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RESUMO 

 

Tecnologias digitais estão incorporadas ao cotidiano da maioria da população mundial 

e contribuem com a forma como compreendemos a realidade, afetam nossas relações 

no mundo e com os outros. Como parte dos “arquitetos” de tais tecnologias, 

profissionais de TI estariam, assim, envolvidos nos modos como percebemos e 

agimos com auxílio do que produzem e aperfeiçoam. Pesquisas têm mostrado que os 

algoritmos, por exemplo, estariam impregnados de valores e visões de mundo 

daqueles que os programam, além de concepções de grandes empresas de 

tecnologia que dominam o mercado e, assim, influenciam também a formação 

profissional. Jovens graduandos em TI, sem uma formação crítica, estariam mais 

propensos a desenvolver tecnologias que atendem a interesses de empresas globais, 

sem atentar para suas consequências sociais. São inúmeros os benefícios de 

tecnologias atuais que ampliaram a capacidade de armazenamento e processamento 

de dados. Mas elas também propiciaram o surgimento do fenômeno Fake News, cuja 

face mais visível seria apenas seus conteúdos verificadamente falsos. Esta 

dissertação apresenta uma pesquisa exploratória que objetivou problematizar a 

formação crítica de graduandos de TI a partir do fenômeno Fake News. Após 

apresentar uma caracterização deste fenômeno e discuti-lo, a partir de literatura 

selecionada e de recortes da realidade, o trabalho apresenta uma análise de 

entrevistas realizadas com 16 estudantes de uma graduação tecnológica em Análises 

e Desenvolvimento de Sistemas de Informação, em instituição pública no Rio de 

Janeiro. Entre os achados, destaca-se que os graduandos a) têm uma visão sobre 

Fake News próxima do senso comum b) não relacionam o trabalho de profissionais 

de TI às Fake News e/ou a outros impactos negativos à sociedade; c) haveria pouco 

espaço para diálogo e problematizações envolvendo tecnologias no  processo 

formativo que vivenciam. Uma perspectiva problematizadora de educação, a partir de 

Freire (2005), alinhada à abordagem da Tecnoliteracia, de Kellner e Kahn (2015), 

constituíram o referencial teórico da pesquisa, apontando para a necessária e urgente 

formação crítica desses “arquitetos” do presente e do futuro. 

Palavras-chave: Algoritmos. Fake News. Profissionais de TI. Educação 

Problematizadora. Tecnoliteracia. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Digital technologies are incorporated into the daily lives of the majority of the 

world's population and contribute to the way we understand reality, our 

relationships in the world and with others. As part of the “architects” of such 

technologies, IT professionals would thus be involved in the ways in which we 

perceive and act with the help of perfecting and perfecting. Research has a 

hologram that algorithms, for example, would be impregnated with values and 

worldviews that program them, in addition to the conceptions of large 

technology companies that dominate the market and, thus, also influence 

professional training. Young IT graduates, without critical training, develop 

technologies that serve the interests of global companies, without paying 

attention to problems that they can promote. There are countless benefits of 

current technologies that have expanded the storage and processing capacity 

of data. But they also propitiated the emergence of the Fake News 

phenomenon, whose most visible face would be only its verifiably false 

contents. This dissertation presents an exploratory research that aimed to 

problematize a critical formation of IT graduates from the Fake News 

phenomenon. After presenting a characterization of this and discussing it, 

based on applicable literature and clippings of reality, an investigation 

developed through discovery with 16 students of a technological degree in 

Analysis and Development of Information Systems in a public institution in Rio 

de Janeiro . Among the research findings, we highlight that content analysis 

(BARDIN, 1977) indispensable that undergraduates a) do not see a relationship 

between Fake News and algorithms or other technologies developed by 

professionals in their area, with regard to the political aspect their practices; b) 

confirm that the improvement and development of technologies are guided by 

data, but there are no considerations about capture; c) there would be little 

space for dialogue and problems involving technologies in the training process. 

A problematizing perspective of education, from Freire (2005), aligned with the 

approach of Tecnoliteracia, by Kellner and Kahn (2015), constituted the 

theoretical framework of the research, appropriate for the necessary and urgent 

critical formation of these “architects” of the present and future. 

 

Keywords: Algorithms. Fake News. IT professionals. Problematizing 

Education. Technoliteracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As tecnologias digitais têm estado cada vez mais presentes em nossas 

vidas, nas diversas atividades que realizamos, nos mais variados contextos do 

cotidiano. Influenciam a forma como interagimos e lidamos com o mundo. 

Concebidas a partir das mentes de seus projetistas, os profissionais de TI - por 

meio dos algoritmos que produzem -, estas tecnologias incorporam valores que 

não são neutros, se tornando parte dos diferentes artefatos que utilizamos. Com 

a popularização da Internet e o aumento da capacidade de armazenar e 

processar dados, com recursos da Inteligência Artificial (IA), novos desafios 

sociais nos foram impostos, oferecendo potenciais riscos às democracias e à 

autonomia dos sujeitos. 

 Segundo o levantamento sobre o uso das tecnologias de informação e 

comunicação, realizado em 2017 pelo comitê gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), pela primeira vez o número de usuários que acessam a Internet pelo 

celular superou o número de acessos combinados, daqueles que utilizam, além 

do dispositivo móvel, o computador. Trata-se de uma expressiva quantidade de 

pessoas que usam a Internet – cujo acesso se dá, exclusivamente, por 

dispositivos móveis -, as quais tendem a permanecer a maior parte do tempo 

conectadas, interagindo e gerando dados e deixando rastros, por meio dos 

diversos aplicativos e plataformas que utilizam. (CGI.br - TIC Domicílios, 2018). 

 O crescimento do uso destes dispositivos está representado 

principalmente pelas classes D e E, com destaque para as áreas rurais. O uso 

de plataformas de redes sociais e envio de mensagens continuam sendo 

apontadas como um dos principais motivos do crescimento - o que já havia sido 

observado nos anos anteriores. A utilização do aparelho celular, como forma 

única de acesso, foi associada à baixa disponibilidade de recursos para 

aquisição de diferentes equipamentos (CGI.br - TIC Domicílios, 2018).  

 Os dados do estudo apontam o grande desafio de formação destes 

sujeitos expostos diariamente a um fluxo intenso de informações, controlado por 

algoritmos, onde a própria tecnologia se apresenta como solução para si mesma, 

no controle e filtragem dessas informações - por algoritmos que constantemente 

se reprogramam, sem a intervenção humana (SILVEIRA, 2017). Desta forma, a 
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escolha do que nos é mostrado deixa de ser feita por nós sujeitos, passando a 

ser realizada por meio de algoritmos, pensados e desenvolvidos por seus 

projetistas, os profissionais de TI, sejam estes críticos ou não. Desta maneira, 

os desenvolvedores dos chamados artefatos digitais, em seu conhecimento 

especializado, definem a partir de suas visões de mundo as variáveis que devem 

ser consideradas - tidas como essenciais e relevantes -, nas concepções de seus 

projetos. 

 As discussões sobre o uso das tecnologias não são um assunto recente. 

Nem mesmo os discursos a respeito no campo da Educação, que ora as 

posicionam como a solução para as mazelas da sociedade e, em outros 

momentos, como promotoras do caos e da ampliação das desigualdades 

(SELWYN, 2017).  A ampliação do acesso à Internet promoveu uma espécie de 

nova modernidade, estreitando fronteiras e alterando a dinâmica das relações, 

influenciando na maneira como nos relacionamos e na forma como obtemos 

informações (BAUMAN, 2012, 2013). Tais questões impõem desafios à 

Educação, o de como contribuir com a formação crítica dos diferentes sujeitos, 

num ambiente tecnológico em constante transformação e moldado por 

interesses de mercado. 

 Como uma das consequências sociais que podem surgir por uma 

formação acrítica dos graduandos de TI, estaria o fenômeno Fake News, 

possibilitado e potencializado por meio dos algoritmos que estes profissionais 

produzem. Este fenômeno multifacetado, que no Brasil começou a ganhar 

notoriedade nas eleições presidenciais de 2018, tem demonstrado a sua 

capacidade de provocar danos diversos às pessoas, causando desinformação, 

incentivando a violência, a polarização de ideias, colocando vidas em perigo e a 

própria democracia (PERON; MARTINS, 2018) - nos apontando a urgência na 

retomada das discussões no campo da Educação -, a partir de uma abordagem 

crítica (MOROZOV, 2018).  

 Um estudo que ilustra os possíveis impactos das práticas de jovens 

graduandos de TI e, a necessidade de sua formação crítica, foi realizado pela 

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV 
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DAPP1). Segundo Rudger (2018), o estudo publicado identificou na campanha 

presidencial de 2018 a presença de diferentes tipos de "robôs" - programados 

para funcionar de forma automatizada. Gerenciando falsos perfis de usuários 

nas mídias sociais, esses robôs foram criados com o intuito de interferir nas 

discussões que transcorrem nestas plataformas. Estes mecanismos estariam 

sendo projetados para realizar interações automáticas, manipulando os 

algoritmos nas mídias sociais, ampliando a relevância e consequente 

disseminação de conteúdos específicos, em detrimento de outros, com o intuito 

de causar desinformação.  

 No que se refere às ideologias e aos impactos na formação de 

graduandos em TI, Morozov (2018) aponta influências de empresas de 

tecnologia do Vale do Silício, cujos ideais neoliberais tendem a orientar as 

práticas e desenvolvimento das tecnologias que utilizamos. Observa o autor que 

estas grandes empresas, as quais fazem parte de um mercado multibilionário, 

expandem suas presenças e influências virtualmente por meio da Internet. Elas 

disseminam concepções neoliberais e seus interesses que visam o aumento de 

poder e de lucros. Desta forma, jovens graduandos em TI, sem uma formação 

crítica, poderiam representar potenciais disseminadores destas práticas e 

concepções - propagadas por interesses de empresas globais de tecnologia. 

Mesmo sem ter consciência, estes profissionais poderiam contribuir com 

fenômenos nocivos aos sujeitos e à sociedade democrática. Fake News seria 

um desses fenômenos e foi escolhido para este trabalho como problemática a 

partir do qual buscamos discutir a necessária formação crítica destes 

profissionais. 

 Mas, para isso, foi necessário antes tecer uma compreensão do que 

seria “Fake News”, expressão associada atualmente a muitos problemas sociais, 

econômicos, culturais, políticos e de saúde no mundo todo. Os estudos a 

respeito desta expressão, que serão apresentados nos dois primeiros capítulos, 

nos levaram a caracterizá-la como um fenômeno propiciado por tecnologias 

 
1 A FGV DAPP tem como objetivo promover a pesquisa social aplicada no debate sobre políticas 

públicas e desenvolvimento do Estado brasileiro, em confluência com as novas tecnologias de 

informação e comunicação, promovendo a transparência e a inovação das relações com a 

sociedade. (FGV DAPP, 2018). 
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que ampliaram a capacidade de armazenamento e processamento de 

dados e que se manifesta por meio de conteúdos verificadamente falsos. 

"Fenômeno", neste contexto, se aproxima da ideia de "fato ou acontecimento [...] 

surpreendente" (HOUAISS, 2020), até pouco tempo desconhecido enquanto 

problemática a ser estudada e enfrentada. Destaque-se que os conteúdos são 

propagados sobretudo em mídias sociais, que se utilizam de sua lógica de 

funcionamento, por meio da manipulação de seus algoritmos e das bolhas 

informacionais por estes criados. Neste sentido, Fake News seria, também, 

promovido por profissionais que criam e aperfeiçoam tecnologias em redes, mais 

afeitos a esses ecossistemas e, por isso, seria um fenômeno menor dentro de 

um mais amplo, o fenômeno da desinformação, não restrito a tecnologias 

digitais. Esta discussão foi desenvolvida, nesta dissertação, no Capítulo 1. 

 Este fenômeno “surpreendente”, de fato, fazendo aqui um trocadilho, não 

foi identificado em teses e dissertações na área da educação até 2018. 

Provavelmente porque ficou conhecido no contexto das eleições presidenciais 

no país, naquele ano. No segundo semestre de 2018, buscamos trabalhos 

relacionadas à temática, utilizando a expressão “Fake News” para identificar 

outras pesquisas em relação ao fenômeno, em especial no campo da Educação, 

bem como contemplar possíveis caminhos, lacunas e abordagens propostas 

nestes trabalhos. As bases pesquisadas foram: A Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

Quadro 1 – Levantamento de dissertações e teses 

Resultados da pesquisa 
(03/10/2018) 

BDTD CAPES 

Resultados brutos 133 07 

Resultados após filtragem 08 03 

Comunicação Social 04 02 

Ciências da Saúde 01  

Ciências Sociais 01  

Economia 01  

Ciência da informação 01  

Linguística  01 

Educação   

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados brutos apresentados na primeira linha do Quadro 1, foram 

filtrados, eliminando eventuais itens duplicados em cada uma das bases 

pesquisadas, bem como publicações que apesar de figurarem nos resultados 

das buscas, não discutiam Fake News. Os cortes foram realizados após uma 

leitura flutuante (BARDIN, 1977), considerando: os títulos, palavras-chave e os 

resumos dos trabalhos. Eventualmente, quando estes itens de verificação não 

nos permitiam uma visão clara das discussões, estendíamos a consulta para a 

íntegra do conteúdo. Os resultados neste sentido foram apresentados em 

“Resultados após filtragem”, também separados por campo de pesquisa. Como 

apresentado no Quadro 1, não foram identificados trabalhos envolvendo Fake 

News na área da Educação e, neste sentido, acreditamos que esta dissertação 

poderia contribuir com discussões no campo. 

Depois, reunimos literatura de diferentes perspectivas de letramento 

tecnológico e adotamos a Tecnoliteracia, de Kellner e Kahn (2015), uma 

proposta multiperspectivista, alinhada à perspectiva problematizadora de Freire 

(2005), nosso principal referencial teórico. Ambos contribuíram para a 

construção do Capítulo 3, que aponta diferentes abordagens de formação crítica 

e aproxima a problematizadora de Freire à Tecnoliteracia, como referencias 

importantes para a formação crítica, em especial, graduandos de TI – recorte 

deste trabalho. Os impactos relacionados ao fenômeno, assim como as 

discussões acerca do papel dos dispositivos legais como forma de proteção 

social e de garantia de formação cidadã, são discutidos no Capítulo 2. 

 Assim, esta dissertação apresenta uma pesquisa, de caráter 

exploratório, cujo objetivo geral foi problematizar a formação crítica de 

graduandos de TI a partir do fenômeno Fake News. Buscou-se alcançá-lo a 

partir dos seguintes objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar Fake News, com foco no desenvolvimento tecnológico. 

2. Discutir o poder dos algoritmos e seus impactos sociais. 

3. Discutir formação crítica diante do avanço das empresas de tecnologia e 

ampliação da base tecnológica da sociedade 

4. Relacionar Fake News à democracia e desigualdades. 
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5. Analisar a perspectiva de graduandos de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas sobre sua formação e impacto de suas práticas em sociedade. 

 

Esperamos ter atingido os três primeiros objetivos específicos por meio 

da discussão desenvolvida nos três primeiros capítulos da dissertação, 

construídos a partir da literatura selecionada sobre os temas e recortes de 

realidades. O quarto objetivo específico se refere ao Capítulo 4, no qual é 

apresentada Análise de Conteúdo, a partir de Bardin (1977), de entrevistas com 

16 graduandos do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade 

de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ-Rio). Estas 

entrevistas visaram coletar informações sobre expectativas do curso, acerca do 

diálogo e da criticidade da formação, eventuais relações que os graduandos 

enxergavam entre a profissão de Analistas e Desenvolvedores de Sistemas 

Informatizados com Fake News, entre outras secundárias. Em princípio, estas 

informações seriam utilizadas para a apresentação de uma proposta de 

pesquisa-ação aos graduandos, a ser desenvolvida por meio de oficinas na 

instituição. Mas a pesquisa de campo estava programada para meados de março 

de 2020, período em que a FAETERJ foi fechada por conta da pandemia do novo 

coronavírus. Assim, este Capítulo 4 apresenta a análise das entrevistas e inclui, 

ainda, o estudo do Projeto Político Pedagógico do Curso. Ao final da dissertação, 

apresentamos nossas Considerações Finais, satisfeitos com a caminhada 

trilhada até lá, mas que pretende ser aprofundada futuramente. 
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1. PARA ALÉM DE CONTEÚDOS FALSOS: MANIPULAÇÃO VIA 

ALGORITMOS E PODER DAS EMPRESAS DO VALE DO SILÍCIO 

 

O uso da comunicação como forma de manipulação das massas ao longo 

da história não é uma novidade. No entanto, a manipulação estaria se tornando 

cada vez mais invisível e potente por conta do acelerado desenvolvimento 

tecnológico, concentrado nas mãos de poucas empresas. Sob formas 

aprimoradas que se fundamentam em nossos dados pessoais, tecnologias 

contribuem para modular nossos gostos e opiniões, interferem nas culturas e 

criam ambientes favoráveis para a disseminação de Fake News. 

O sociólogo catalão Manuel Castells (2019, p. 29) nos lembra que nossas 

mentes são constituídas pelas relações de poder, base da sociedade, por meio 

de processos de comunicação. Além disso, Castells acredita que a “moldagem 

de mentalidades é a forma mais decisiva e duradoura de dominação do que a 

subordinação de grupos por intimidação ou violência”. Os dominados seriam 

conduzidos em função dos interesses daqueles que os manipulam, servindo sem 

que percebam, como disseminadores de seus ideais em suas redes de 

relacionamento, arrebanhando outros sujeitos para causas que entendem como 

sendo suas. Ressalta-se, no entanto, que para o autor, esta dominação não se 

trata de uma condição inevitável, imposta a todos os sujeitos, mas de um 

potencial risco para aqueles que em suas visões acríticas, tendem a incorporar 

os discursos de seus dominadores.  

Numa sociedade algoritmizada, esta forma de manipulação, que inclui as 

Fake News, vem sendo potencializada atendendo a interesses diversos, em um 

ambiente de forte concorrência tecnológica. A expressão “sociedade 

algoritmizada” refere-se à “uma sociedade organizada em torno da tomada de 

decisões sociais e econômicas por algoritmos, robôs e agentes de IA; que não 

apenas tomam as decisões, mas também, em alguns casos, as executam” 

(BALKIN, 2017, p. 05, tradução nossa).  

Souza, Avelino e Silveira (2018, p. 10) apontam que as empresas que 

gerenciam as plataformas digitais “coletam permanentemente dados de seus 

usuários, traçam perfis e tentam mantê-los fiéis e atuantes em suas plataformas 

de interação.” Os dados e informações obtidos nestas plataformas conferem a 
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quem os detém um conhecimento mais preciso e aprofundado dos diferentes 

sujeitos que as utilizam e de seus interesses, assim como seu estado emocional, 

com base na análise de padrões comportamentais específicos.  

O mercado multibilionário que concentra o poder mundial hoje é formado 

pelas empresas que desenvolvem essas tecnologias, como a Google, Apple,  

Facebook, Amazon e Microsoft, as quais se mantêm no topo das empresas mais 

ricas do mundo, o que pode ser observado nos relatórios da Interbrand2 dos 

últimos anos (INTERBRAND, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019).  

 As empresas de tecnologia nem sempre aparecem nas discussões sobre 

Fake News, ainda que estes falsos conteúdos, não possam ser dissociados do 

funcionamento adotado pelas mídias sociais - as quais procuram nos manter 

entretidos e conectados como forma de potencializar seus lucros, interesses e 

influência. As plataformas gerenciadas por estas empresas não são apenas 

vitrines de anúncios, mas um poderoso mercado de dados e informações, que 

representariam hoje o que o petróleo já representou no passado (SILVEIRA, 

2018). Neste capítulo, vamos discutir este complexo cenário que abriga as Fake 

News.  

 

1.1. O valor dos nossos dados na sociedade contemporânea 

 

 Morozov (2018), Silveira (2018) e Castells (2019) destacam que o 

controle das plataformas de mídias sociais está nas mãos de um seleto grupo de 

empresas, as quais detêm o fluxo de dados na Internet e figuram no topo da lista 

das mais ricas do mundo (INTERBRAND, 2019). A Alphabet, por exemplo, 

holding responsável pela Google - 4º empresa de capital aberto a atingir "US$ 1 

trilhão em valor de mercado nos Estados Unidos" (ÉPOCA, 2020) -, expande sua 

atuação por mais de noventa diferentes tipos de aplicações e serviços 

disponibilizados em diferentes categorias. Algumas delas envolvem  pesquisa, 

geolocalização, drones, serviços de Internet, mídias sociais, sistemas 

 
2 A Interbrand é uma empresa global de consultoria de marcas, que analisa e emite relatórios 

anuais sobre o valor das marcas, incluindo variações ocorridas ao longo do tempo, assim como 

a influência destas para seus consumidores (INTERBRAND, 2020). 
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operacionais para computadores e smartphones, veículos autônomos 

dispositivos de automação, além de serviços de anúncio para negócios 

oferecidos por meio de sua rede de display3 - incluindo aplicações para o 

monitoramento de resultados nas redes sociais por meio de seu serviço Google 

Analytics.  (GOOGLE, 2020; ÉPOCA, 2020; PRETA, 2020; EXAME, 2015, 2019).  

 Se considerarmos especificamente as mídias sociais que utilizamos, o 

potencial de alcance e influência destas empresas pode ser observado no 

relatório GLOBAL DIGITAL YEARBOOK4 publicado em 2020. Os dados 

disponibilizados mostram que cinco das plataformas de redes sociais mais 

utilizadas, representando 3,8 bilhões de pessoas que utilizam as mídias sociais 

dos 4,5 bilhões que utilizam a Internet, estão sob o controle de apenas duas 

empresas, o Facebook e a Alphabet.  

 Em relação ao uso de suas plataformas, são observados os seguintes 

percentuais: Youtube (95%), Facebook (90%), Whatsapp (89%), Instagram 

(71%) e Twitter (43%) (GLOBAL DIGITAL YEARBOOK, 2020). Com base nos 

dados apresentados, verifica-se o potencial de influência destas empresas que 

controlam a dinâmica e o fluxo de informações do que recebemos diariamente. 

Ressalta-se ainda que três das cinco plataformas que detêm o maior número de 

usuários (Facebook, Whatsapp e Instagram) pertencem à mesma empresa, o 

Facebook - potencializando seu o poder de influência e coleta de dados em 

diferentes plataformas (FACEBOOK, 2020). Trata-se de um poder concentrado 

nas mãos de uma única empresa, a mesma que vem respondendo processos 

pelo vazamento de dados e informações de oitenta e sete milhões de perfis de 

norte-americanos. Dados que teriam sido usados para manipulação das eleições 

presidenciais dos EUA em 2016, pela empresa de inteligência de dados 

Cambridge Analytics (O GLOBO, 2018).  

 
3 Rede de anúncios formada por milhões de sites, incluindo aplicações para smartphones, vídeos 
e blogs, conectados ao serviço Google AdSense. Afirma alcançar mais de 80% dos usuários de 
Internet em todo o mundo, em mais de 30 idiomas em seus gostos e interesses específicos. 
(YOUTUBE, 2014).     

4 Relatório anual com informações sobre o uso da Internet em diferentes países. Inclui 
informações sobre mídias sociais, dispositivos móveis e e-commerce. (GLOBAL DIGITAL 
YEARBOOK, 2019; 2020). 
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 Apesar do destaque destas empresas no cenário global, para Morozov 

(2018), Silveira (2018) e Castells (2019), o valor de nossos dados na sociedade 

contemporânea, desperta interesses que vão além dos observados nas 

empresas do Vale do Silício. Segundo os autores, as tecnologias atuais, com a 

evolução da Inteligência Artificial (IA) e o aumento da capacidade de 

armazenamento de dados, permitiu o processamento de informações as quais 

podem ser utilizadas para objetivos específicos - seja para influenciar na venda 

de um produto ou serviço, ou para disseminar ideias a grupos mais suscetíveis. 

Estas informações, conforme observa Castells (2019), podem ser utilizadas 

inclusive para reorientar as próprias discussões e produção para a mídia, 

influenciando nas agendas de debate, que passam a se pautar na escolha de 

temáticas com maior potencial de gerar interações.  

Para Castells (2019) e Silveira (2018), o uso de recursos de Inteligência 

artificial permitiria identificar padrões comportamentais e, com isso, a 

vulnerabilidade de grupos específicos mais suscetíveis em acreditar e 

compartilhar os conteúdos recebidos, nas bolhas em que fazem parte.  Estas 

bolhas, criadas a partir da própria lógica algorítmica, definem os fluxos de 

informação com base em nossas crenças e valores, determinando as 

informações que nos serão entregues.  

Trata-se de uma dinâmica que tem como ponto de partida a quantidade 

de interações que podem ser obtidas a partir de postagens específicas, para 

grupos mais suscetíveis. O processo automatizado é desenvolvido por meio de 

um monitoramento constante de nossas preferências e padrões de uso e de 

algoritmos se reprogramam e determinam o que devemos receber e com quem 

deveremos interagir. Com o tempo os rastros deixados nas inúmeras plataformas 

que utilizamos foram despertando outros interesses, se tornando de grande valia 

para a criação de mecanismos de controle e disputas políticas e culturais no 

século XXI. (Castells, 2019; Silveira, 2018) 

Diferentemente dos mecanismos de controle e persuasão comumente 

utilizados pela propaganda ao longo da história, o que ocorre hoje é muito mais 

sutil, revestido de uma falsa liberdade de escolha acerca do que pesquisamos e 

das informações que recebemos em nossas bolhas de informacionais. Souza, 
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Avelino e Silveira (2018) compreendem este processo manipulativo que ocorre 

nas mídias sociais, como “modulação”, o qual descrevem como: 

 
[...] um conjunto de procedimentos realizados nas 
plataformas digitais. Para modular opiniões, gostos e 
incentivar tendências é preciso conhecer muito bem 
aquelas pessoas que serão moduladas. Mas, não é 
possível compreender as técnicas de modulação com os 
simplismos das velhas teorias de manipulação [...]. 
(SOUZA, AVELINO; SILVEIRA, 2018, p. 10). 

Em relação a esta nova forma de controle, observa Cassino (2018, p. 28), 

que estaríamos vivenciando uma “[...] evolução da sociedade disciplinar, dos 

séculos XVIII e XIX, que dependia da presença física da autoridade e muitas 

vezes do castigo corporal para garantir a docilidade das pessoas em favor do 

sistema dominante.”. Neste sentido, observa o autor uma evolução das técnicas 

de controle a partir das mentes dos sujeitos, que pode ser observada por meio 

do conceito de modulação proposto por Gilles Deleuze: 

A modulação deleuziana, base da sociedade de controle, 
que disputa espaços nos cérebros das pessoas, usando 
para tal técnicas de enquadramento emocional (framing) 
e de imposição de temas na agenda de debates da vida 
cotidiana da sociedade (Agenda Setting) é tanto um 
recurso de poder político, social e ideológico quanto um 
modelo de negócios altamente lucrativo que sustenta o 
enorme conglomerado de mídia mundial. (CASSINO, 
2018, p. 17). 
 

No que tange à manipulação nas redes digitais, Cassino (2018, p. 16) 

destaca dois subconjuntos tratados no modelo deleuziano: o primeiro 

relacionado à “manipulação midiática”, no direcionamento e escolha das 

informações que devem ser veiculadas; e o segundo relacionado à “modulação 

algorítmica”, na utilização de técnicas de Inteligência Artificial para conduzir 

comportamentos específicos dos diferentes sujeitos nas mídias sociais. A 

“modulação midiática” recorre à utilização de técnicas para enquadramento de 

memórias específicas dos sujeitos, em especial, a “Agenda Setting”. Esta técnica 

“refere-se à hipótese na qual a agenda temática dos meios de comunicação 

impõe os temas de discussão social”. Neste sentido, as discussões nos diversos 

ambientes que frequentamos e interagimos, incluindo nas mídias sociais, 

influenciariam os temas de debate, mesmo na mídia tradicional.  
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Um exemplo de serviço disponível nas mídias sociais que possibilitaria o 

uso desta técnica seria o Trending Topics do Twitter (TWITTER, 2020), serviço 

gratuito que reúne a lista com os tópicos mais discutidos em sua plataforma. O 

recurso disponibilizado permite, ainda, verificar temas que estão em alta em 

diferentes cidades e em diversos países, permitindo observar tendências e criar 

diferentes tipos de conteúdo de forma segmentada: 

 

Figura 1 – Twitter Trending Topics 

 

Fonte: Twitter (2020). 

 

Trata-se de uma forma de prospectar temáticas  com base no que vem 

sendo mais discutido nas mídias sociais, uma estratégia “[...] útil para analistas, 

produtores de conteúdo e outros tipos de profissionais que precisam falar dos 

assuntos mais relevantes para atraírem a atenção do maior número possível de 

pessoas para seus conteúdos” (ALENCAR, 2016). Esta estratégia também é 

destacada por Castells (2019) ao discutir a influência dos temas, oriundos das 

discussões mais observadas nas mídias sociais, na composição de pautas na 

própria imprensa tradicional. Um recurso utilizado com o intuito de colaborar para 
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conseguir um maior número de leitores, em função de assuntos observados 

como de maior interesse. 

Silveira (2018) destaca que estes dados, obtidos nas plataformas de 

mídias sociais, podem ainda ser importados e utilizados por outras plataformas 

que fazendo uso da Inteligência Artificial, podem identificar padrões, gerando 

informações mais específicas, preciosas para possíveis pagantes interessados.  

Um exemplo neste sentido podemos citar o Trendsmap5:  

 

Figura 2 – Trendsmap 

 

Fonte: Trendsmap (2020). 

 

 
5 Serviço que reúne as mais recentes hashtags e tópicos de tendências do Twitter em todo 

mundo. Permite explorar interesses e identificar discussões de forma segmentada em diferentes 

locais. Também possibilita encontrar influenciadores digitais que tratem temáticas específicas 

(TRENDSMAP, 2020). 
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O Trendsmap, ao importar os dados disponibilizados pelo Twitter, realiza 

diferentes tipos de análise, gerando informações que são comercializadas por 

meio de produtos ofertados pela empresa. Os serviços segundo consta na 

plataforma, são indicados para diferentes públicos, incluindo: jornalistas, analistas 

de mídias sociais, marcas, influenciadores digitais e pessoas interessadas em 

mídias sociais. 

Apesar dos serviços oferecidos por estas plataformas, a utilização destas 

informações não garante a atenção dos sujeitos. Segundo Castells (2017), o 

conteúdo e o formato das mensagens precisam ser “ativados”, por meio de um 

reforço emocional, um gatilho psicológico para captar a atenção, influenciando 

na forma como as pessoas recebem e interpretam as informações. O autor 

menciona a pesquisa “Pew Global Attitudes Project” a apontar que apenas 7% 

das matérias veiculadas na mídia nos Estados Unidos despertaram a atenção 

do público, sendo a maior parte relacionada a questões de segurança e a 

violação de normas sociais. Para  Castells (2019, p. 209), no que tange o 

envolvimento e a atenção, o reforço emocional tem papel fundamental, pois “o 

ódio, a ansiedade, o medo e o grande entusiasmo são particularmente 

estimulantes também são retidos na memória de longo prazo”, o que explicaria 

a utilização de elementos apelativos e sensacionalistas na produção midiática 

em especial nas Fake News. 

Uma outra forma de manipular o resultado dos algoritmos nas mídias 

sociais, promovendo maior destaque para conteúdos e discussões específicas, 

está na troca ou compra de interações. Por meio de grupos de troca de curtidas 

e interações (VEJA, 2017), ou por meio de serviços pagos, oferecidos por sites 

“turbosocial.com.br” (TURBOSOCIAL, 2020) e “seguidores.com.br” 

(SEGUIDORES, 2020), é possível comprar seguidores, comentários, curtidas e 

avaliações, em diferentes plataformas de mídias sociais.  

Além disso, há diferentes grupos de profissionais que buscam explorar 

vulnerabilidades através de experimentos nas redes sociais, com o intuito de 

melhorar seus resultados. Uma técnica utilizada neste sentido está o “Growth 

Hacking”, termo cunhado pelo estrategista em Marketing Digital Sean Ellis em 

2010 (ELLIS; BROWN, 2017), que se relaciona a um conjunto de estratégias de 

Marketing, com foco na experimentação (CURI, 2018). Nas redes sociais, a 
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estratégia parte da análise frequente das plataformas de mídias sociais e de seu 

público, por meio de testes realizados nestas plataformas. Busca-se neste 

sentido, explorar as características de seu funcionamento e eventuais 

vulnerabilidades, permitindo projetar ações de Marketing mais efetivas nestes 

espaços (ACELERAÇÂO DIGITAL, 2020). Só no Brasil, o grupo “Growth Hackers 

Brasil”, o mais popular sobre o tema no Facebook, restrito a convidados, possui 

9,6 mil membros (FACEBOOK, 2020). 

Se pegarmos Fake News sobre eleição presidencial, por exemplo, e 

explorássemos o uso dos recursos e ferramentas anteriormente apresentadas, 

no Trendsmap, poderíamos tentar prever quais estados e regiões estariam mais 

receptivas em relação a certos candidatos, orientando o desenvolvimento de 

ações junto àquele público. Os temas e postagens de maior frequência, assim 

como o uso de hashtags específicas, poderiam ser utilizados tanto para a 

orientação dos debates, como na disseminação de conteúdos falsos, 

aumentando sua credibilidade e potencial de alcance. Por meio do uso de robôs 

em perfis falsos ou na compra de comentários e reações, poderiam ser 

replicadas mensagens de apoio ou discordância, a partir de determinados 

comentários e reações, influenciando a opinião pública. Desta forma, 

mascarando inclusive os assuntos mais discutidos no Trending Topics, que 

serviriam de informações para outros. Além disso, as vulnerabilidades 

identificadas nos algoritmos das mídias sociais, por meio de estratégias como 

Growth Hacking, poderiam colaborar para o aperfeiçoamento constante destas 

técnicas e para o aparecimento de outras.  

Para melhor compreensão de como seria possível direcionar interações, 

aumentar o favoritismo de um candidato e espalhar Fake News, entre tantas 

outras possibilidades, torna-se imprescindível, hoje, saber um pouco sobre 

algoritmos, problematizando, também, a crença de neutralidade que acompanha 

as tecnologias. 

 

1.2. Tecnologias e algoritmos: um campo não neutro 
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Os algoritmos computacionais desenvolvidos por seus programadores 

são os responsáveis pela definição do funcionamento dos diversos aplicativos, 

sistemas e plataformas que utilizamos. Criados a partir das diferentes visões de 

seus desenvolvedores, com base na lógica matemática, definem os caminhos 

que devem ser tomados enquanto interagimos nas plataformas de mídias 

sociais. Por se tratarem de artefatos tecnológicos, e por serem estruturados com 

base no raciocínio lógico, tendem a apresentar uma falsa aparência de 

neutralidade, ocultando seu aspecto político, conforme discutiremos. 

Pereira (2019) define os algoritmos como instruções definidas com base 

em critérios estabelecidos por seus desenvolvedores, os quais determinam as 

variáveis em seus processos de decisão. Podem os algoritmos, neste sentido, 

ser criados por meio de diferentes linguagens de programação, em função dos 

objetivos propostos e dos ambientes computacionais em que serão utilizados. 

Possuem, como característica comum, sua forma de concepção, com base no 

raciocínio lógico matemático, funcionando como instruções, ou: 

 
[...] uma receita que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de uma tarefa. Ele não responde 
a pergunta 'o que fazer?', mas sim 'como fazer'. Em termos mais 
técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida 
de instruções que devem ser seguidas para resolver um 
problema ou executar uma tarefa. (PEREIRA, 2019). 

 

 Na visão de Gillespie (2018, p. 97), no entanto, os algoritmos não devem 

ser compreendidos como simples instruções a serem seguidas. Ele aponta que, 

mesmo durante sua concepção, estão presentes tanto aspectos técnicos quanto 

políticos, os quais considera indissociáveis. Se observados exclusivamente do 

ponto de vista técnico, verifica-se que sua definição se aproxima da oferecida 

por Pereira (2019), compreendendo os algoritmos como:  

 
[...] procedimentos codificados que, com base em cálculos 
específicos, transformam dados em resultados desejados. Os 
procedimentos dão nome tanto ao problema quanto aos passos 
pelos quais ele precisa passar para ser resolvido." (GILLESPIE, 
2018, p. 97). 

 

 Neste sentido, para Gillespie (2018, p. 97), os artefatos digitais que 

utilizamos, como os computadores, seriam essencialmente “[...] máquinas 
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algorítmicas - projetadas para armazenar e ler dados, aplicar procedimentos 

matemáticos de forma controlada e oferecer novas informações como resultado." 

Característica que segundo o autor, estaria apenas ressaltando o seu aspecto 

técnico e ocultando seu aspecto político, podendo, neste sentido, transmitir uma 

falsa ideia de neutralidade.  

 Este aspecto de neutralidade incorporado às tecnologias também é 

discutido por Feenberg (2015), que destaca que tanto a racionalidade quanto a 

neutralidade são aspectos que vêm sendo associados às tecnologias desde o 

Iluminismo europeu do século XVIII. Aspectos que segundo o autor, têm se 

perpetuado no senso comum até os dias atuais. No entanto observa que, apesar 

da ciência e a tecnologia carregarem estas mesmas características, há 

distinções:  

 
[o] mesmo tipo de pensamento racional baseado na observação 
empírica e no conhecimento da causalidade natural, porém a 
tecnologia não está preocupada com a verdade, mas sim com a 
utilidade. Onde a ciência busca o saber, a tecnologia busca o controle. 
Não obstante, há algo mais nessa história do que esse simples 
contraste." (FEENBERG, 2015, p. 01). 

 

 Neste sentido, Feenberg (2015) destaca que os princípios de 

racionalidade e neutralidade que vêm sendo perpetuados no imaginário 

tecnológico das pessoas estariam intimamente ligados a aspectos de poder e 

controle a serviço de grupos dominantes. Ideais que seriam frequentemente 

reforçados pelos interesses do capital, potencializando oportunidades 

comerciais para a expansão dos seus lucros.  

 Neste contexto, Castells (2019), Silveira (2018) e Feenberg (2015) nos 

alertam para os perigos que surgem com os avanços tecnológicos nos últimos 

anos. A confiança que temos depositado nas tecnologias permite aos seus 

progenitores articularem as informações que chegam até nós.  Esta mesma 

questão também é discutida por Gillespie (2018) acerca dos algoritmos e de seus 

aspectos políticos: 

 
Os algoritmos (particularmente aqueles utilizados pelos 
mecanismos de busca, plataformas de mídia social, sistemas de 
recomendação e bases de dados) exercem uma função 
crescentemente importante em selecionar qual informação deve 
ser considerada mais relevante para nós, uma característica 
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crucial da nossa participação na vida pública. À medida que 
assumimos as ferramentas computacionais como nossa forma 
primária de expressão, sujeitamos discurso e conhecimento 
humanos às lógicas de procedimento que sustentam a 
computação (GILLESPIE, 2018, p. 96). 

 

Gillespie (2018) destaca a necessidade de pensarmos os algoritmos na 

forma como estão incorporados ao conhecimento humano, direcionando nossos 

olhares para informações filtradas com base em padrões pré-concebidos por 

seus desenvolvedores, fortalecendo visões acríticas de mundo. Estes padrões 

predeterminados (pelos algoritmos), limitam sem que percebamos o nosso poder 

de escolha, restrito às informações que nos são disponibilizadas.  

Por meio das plataformas digitais, passamos a interagir e obter 

informações em função do que foi previamente definido pelos desenvolvedores 

das tecnologias, em atenção aos objetivos das empresas e dos interesses que 

permeiam seu uso.  Deste modo, Gillespie ressalta a politicidade dos algoritmos 

e chama atenção para que possamos:  

 
[...] questionar os algoritmos como elementos chave de nosso 
sistema informacional e das formas culturais que emergem de 
suas sombras. Devemos ter especial atenção sobre onde e de 
que forma a introdução dos algoritmos nas práticas do 
conhecimento humano podem levar a ramificações políticas 
(GILLESPIE, 2018, p. 96). 

 
 Gillespie defende que não devemos observar os algoritmos como algo 

técnico ou abstrato. Em sua ótica, estes devem ser tratados como parâmetros 

políticos impostos - que incorporados nos sistemas informacionais -, mediam 

nossas relações e as informações que recebemos. Em última instância, os 

algoritmos não deixam de oferecer um risco às nossas escolhas, liberdades e à 

própria democracia. A concepção de artefatos digitais não deve ser orientada 

sem uma profunda "[...] análise sociológica que [possa] revelar as escolhas 

humanas e institucionais que estão por trás de suas elaborações." (GILLESPIE, 

2018, p. 96). 

 Esta perspectiva que propõe uma abordagem da dimensão humana, 

com contribuições das ciências sociais, como forma de ampliação de debates 

sobre tecnologias (GILLESPIE, 2018; CASTELLS, 2019), também é defendida 

por Feenberg (2015), ressaltando a importância de uma aproximação da filosofia 



32 

 

nas discussões críticas sobre as tecnologias. Em seu entendimento, observa que 

“A Filosofia da Tecnologia pertence à autoconsciência de uma sociedade como 

a nossa. Nos ensina a refletir sobre o que tomamos como certo, especificamente 

a modernidade racional.” (FEENBERG, 2015, p. 01).  

 Os resultados provocados pelos algoritmos não são aleatórios, fixos ou 

isentos, variando para diferentes grupos e pessoas em função de seus perfis. 

Segundo Gillespie (2018), principalmente nas mídias sociais e nos mecanismos 

de busca, os padrões que definem as informações são constantemente 

redefinidos e reescritos em função dos objetivos destas empresas, com base nas 

mudanças de comportamento e interações observadas em suas plataformas.  Os 

algoritmos, neste sentido, passam por um processo de atualização constante, 

sendo reescritos e atualizados, em função do potencial de maximização dos 

lucros e como parte dos objetivos dessas empresas.  

 Apesar do potencial manipulativo dos algoritmos, observa Gillespie 

(2018) que nem todas as ações que ocorrem neste sentido são necessariamente 

intencionais. Muitos problemas podem decorrer de uma má compreensão de 

desenvolvedores acerca das necessidades identificadas no desenvolvimento de 

suas aplicações para o público a quem se destinam. Assim, estes profissionais 

carregam em suas práticas e visões de mundo, influências ideológicas que 

também tendem a ser incorporadas nos artefatos que produzem.  

 Contestando a neutralidade tecnológica, Gillespie (2018, p. 98) destaca 

seis dimensões do algoritmo as quais considera revelar seu valor político: 

 

1. “Padrões de inclusão”: referente às escolhas que definem as variáveis que 
devem ser consideradas e o que será ignorado ou excluído;  

2. “Ciclos de antecipação”: as previsões e conclusões antecipadas, feitas pelos 
desenvolvedores que definem as possíveis ações e caminhos que podem ser 
adotados pelos usuários;  

3. “Avaliação de relevância”: as escolhas projetadas do que deve ser considerado 
como relevante em detrimento do que nos deve ser ocultado; 

4. “A promessa da objetividade algorítmica”: forma como os algoritmos se 
apresentam como neutros e imparciais, assim como as tentativas discursivas em 
reafirmá-los como neutros;  

5. “Entrelaçamento com a prática”: como as pessoas reconfiguram seus 
comportamento e práticas nas mídias sociais para se adequar aos algoritmos, 
como por exemplo no uso hashtags específicas para que suas postagens 
obtenham maior visibilidade;  

6. “A produção de públicos calculados”: como os algoritmos definem os públicos 
específicos em função da informação e como estes grupos definidos em bolhas 
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informacionais podem ser utilizados para atender a propósitos diversos 
(GILLESPIE, 2018, p. 98). 

  

 Assim, os algoritmos podem moldar os discursos e serem utilizados 

pelos mais variados interesses que estejam nestes representados. Importa que 

não tomemos os algoritmos como neutros, essencialmente técnicos, mas como 

produções que podem reproduzir ideias, valores, preconceitos, visões de mundo 

de seus desenvolvedores, caracterizando o seu aspecto político-social dos 

algoritmos. Gillespie (2018) considera, neste sentido, a necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar que envolva as ciências sociais para uma 

compreensão mais ampla do que os algoritmos e as tecnologias digitais em geral 

carregam, bem como seus possíveis impactos na sociedade. Ele lembra que 

saber mais sobre os repositórios de dados, por exemplo, podem nos dar uma 

maior dimensão da forma com que são coletados e armazenados nossos dados, 

nos permitindo problematizar suas diferentes possibilidades de uso.  Isso nos 

remete à máxima freiriana (2002, p. 09) de que “somos seres condicionados, 

mas não determinados”. Quanto mais conhecermos o que nos é ocultado nos 

tornamos mais conscientes da realidade e possíveis formas de intervenção. 

 Feenberg (2015), Gillespie (2018) nos apontam a necessidade de 

problematizarmos as entranhas das tecnologias para melhor compreensão das 

realidades que elas ajudam a construir. Castells (2019) e Silveira (2018), além 

das questões já apontadas, nos sugerem outras duas. A primeira relaciona-se à 

velocidade em que são desenvolvidas e se modificam estas novas tecnologias, 

aumentando exponencialmente os riscos de seu uso, em uma sociedade 

acrítica. A segunda questão relaciona-se à perda do controle humano, mesmo 

pelos próprios especialistas, considerando que com o passar do tempo, avanços 

no campo da IA passaram a permitir que esta, por meio de padrões observados, 

passasse a reescrever o seu próprio código, criando e adaptando novos 

algoritmos sem a intervenção humana. Esta questão relacionada à perda do 

controle humano, seus impactos e a importância das políticas públicas na 

proteção e garantia de direitos dos sujeitos será tratada no capítulo 3. 

  

1.3 Comunicação, tecnologias e democracia 
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Vemos, portanto, que a forma de comunicação entre as pessoas passa por 

grandes mudanças com o desenvolvimento de recursos digitais cada vez mais 

sofisticados. Castells (2019, p. 29) observa como a mais importante “[...] a 

transição da comunicação em massa para a comunicação individual [...]”, 

que possibilitou o alcance das massas tendo como emissores os próprios sujeitos 

e suas interações, em vez de um só polo de emissão. 

No que se refere às práticas de comunicação, Castells (2019, p. 29-30) 

aponta a “comunicação interpessoal” e a “comunicação mediada”. A primeira se 

refere à relação entre interlocutores, a segunda como constituinte do “ambiente 

simbólico” social, que depende da cultura, da organização e da tecnologia de 

sistemas de comunicação específicos [...]”. Características que, para o autor, 

exercem influência na forma como as pessoas “recebem, processam e enviam 

os sinais” em suas visões significativas de mundo, visto que, com base no 

aprendizado das máquinas, as mídias sociais podem penetrar no universo 

simbólico dos diferentes sujeitos ao entregar mensagens codificadas.  

As formas tradicionais de comunicação que operavam de forma 

unidirecional como a mídia impressa, o rádio e a televisão, hoje se encontram 

misturadas “formando um sistema de comunicação híbrido.” Esta nova dinâmica 

permitiu formas personalizadas de comunicação individualizada, possibilitada 

pelos ambientes digitais as quais despertaram interesses. 

 
A principal forma organizacional de comunicação na era digital é 
representada por redes de negócios multimídia globais com formas 
diferentes de comunicação reunidas no mesmo conglomerado e com 
alta concorrência em um ambiente de negócios cada vez mais 
oligopolista. (CASTELLS, 2019, p. 30). 

 

Seria assim que, na sociedade contemporânea, o poder da comunicação 

torna-se mais invisível em função da forma como opera, segundo Castells. As 

redes de negócios multimídias influenciam de forma sutil como percebemos e 

lidamos com as realidades por meio do controle do fluxo de informações, que 

determinam o que nos é mostrado a partir dos conteúdos ofertados em suas 

mídias. Entre os desenvolvimentos tecnológicos que contribuíram com este 

cenário, potencializando a disseminação de conteúdos falsos, Silveira (2018) 

destaca: o crescimento e expansão da Internet e das telecomunicações; o 
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aumento do número de aplicações e plataformas de mídias sociais; o 

desenvolvimento e uso cada vez mais frequente da Inteligência Artificial. 

O´Neil (2018) e Morozov (2018) destacam que os algoritmos são 

geralmente observados e associados como sinônimos de eficiência - não 

suscetíveis a erros -, por serem projetados com base na lógica matemática. Mas 

que apesar disso, não é possível esquecer que estes códigos são definidos por 

mentes humanas, cujas ideias, ideologias e visões acabam por influenciar as 

formas e padrões utilizados nas plataformas digitais. Outro ponto a ser pensado 

em relação a esta pressuposta eficiência, está na confiança depositada na 

capacidade dos algoritmos, de identificarem manipulações oriundas de usuários 

falsos ou de robôs, projetados para simular o comportamento dos usuários, 

realizando curtidas, comentários e compartilhamentos. 

No processo de modulação, como tratado anteriormente, diversos 

algoritmos que operam nas plataformas determinam as informações que nos 

devem ser mostradas, sugerem perfis de diferentes sujeitos e os grupos com os 

quais podemos interagir. Desta forma, pode-se fortalecer crenças e valores de 

diferentes grupos e sujeitos com base em interesses específicos com propósitos 

diversos. Todas as informações que nos são mostradas, assim como as 

possibilidades de interação nestas plataformas, já foram previamente 

estabelecidas, uma gama de opções revestida do positivismo tecnológico que se 

apresenta como forma de facilitar e otimizar nossas escolhas. Para Cassino 

(2018), haveria uma construção de realidade social por meio da seleção e 

hierarquização de eventos, cujos debates são controlados em microesferas 

informacionais. Morozov, na entrevista concedida a Amanda Rossi / BBC News 

Brasil,  vê, inclusive, ameaças à democracia: 

 
a democracia está em perigo devido a uma mudança radical na forma 
que a informação é produzida e consumida: hoje, o debate público 
segue a lógica de negócios das empresas de tecnologia (estamos 
falando de Google, Facebook, WhatsApp, Twitter). Isso deteriora a 
comunicação política, potencializa Fake News e pode até manipular o 
eleitor. (MOROZOV apud ROSSI, 2018). 

 
Como exemplo deste temor, podemos mencionar a pesquisa realizada 

pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV 
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DAPP6), publicado em 2018, que identificou a presença de diferentes tipos de 

"robôs" atuando nas discussões sobre as eleições presidenciais de 2018, no 

Brasil. O estudo destacou que estes “robôs” têm se apresentado cada vez mais 

sofisticados, com características mais “humanoides, o que tornam o seu 

comportamento mais complexo e dificultam a sua identificação." (RUEDIGER, p. 

7, 2018). A tabela a seguir demonstra o aumento da presença destes 

mecanismos em distintas ações políticas: 

Tabela 1 – Robôs identificados nas mídias sociais 

 

Fonte: FGV DAPP (RUEDIGER, 2018). 

 

Para Delmazo e Valente (2018, p. 166), apesar das notícias falsas e 

boatos não serem um fenômeno novo, as tecnologias das redes sociais online 

somadas à cultura do compartilhamento em que vivemos -, potencializaram o 

seu alcance e poder de impacto, permitindo que sirvam de iscas para cliques 

(clickbaits7), em uma escala mais ampla. A disseminação de notícias fabricadas, 

como também são conhecidas as Fake News, “ganhou visibilidade pela 

capacidade de influenciar sistemas políticos, especialmente em processos 

eleitorais, acentuando a polarização política.”.  

 
6 A FGV DAPP tem como objetivo promover a pesquisa social aplicada no debate sobre políticas 
públicas e desenvolvimento do Estado brasileiro, em confluência com as novas tecnologias de 
informação e comunicação, promovendo a transparência e a inovação das relações com a 
sociedade. (FGV DAPP, 2018). 

7 O clickbait trata-se de todo conteúdo clicável, criado com o objetivo de atrair o usuário para 

uma página externa com pouca, ou nenhuma, relação com a expectativa gerada anteriormente. 
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Os autores mapearam as principais discussões sobre o “problema” em 

torno das notícias falsas, de acordo com a natureza institucional e dos atores 

envolvidos, durante o período eleitoral nos Estados Unidos em 2016. Estas 

discussões foram divididas pelos autores em quatro grupos: "(1) Plataformas 

digitais", "(2) Organizações de pesquisa, da sociedade civil e os media", "(3) 

Governos e órgãos estatais", e "(4) Organismos Internacionais" (DELMAZO, 

2018, p. 157). 

No Brasil, motivado por interesses políticos, o fenômeno das Fake News 

vem ganhando força desde 2014, período em que, segundo análise do Atlantic 

Council8, o engajamento da "informação inverídica supera o conteúdo factual" 

(BANDEIRA, 2018). Durante o levantamento realizado, foram analisados 20 

artigos (Anexo B) que tratam do tema da corrupção no Brasil, sugerindo três 

questões centrais: o "tipo de conteúdo", o qual vem sendo criado e 

compartilhado; "a motivação", na identificação dos objetivos; "a distribuição", na 

forma como os artigos foram disseminados.  

Em relação ao conteúdo, foi observado que estas "informações não 

verídicas" podem se apresentar de diferentes formas: "os completamente 

fabricados", com notícias completamente falsas, como a notícia que sugeria a 

iminência de uma intervenção militar; "falsas conexões", utilizando fatos reais, 

porém fora do contexto; "sátiras", não necessariamente com a intenção de 

enganar, mas devido ao potencial de serem percebidas como verídicas por 

algumas pessoas (BANDEIRA, 2018). 

Sobre a motivação para a criação e disseminação do conteúdo, foi 

identificado que a maioria dos sites analisados "trabalhavam exclusivamente 

com noticiário político, o que sugere que seu maior objetivo é influenciar pessoas 

politicamente." (BANDEIRA, 2018). Outra consideração, está relacionada as 

más práticas do jornalismo, na checagem inadequada dos fatos, devido a 

pressões internas por resultados e na busca constante por cliques. 

No que se refere a distribuição do “conteúdo”, foram identificados dois 

grupos com perfis distintos, os quais contribuíram com a propagação. No 

 
8 Conselho formado por especialistas de diversos países, com o objetivo de discutir questões 

políticas e econômicas - com base em pesquisas -, para o enfrentamento dos desafios globais. 

(ATLANTIC COUNCIL, 2018). 
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primeiro grupo, que representa a maioria dos compartilhamentos, estão as 

pessoas que compartilharam o conteúdo sem verificar sua autenticidade. Já o 

segundo grupo, envolve um conjunto de redes organizadas com objetivos 

específicos de manipulação. Estas redes, estariam se aproveitando de um 

cenário de extrema polarização política no país, o qual se encontra dividido em 

"dois grupos principais: à direita, grupos anticorrupção e às vezes pró-militar, e 

a à esquerda grupos pró-Lula e ligados a defesa de causas sociais." 

(BANDEIRA, 2018). 

O cenário das eleições presidenciais de 2018, também foi marcado pela 

disseminação destas notícias, nos demonstrando o seu potencial para corromper 

o processo democrático, através do direcionamento de nossas escolhas, bem 

como na incapacidade do Estado e das políticas públicas em compreender e 

abordar o fenômeno. Neste contexto de instabilidade política e econômica em 

que o país se apresenta, o fenômeno Fake News vem sendo utilizado como 

estratégia para a disseminação de "realidades" falsas ou distorcidas, a partir de 

um ambiente tecnológico - cuja credibilidade implícita fornecida pelos próprios 

usuários em suas redes de relacionamento -, propicia um ambiente ideal para a 

sua propagação.   

 

1.4 Caracterização do fenômeno Fake News 

 

Fake News não seria algo a se caracterizar por meio da simples tradução 

do inglês, notícias falsas, ainda que alguns autores foquem o conteúdo para 

problematiza-lo. Allcot e Genttzkow (2017, tradução nossa), por exemplo, 

definem "Fake News como artigos de notícias que são intencionalmente e 

verificadamente falsos e que poderiam enganar os leitores.". Os autores ainda 

incluem neste conceito, as notícias criadas em sites de sátiras, que se 

observadas de forma isolada nas mídias sociais, podem ser interpretadas como 

fatos reais.  Allcot e Genttzkow (2017, p. 214, tradução nossa) apontam os tipos 

de notícias que não devem ser compreendidas como Fake News: “erros de 

comunicação não intencionais”; “rumores que não se originaram de uma notícia”, 

devido a possibilidade de não serem intencionais; “teorias da conspiração”, pois 
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podem partir das crenças dos próprios indivíduos,  sendo de difícil verificação; 

“sátiras improváveis de serem interpretadas como factuais”, por serem 

explicitamente uma brincadeira; “declarações falsas de políticos”; “relatórios com 

inclinações, parcialmente enganosos”, por poderem estar relacionados a um erro 

de interpretação acerca da realidade de quem o criou. 

Sob outra perspectiva, Wardle9 (2017) considera que caracterizar as Fake 

News apenas como notícias falsas é uma questão complicada. Para a autora, a 

expressão "notícia falsa" não consegue dar conta da dimensão e complexidade 

que estas notícias representam, para abordar os diferentes tipos de 

"desinformação10". As Fake News integram um "ecossistema", um sistema de 

informações que, para ser entendido, depende da compreensão de três 

elementos: “1) Os diferentes tipos de conteúdo que estão sendo criados e 

compartilhados”; “2) As motivações de quem cria esse conteúdo”; “3) As formas 

como este conteúdo está sendo divulgado”. (WARDLE, 2017, tradução nossa). 

Para Wardle (2017), estamos vivendo uma “guerra da informação” e a 

maior parte das pessoas nem está consciente disso. Ao contrário das notícias 

falsas que dependiam de “tecnologias de transmissão ‘um-para-muitos’ [...] as 

redes sociais permitem que ‘átomos’ de propaganda sejam direcionados 

diretamente para usuários que têm maior probabilidade de aceitar e compartilhar 

uma mensagem em particular.” (WARDLE, 2017, tradução nossa). Estes 

“átomos”, notícias compartilhadas de forma ingênua, são propagados através de 

diversas formas: vídeos, notícias, ou até mesmo como uma brincadeira, como 

nos memes11, disseminando informações enganosas ou fabricadas. O 

compartilhamento destas informações através do meio tecnológico em que estão 

inseridas, aliadas à confiança implícita dos usuários em suas redes de 

relacionamento, têm contribuído para que as Fake News alcancem um novo 

 
9 Claire Wardle é uma pesquisadora britânica, diretora do projeto First Draft do Centro 

Shorenstein de Mídia e Políticas Públicas na Escola de Governo John F. Kennedy da 

Universidade de Harvard. O First Draft tem como objetivo combater a desinformação na Internet 

utilizando métodos baseados em pesquisas. (FIRST DRAFT, 2017). 
10 Disseminação de informações totalmente ou parcialmente falsas que podem colaborar na 

criação de falsas percepções dos sujeitos em relação ao tema abordado (WARDLE, 2017). 
11 “Memes são imagens virais da internet, normalmente acompanhadas de texto”, que possuem 

como característica principal a utilização do humor.  (RIBEIRO, 2016, p. 83). 
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patamar, criando um “ecossistema” para causar desinformação (WARDLE, 

2017; DELMAZO, VALENTE, 2018). 

Wardle (2017, tradução nossa) considera a existência de sete diferentes 

tipos de conteúdo problemáticos que fazem parte desse “ecossistema” para 

causar desinformação, os quais podem ser medidos em uma escala de intenção 

de enganar. São estes: 

 

• Sátiras e paródias – criadas não necessariamente com a intenção de 
enganar, mas com potencial de serem interpretadas como verdadeiras; 

• Conteúdo enganoso – utilização de informação enganosa para 
correlaciona-la ou enquadrá-la à uma questão ou indivíduo; 

• Conteúdo impostor – utiliza-se de fontes genuínas para dar credibilidade, 
citando estudos ou pesquisas que não existem; 

• Conteúdo fabricado – conteúdo totalmente falso criado para enganar e 
prejudicar; 

• Conexão falsa – nos casos em que manchetes, recursos visuais ou 
legendas não são compatíveis com o conteúdo; 

• Contexto falso – nos casos em que o conteúdo genuíno é compartilhado 
com informações contextuais falsas; 

• Conteúdo manipulado – quando informações ou imagens genuínas são 
manipuladas para enganar. 

 

Acerca das motivações que levam à criação de tais conteúdos, a autora 

identifica oito: “jornalismo pobre”, relacionado à falta de recursos e tempo para 

checar informações; “paródia”, com ênfase no humor; “provocar”, tentar obter 

uma reação por parte da pessoa ou grupo ao qual se destina; “paixão”, 

envolvimento pessoal de um grupo ou pessoa com um tema específico no qual 

existe admiração; “partidarismo”, ideologias políticas diversas; “lucro”, a partir de 

interesses comerciais dos que se beneficiam, até mesmo na possibilidade de 

lucrar com os cliques gerados pela postagem; “influência política ou poder”;  

disputas de poder dos diversos atores que buscam se beneficiar ; “propaganda”, 

como ações intencionais planejadas com ênfase em promover ideias ou mudar 

percepções para atingir objetivos específicos (WARDLE, 2017, tradução nossa).  

Em relação aos mecanismos que colaboram com disseminação das 

Fake News, além das motivações citadas anteriormente, Wardle (2017) 

considera que estas notícias se aproveitam de questões tecnológicas 

características do funcionamento das mídias sociais e de fatores psicológicos 

dos indivíduos que as utilizam, incluindo: “o uso de hashtags”, conectando 
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recursos visuais que independentemente do idioma e do tema abordado, 

permitem a sua entrada no fluxo de compartilhamento em assuntos diversos de 

grande visibilidade;  “exaustão mental”, aspecto psicológico que nos leva a 

acreditar em informações repetidas que recebemos, funcionando como um 

atalho mental para a credibilidade; “confirmação de crenças”, característica que 

nos leva a tomar como verdadeiras informações que confirmem nossas crenças 

e atitudes. 

O estudo de fatores psicológicos e gatilhos mentais para influenciar 

nossas escolhas não é uma particularidade das Fake News, tendo sido utilizados 

em práticas de Marketing e da Propaganda, conforme discute Philip Kotler (1998, 

p. 173), referência na área, compreendendo que “as escolhas de compra de uma 

pessoa são também influenciadas por quatro fatores psicológicos – motivação, 

percepção, aprendizagem, crenças e atitudes.”. 

Kotler e Keller (2012, p. 174-175), no contexto do Marketing, também 

abordam como as questões psicológicas podem influenciar nossas percepções. 

Para os autores, as seguintes características podem ser observadas em relação 

à percepção: “Atenção seletiva”, característica na qual devido a quantidade de 

informações as quais somos expostos diariamente, tendemos a filtrar os 

estímulos relacionados às nossas necessidades e interesses. Além disso 

relaciona-se ao fato de estarmos mais propensos a perceber desvios maiores, 

fora da normalidade (no universo das Fake News, isso é observado nos casos 

de chamadas de notícias sensacionalistas, normalmente utilizadas); “retenção 

seletiva”, trata-se da tendência natural do ser humano de esquecer, retendo 

principalmente informações baseadas em suas crenças e atitudes; “distorção 

seletiva”, característica em que os estímulos recebidos pelo meio sofrem 

distorções para nossas realidades, reforçando nossas concepções (KOTLER, 

KELLER, 2012, p. 174-175).   

As características da percepção abordadas pelos autores, quando 

exploradas na composição textual das Fake News, podem favorecer sua 

disseminação e propagação através das mídias digitais. Desta maneira, as 

lacunas nas informações presentes nestas notícias seriam preenchidas a partir 

das crenças e valores pessoais dos sujeitos, se aliando a confiança implícita em 

suas redes de relacionamento e deste modo, fortalecendo suas percepções 
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acerca da veracidade das informações recebidas, levando-os a compartilhar 

conteúdos os quais tomam por verdadeiros (WARLE, 2007; KOTLER, KELLER, 

2012). 

Com o objetivo de analisar como as pessoas leem as informações na 

Internet, Nielsen (2007, tradução nossa) em sua pesquisa, realizou três estudos, 

envolvendo um total de 81 usuários. O primeiro estudo, que contou com 11 

usuários, procurou comparar o comportamento de leitura de usuários técnicos e 

não técnicos, constatando que não havia diferenças significativas na forma de 

leitura de ambos os grupos. O segundo estudo realizado com 19 participantes 

(08 mulheres e 11 homens, com idades entre 21 e 59 anos), submeteu os 

usuários a diversas páginas na Internet com grandes quantidades de texto, 

buscando identificar padrões durante a leitura. Os resultados obtidos nas fases 

anteriores apresentaram padrões, que serviram como base para o terceiro 

estudo (com 51 usuários com idades entre 22 e 69 anos), que buscou identificar 

o impacto de diferentes formas de organização textual para a leitura. Nesta 

etapa, foram criadas cinco variações de um site com características textuais 

distintas dos que foram testados.  

A pesquisa conduzida através dos três estudos citados revelou que, 

quando expostas ao conteúdo, 79% das pessoas examinavam as novas páginas 

e informações apresentadas, mas apenas 16% destas faziam a leitura do 

conteúdo na íntegra, palavra por palavra. Outra questão revelada está 

relacionada a forma como o conteúdo é apresentado, impactando diretamente 

na leitura feita pelo usuário. Dentre os fatores percebidos que contribuem para 

uma leitura clara do conteúdo apresentado estão: “palavras-chave”, incluindo 

links de hipertexto em destaque, além de variações de cores e letras; “subtítulos”, 

chamadas ou resumos das notícias que devem ser colocados de forma simples 

e clara, que inibam os usuários a pensarem ou refletirem sobre o que está sendo 

dito; “listas com marcadores”, sinalizando de forma simples os tópicos 

abordados; “trabalhar com uma ideia por parágrafo”, devido a tendência 

observada nos usuários em pular qualquer ideia adicional que não seja 

percebida nas primeiras palavras do parágrafo; “O estilo pirâmide invertida”, 

devendo o texto começar pela sua conclusão ou parte mais importante da 

notícia, segundo o autor, comunicando de forma imediata, o propósito do 
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conteúdo; “textos curtos”, na percepção de que textos longos, quando lidos na 

Internet, tendem a ser ignorados. (NIELSEN,  2007, tradução nossa).  

Outro ponto levantado, refere-se à rejeição de textos com características 

promocionais da propaganda, - incluindo exageros ou ostentação -, causando 

desconfiança do usuário. Observou-se no entanto, que esta desconfiança, tende 

a diminuir quando são utilizados: gráficos de alta qualidade, textos bem escritos 

e na utilização de hiperlinks que levem a outros sites, os quais são percebidos 

pelos usuários como uma espécie de validação do que foi apresentado 

(NIELSEN, 2007). 

Com intuito de verificar a influência dos fatores levantados anteriormente, 

os pesquisadores desenvolveram cinco diferentes versões do mesmo site com 

diferentes formas de apresentação do conteúdo (vide anexo A). A partir disso, 

foi analisada a melhoria da usabilidade com base em cinco medidas de 

desempenho, relacionadas a tempo, erros, memória e estrutura do site). Os 

padrões utilizados e resultados obtidos foram: “escrita promocional”, site com 

linguagem promocional, utilizado como fator controle, não houve melhoria (0%); 

“texto conciso”, informação curta e clara (58%); “uso de marcadores”, conteúdo 

dividido por tópicos utilizando marcadores (47%); “linguagem objetiva”, conteúdo 

neutro, sem exageros (27%); “versão combinada”, unificando todas as melhorias 

(124%). (NIELSEN, 1997, tradução nossa). 

Pôde-se observar, em relação ao comportamento dos usuários, que estes 

demonstram-se impacientes na leitura de informações através da Internet, 

percorrendo a tela como uma espécie de “digitalização” rápida do conteúdo. 

Durante a pesquisa, “vários participantes, enquanto digitalizavam o texto, liam 

apenas a primeira sentença de cada parágrafo. Isso sugere que as sentenças 

temáticas são importantes, assim como a regra [de abordar apenas] uma ideia 

por parágrafo.” (NIELSEN, 1997, tradução nossa). Textos longos, com rolagens 

de tela, se apresentaram como indesejáveis, fazendo com que as informações 

fossem ignoradas. Também foi possível verificar que, ao visualizar as 

informações, as pessoas tendem a se concentrar no centro da tela, realizando 

uma varredura inicial no corpo do texto, ignorando - mesmo que inicialmente -, 

as informações do cabeçalho e demais elementos de navegação.  
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Através dos dados apresentados o estudo concluiu que o esforço 

cognitivo do usuário possui influência direta na forma como ele faz a leitura do 

conteúdo. Neste contexto, textos muito longos, densos ou mal estruturados, 

dentre outras informações, as quais possam ser julgadas como irrelevantes, 

tendem a ser ignoradas. Dentre os elementos textuais apreciados, que 

melhoraram o processo de leitura e compreensão que foram identificados, estão: 

textos e títulos realçados; listas com marcadores; elementos gráficos 

contextuais; legendas; marcadores de tópicos e índices. Em relação a confiança 

na credibilidade das informações apresentadas, foi observado que a utilização 

de gráficos bem elaborados e a utilização de links no texto, criando referências, 

reforça a percepção no que está sendo apresentado, como verdadeiro.   

Apesar dos estudos de Nielsen não serem recentes, entende-se que as 

informações trazidas pelo autor, o qual é referência nos estudos de interface nos 

cursos de TI, permanecem atuais. Observa-se nesse sentido, uma dupla 

contribuição por parte do autor. A primeira, relacionada à própria compreensão 

do fenômeno, no que tange às características destes conteúdos e dos aspectos 

psicológicos envolvidos. A segunda por propiciar um maior entendimento, na 

forma como estes futuros profissionais de TI incorporam tais conhecimentos em 

suas práticas, influenciando no modo como planejam e desenvolvem os artefatos 

tecnológicos que utilizamos.  

Com base em Wardle (2018), Silveira (2018), Allcot e Genttzkow (2017),  

compreendemos que as Fake News podem ser caracterizadas como um 

fenômeno, propiciado a partir dos avanços tecnológicos dos últimos anos, 

especialmente no que se relaciona ao Big Data12 e à Inteligência Artificial13 

(IA) – os quais potencializaram a capacidade de armazenamento e o 

processamento de dados. A face mais visível do fenômeno está na criação 

e disseminação de diferentes tipos de conteúdos falsos, com propósitos 

 
12 Enorme quantidade de dados, constantemente atualizados, obtidos a partir de diferentes 
fontes. Possui três características principais:  o volume de dados, a variedade e a velocidade em 
que são obtidos. Estes dados, quando correlacionados, permitem identificar padrões, provendo 
informações estratégicas em tempo real para fins diversos (ANTONIUTTI, 2015). 

13 “Inteligência artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que usando algoritmos 
definidos por especialistas é capaz de reconhecer um problema, ou uma tarefa a ser realizada, 
analisar dados e tomar decisões, simulando a capacidade humana.” (LOBO, 2018, p. 04). 
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manipulativos, propagados sobretudo em mídias sociais, se utilizando de 

sua lógica de funcionamento, por meio da manipulação de seus algoritmos 

e das bolhas informacionais por estes criadas.  

Em função das diversas características relacionadas às Fake News, 

discutidas pelos autores ao longo deste capítulo, e tendo observado sua 

complexidade, buscamos, por meio do “Diagrama de Ishikawa”, identificar os 

possíveis fatores que têm contribuído com este fenômeno, tanto em sua 

produção quanto na disseminação. Também conhecido como “Diagrama de 

Causa e Efeito” ou “Espinha de Peixe”, foi criado Kaoru Ishikawa em 1943 para 

controle de processos de qualidade. Mas, com o tempo o método passou a ser 

utilizado em diferentes campos do conhecimento, auxiliando na análise de 

problemas diversos em diferentes níveis de complexidade (FALCONI, 1989).  

O diagrama se apresenta com um formato gráfico que lembra uma 

espinha de peixe, na parte em que seria a cabeça, é inserido o problema 

principal, enquanto nas espinhas são colocados de forma hierárquica, os fatores 

que contribuem com o problema.  Todos os aspectos que possam ter algum tipo 

de influência no problema devem estar representados, procurando desta 

maneira, reduzir as chances de que algum detalhe seja esquecido.  

Apesar do diagrama utilizado ter sido útil para nossas reflexões sobre às 

Fake News, sentimos à necessidade da utilização um instrumento que nos 

permitisse não apenas a identificar os fatores que interferem no fenômeno, mas 

também nos permitisse refletir na forma em que estes se relacionam. Optamos 

neste sentido na utilização de um mapa mental, técnica desenvolvida pelo 

escritor Anthony Peter, também conhecido como Tony Buzan, especialista em 

atividade mental e aprendizagem (BUZAN, 2009).  

Segundo Keidann (2013, p. 01), a técnica representa "[...] uma forma de 

organizar os pensamentos", permitindo analisar as diversas ideias relacionadas 

com um tema central, assim como a forma com que estas estão entrelaçadas. A 

relação dos fatores e suas possíveis correlações foram representadas nos 

gráficos a seguir: 
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Figura 3 – Fatores que colaboram com as Fake News

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4 – Fake News, fatores e relações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como visto até aqui, as Fake News representam um fenômeno complexo, 

compreendendo diversos fatores relacionados, os quais tendem a influenciar e 

potencializar seu alcance e velocidade de disseminação. Este fenômeno é 

propiciado e sustentado pela lógica de negócio de um rico conglomerado de 

empresas, as quais expandem sua presença para além do Vale do Silício. Estas 

gigantes corporações viram em nossos dados, um ativo valioso para a expansão 

dos seus lucros e negócios no mercado global. A lógica de funcionamento dos 

algoritmos que sustentam suas plataformas enfatiza a circulação de conteúdos, 

com base no seu potencial de alcance e velocidade de disseminação, ampliando 

suas vitrines de negócios para potenciais anunciantes.  

A segmentação das informações que trafegam nestas plataformas, 

baseadas em nossas preferências e padrões de uso, previamente identificados 

com o uso da Inteligência Artificial, tendem a formar bolhas informacionais. Estas 

bolhas inibem o diálogo, polarizando opiniões e gerando conflitos. As respostas 

emocionais que emergem destes conflitos tendem a ampliar ainda mais o 

compartilhamento dos conteúdos pelos sujeitos de forma acrítica, alinhados às 

suas crenças e visões de mundo. 
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2. NA POLÍTICA E NA EDUCAÇÃO: TECNOLOGIAS (FORA) DE 

DESTAQUE 

 

Imbuídas de uma pseudoneutralidade e pretensioso espírito de 

colaboração, tecnologias digitais orientadas por algoritmos têm sido tomadas 

como sinônimo de eficiência. Desconsidera-se que elas também podem 

promover novas formas de exploração, desigualdades e ferir direitos 

fundamentais. Quando associadas a conteúdos enganosos, podem promover 

violência, mortes e ataques às instituições e valores democráticos. 

Este capítulo expõe e discute algumas dessas questões, que parecem ser 

desconsideradas por agentes públicos desde a aquisição de tecnologias para 

uso pelas instituições, aos documentos orientadores da Educação que (também) 

consideram artefatos tecnológicos e “cultura digital” no processo de ensino-

aprendizagem. Enquanto isso, empresas de tecnologia, ano após ano, 

expandem seus negócios nesta área, às vezes a partir de parcerias com o poder 

público. 

 

2.1 Episódios de violências e ataques à democracia a partir da desinformação 

 

O fenômeno Fake News tem apontado a importância de ações e políticas 

públicas para a garantia de direitos e ritos próprios da democracia. Vale lembrar 

das eleições presidenciais de 2018 quando o tema da desinformação teria 

começado a ganhar relevância, a partir de episódios de violência e intolerância 

que ocuparam a pauta dos noticiários, sinalizando a urgência na retomada das 

discussões também no campo da Educação. Dos casos de maior repercussão, 

destacamos dois: o primeiro relacionado à morte do mestre de capoeira 

Romualdo Rosário da Costa em Salvador que, em função de divergências 

políticas, foi assassinado logo após votar no dia do segundo turno das eleições 

presidenciais de 2018 (PERON; MARTINS, 2018). Em outro caso, Fabiane Maria 

de Jesus, dona de casa com 33 anos, foi morta ao ser espancada por vizinhos 

por ser confundida com uma pessoa acusada de matar uma criança durante 

ritual de "magia negra" em página de mídia social (CASTRO; ROSSI, 2018).  
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A preocupação com outros episódios de violência e de seus possíveis 

impactos no processo democrático daquelas eleições de 2018 levou a então 

Procuradora Geral da União, Raquel Dodge, a convocar às pressas uma reunião 

para discutir ações que pudessem  evitar agressões em um ambiente de forte 

polarização política e garantir o pleito democrático no segundo turno das eleições 

(PERON; MARTINS, 2018; CAMAROTTO, 2018). A reunião deu origem a um 

documento, para orientar procuradores regionais e eleitorais, quanto aos 

procedimentos de fiscalização para o segundo turno das eleições, visando:  

   

[...] assegurar o livre exercício do voto, eleições justas e livres e a 
democracia preconizada na Constituição, notadamente as que 
caracterizem notícias falsas (Fake News) e discursos e práticas de 
coação, ódio e intolerância com motivação político-eleitoral [...] Instruir 
a adoção das medidas, inclusive judiciais, necessárias para, entre 
outras: resguardar a livre manifestação de pensamento e convicções 
políticas por parte dos cidadãos não violadora de outros bens jurídicos 
igualmente tutelados pela ordem constitucional. promover a 
responsabilização por ato de propaganda eleitoral irregular que 
(Código Eleitoral, arts. 242 e 243): [...] crie, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou passionais [...]. (BRASIL, 
2018, p. 02, grifo nosso).  

.  

 O potencial impacto da desinformação na democracia e nas garantias 

constitucionais ficou ainda mais evidente em março de 2019, quando tensões 

políticas entre o planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF)  começam a ser 

evidenciadas. Na ocasião, o então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, 

anunciou a abertura de inquérito para investigar esquema de Fake News, 

envolvendo membros da família e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro 

(BRASIL, 2019; TUROLLO, 2019; D'AGOSTINO, OLIVEIRA, 2019). O inquérito 

que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, foi instaurado com o 

intuito de apurar:  

 
[...] investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas 
comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e 
demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou 
injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do 
Supremo Tribunal Federal, de seus membros; bem como de 
seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos 
Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos 
sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos 
ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que 
tem o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da 
existência de esquemas de financiamento e divulgação em 
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massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo 
de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de 
Direito. (BRASIL, 2019, p. 01). 

 

Estes ataques, realizados por meio de plataformas digitais, envolveriam 

apoiadores políticos do presidente Jair Bolsonaro, incluindo empresários, 

influenciadores digitais, familiares, dentre outros apoiadores políticos do 

governo. De acordo com o documento, os envolvidos estariam fomentando 

revolta e incentivando a população a se posicionar contra as decisões do 

Supremo que iriam contra os interesses do governo ou de seus aliados.  

Segundo laudo pericial do inquérito nº 4,781 (BRASIL, 2019, p. 01, grifo 

nosso), foram identificadas duas hashtags específicas associadas aos ataques 

que se disseminavam por meio de Fake News: a “#STFVergonhaNacional” e 

“#ImpeachmentGilmarMendes”. Observou-se ainda, que os ataques ao STF, 

passaram realizados a partir de 07/11/2019 “[...] declarando que o STF é uma 

vergonha e clamando por pedidos de impeachment de seus membros [...].”. 

Ainda foi destacado no laudo do inquérito, que o início das ações, as hashtags 

não necessariamente eram utilizadas, passando a ser adotadas, com base no 

comportamento de seus apoiadores, “impulsionando ainda mais a adoção desta 

hashtag por seus seguidores de forma que esta alcançasse o ‘Trend Topics’ da 

rede social Twitter.”. Ao figurar na lista dos Trend Topics, a disseminação 

passava a ser ampliada, seja pelas ‘bolhas’ informacionais daqueles que se 

identificam e compartilham estes conteúdos, ou pela ação de robôs, 

programados para interagir com as postagens e realizar compartilhamentos por 

meio de perfis falsos. Com base nas evidências observadas, concluiu o relator: 

 
As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes 
autos apontam para a real possibilidade de existência de uma 
associação criminosa, denominada nos depoimentos dos 
parlamentares como “Gabinete do Ódio”, dedicada a 
disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas 
pessoas, às autoridades e às Instituições, dentre elas o Supremo 
Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da 
ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e 

democrática. (BRASIL, 2019, p. 03-04). 
 

 Dos depoimentos mencionados que deram origem ao inquérito, constam 

no documento: da Deputada Joice Cristina Hasselmann (BRASIL, 2019, p. 
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04), do Partido Social Liberal (PSL), que cita o rápido compartilhamento 

sistêmico do grupo assim que identificada uma hashtag “ofensiva ao STF ou 

[para] algum de seus membros”, além da construção de narrativas para grupos 

mais propensos, se aproveitando do que chama de efeito ‘de manada’, assim 

como a utilização de robôs; do deputado Alexandre Frota (BRASIL, 2019, p. 

04-05), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que além de também 

mencionar a velocidade da disseminação - e a forma simultânea como ocorrem 

os ataques, por meio de perfis associados aos investigados -, faz referência à 

uma possível sede da milícia, que estaria localizada em “[...] uma casa situada 

na QL 19, em Brasília, ocupada atualmente por Allan dos Santos, onde funciona 

um estúdio do site ‘Terça Livre’ e que pode ser a ‘sede’ da milícia de ataques 

virtuais.”;   deputado Nereu Crispim (BRASIL, 2019, p. 05-06), afiliado ao 

Partido Social Liberal (PSL), que alegou ter identificado um movimento 

organizado a fim de difamar qualquer grupo ou pessoa que “[...] ousasse 

discordar da orientação desses grupos conservadores extremistas.”, com 

ataques também ao Senado e à Câmara dos Deputados, “visando desmoralizá-

las para em seguida pregar a desnecessidade de sua existência e, finalmente, 

alcançar uma ruptura constitucional.”; deputado Heitor Freire (PSL), que faz 

acusações diretamente a  “todos assessores especiais da Presidência da 

República, [como] integrantes principais do chamado ‘Gabinete do Ódio’, que se 

especializou em produzir e distribuir Fake News”, e que em função de seus 

interesses estariam fazendo ataques diversos contra “autoridades, 

personalidades e até integrantes do Supremo Tribunal Federal.”. O deputado cita 

ainda, a existência de possíveis ramificações do sistema em outros estados, 

principalmente na “Paraíba, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul. 

  Em maio de 2020 as tensões políticas se acentuaram, quando o ministro 

Alexandre de Moraes, responsável pela investigação, determinou com base nas 

investigações, que fossem cumpridos 29 mandados de busca e apreensão pela 

Polícia Federal (PF) em diferentes estados. Nos alvos, estavam diferentes 

apoiadores do presidente, incluindo: Influenciadores digitais, militantes, políticos 

e empresários apontados como possíveis financiadores. A relação dos 

investigados citados no inquérito das Fake News, assim como suas conexões 
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políticas observadas no âmbito das investigações, são apresentadas no quadro 

a seguir: 

Quadro 2 – Relação dos investigados no inquérito das Fake News 

RIO DE JANEIRO 

Reynaldo Bianchi Júnior Humorista e ativista. conhecido como "Rey Bianchi". 
Roberto Jefferson Ex-deputado, atual presidente nacional do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) 

Paulo Gonçalves Bezerra Empresário 
SÃO PAULO 

Edgard Corona Empresário, dono do grupo de academias de ginástica que 

é responsável pelas redes SmartFit e BioRitmo. 

Otávio Oscar Fakhoury Empresário, investidor e colaborador do site "Crítica 
Nacional". 

Edson Pires Salomão Chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia 
(PSL-SP) e presidente nacional do Movimento 
Conservador. 

Marcos Dominguez Bellizia Ativista do Movimento Nas Ruas 
Rafael Moreno Blogueiro 

Rodrigo Barbosa Ribeiro Assessor do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) e 
integrante do movimento Direita São Paulo 

Enzo Leonardo Suzy Momenti Youtuber 

PARANÁ 
Bernardo Pires Kuster Ativista, Youtuber e autor do site "Brasil Sem Medo" 

Eduardo Fabris Portella  
SANTA CATARINA 

Luciano Hang Dono da rede de lojas Havan 
BRASÍLIA 

Allan Lopes dos Santos,  Conhecido como "Allan Terça Livre", é autor do site "Terça 
Livre". 

Sara Fernanda Giromini,  Conhecida como Sara Winter, organizadora de 
acampamento pró-Bolsonaro. Surge no debate público 
brasileiro como líder da sucursal brasileira do movimento 
feminista Femen. Abandona a pauta feminista e se posiciona 
como favorável à criminalização do aborto ao se tornar 
militante à direita.  
 
Em junho de 2020, teve uma breve passagem pelo Ministério 
da Mulher em uma das pastas chefiadas pela Ministra 
Damares, sendo exonerada em outubro do mesmo ano 
(BRASIL, 2020). 

Winston Rodrigues Lima Capitão da reserva da Marinha, Youtuber e ativista 

MATO GROSSO 
Marcelo Stachin Militante apoiador de Bolsonaro 

 
Parlamentares sob investigação chamados para prestar depoimentos 
 
Bia Kicis (PSL-DF) Deputada federal (1º mandato), procuradora do Distrito 

Federal aposentada. 

Carla Zambelli (PSL-SP) Deputada federal (1º mandato), gerente de projetos e 
fundadora do movimento NasRuas. 

Daniel Lúcio da Silveira (PSL-
RJ) 

Deputado federal (1º mandato) e ex-policial militar do Rio de 
Janeiro. 

Filipe Barros (PSL-PR) Deputado federal (1º mandato), ex-vereador de Londrina 
(PR) e advogado. Informa, em seu perfil oficial na Câmara 
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dos Deputados, ser aluno do curso de filosofia do ideólogo 
Olavo de Carvalho. 

Junio do Amaral (PSL-MG) Deputado federal (1º mandato), policial militar reformado de 
Minas Gerais. 

Luiz Phillipe Orleans e 
Bragança (PSL-SP) 

Deputado federal (1º mandato), conhecido como "príncipe", 
por ser da família monárquica no período anterior à 
República. Administrador de empresas e mestre em Ciência 
Política. 

DEPUTADOS ESTADUAIS 
Douglas Garcia (PSL-SP) Deputado estadual (1º mandato), vice-presidente do 

movimento conservador Direita São Paulo 

Gil Diniz (PSL-SP) Deputado (1º mandato), líder do PSL na Assembleia de SP. 
Conhecido como "Carteiro Reaça", foi assessor parlamentar 
do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas referências 

 (BRASIL, 2019, 2020; LIMA, 2020; FABRINI e BOGHOSSIAN, 2020) 

 

A reação da suposta rede de apoio a Bolsonaro, que estaria sob 

investigação, foi imediata - disparando novos ataques com críticas ao STF no 

Twitter -, no mesmo dia em que ocorreram as apreensões.  Apenas algumas 

horas depois do ataque, a plataforma Bot Sentinnel, que monitora postagens 

feitas por perfis falsos, detectou 156 mensagens no Twitter, vindas de robôs. 

(BOT SENTINELL, 2020).  

No mesmo dia em que foram cumpridos os mandados, o deputado 

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos principais investigados no inquérito, fez 

duras críticas em tom de ameaça, sugerindo possível “ruptura” entre os poderes. 

Em suas falas questionava dois inquéritos do STF em andamento, ambos 

relacionados às Fake News. O primeiro relacionado a uma rede de 

desinformação articulada, denominada de “gabinete do ódio” (BRASIL, 2019, p. 

03-04), o segundo referente às supostas tentativas de interferência na Polícia 

Federal (PF) por parte do presidente da república, na tentativa de blindar amigos 

e familiares de investigações em andamento (FARIAS, 2020). As declarações 

feitas por Eduardo Bolsonaro ocorreram durante entrevista ao canal Terça Livre, 

de Allan Lopes dos Santos, também investigado no inquérito das Fake News. 

Dois dias após a entrevista do deputado, o ministro do STF Celso de Mello - que 

investiga as denúncias sobre as supostas interferências na PF -, encaminhou 

petição com pedido de análise à Procuradoria-Geral da República (PGR) para 

averiguar possível crime de “incitação à subversão da ordem política ou social”, 
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previsto na Lei de Segurança Nacional, que teria sido cometido pelo deputado 

(BRASIL, 2020).  

Outra ameaça feita ao STF partiu de Sara Fernanda Giromini, conhecida 

como Sara Winter, ativista que teve uma breve passagem pelo Ministério da 

Mulher na gestão da ministra Damares Regina Alves, ocupando o cargo de “[...] 

coordenadora da Coordenação- Geral de Atenção Integral à Gestante e à 

Maternidade do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher, da 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM)” (BRASIL, 2020). 

Ativista conhecida por ser uma das maiores apoiadoras de Bolsonaro, criadora 

do grupo '300 pelo Brasil' – que chegou a montar barracas de acampamento na 

Esplanada - e promover "manifestos sugerindo o uso de táticas de guerrilha para 

'exterminar a esquerda' e 'tomar o poder para o povo'". Sara Winter, que teve 

seu celular e o notebook apreendidos na operação da PF, fez ameaças diretas 

ao próprio ministro Alexandre Moraes, relator do inquérito das Fake News, onde 

diz: "[...] você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter 

paz na vida. Hoje, o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor". O vídeo 

com as ameaças foi veiculado no Canal Poder 360 no Youtube, com 324 mil 

assinantes e já tinha até o dia 30/08/2020, 150.901 visualizações (CRAVO, 2020; 

GIROMINI, 2020). 

Na madrugada de domingo, no dia 31 de maio, apenas quatro dias após 

as apreensões realizadas pela PF, o grupo 300, liderado por Sara Winter, 

realizou uma manifestação em frente ao STF - na qual os participantes utilizando 

máscaras brancas e tochas -, dirigiam palavras de ordem contra as ações do 

ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das Fake News. Protesto 

que recebeu inúmeras críticas, dentro e fora da Internet, por fazer alusão à 

movimentos neonazistas. Cinco líderes do grupo, incluindo Sara Winter, foram 

presos por determinação da justiça 15 dias após a manifestação, acusados de 

atos antidemocráticos em decorrência das investigações em andamento no 

inquérito das Fake News.  (O GLOBO, 2020; G1, 2020; MEGALE; 2020; 

BARROS, 2020, GULLINO, 2020). 

As investigações e acontecimentos relatados até aqui tiveram a intenção 

de exemplificar ataques à democracia e de suas instituições representativas a 

partir de Fake News. Os relatórios das investigações, até julho de 2020, apontam 
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indícios da existência de uma rede criminosa de desinformação, denominada de 

“Gabinete do Ódio”, apontada no inquérito que investiga as Fake News, cujas 

conexões chegam até o núcleo familiar do presidente Jair Messias Bolsonaro 

(BRASIL, 2019; CAZES, SACONI, PIVA, 2020). 

Neste contexto, contribuem Castells (2018) e Silveira (2018) quando 

destacam os potenciais riscos que surgem com o nosso uso, cada vez mais 

frequente, das plataformas de mídias sociais. Segundo os autores, as 

estratégias utilizadas para manipular o controle e fluxo de informações como as 

utilizadas pelas Fake News, permitem o direcionamento de conteúdos 

específicos, os quais nos parecem estar chancelados como verdadeiros, por 

serem compartilhados a partir das nossas redes de relacionamentos.  

Um outro aspecto observado por Castells (2018), referente ao uso destas 

tecnologias, está no entrelaçamento de nossas vidas nos ambientes físico e 

virtual. No entendimento do autor, ocorre uma frequente articulação destes 

espaços, de forma interdependente, formando um espaço híbrido, - questão 

pode ser observada nas ações que envolvem as Fake News -, no entrelace dos 

ataques virtuais com as manifestações, dentre outras ações que se desdobram 

no ambiente físico. 

 

 

2.2 Tecnologias e seus algoritmos na reprodução de desigualdades 

 

Conforme temos discutido até aqui, as tecnologias e seus algoritmos 

costumam ganhar a confiança e otimismo de seus usuários. São tomados como 

os mais aptos e eficientes para gerir escolhas que não são neutras, mas 

pensadas e programadas a partir da lógica e interesses daqueles que as 

concebem para aqueles que os utilizam. Esta visão acrítica acerca das 

tecnologias que utilizamos representa uma ameaça à própria democracia, - 

limitando a nossa liberdade de escolha e nos impondo opções pré-determinadas 

com base na escolha algorítmica -, algoritmos os quais decidem, o que nos deve 

ser mostrado e as possíveis formas como podemos interagir.  

Também neste contexto, é importante que reflitamos sobre as formas que 

tais algoritmos estão considerando as vozes das minorias, que sem 
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representatividade, tendem a ser desconsideradas na esfera do Big Data, 

descartadas com base nos padrões definidos no pensamento lógico 

computacional.  Neste sentido, também nos alerta Silveira (2017), que nos casos 

que envolvem o uso de aprendizado das máquinas, pela denominada 

inteligência artificial, a previsibilidade destas escolhas e decisões se perdem, 

até mesmo para seus projetistas, em função dos diferentes rumos que podem 

ser adotados pelos sistemas, em sua lógica de aprendizado, que a partir de certo 

ponto se torna imprevisível. 

Para Matsuura (2019, p. 33), os algoritmos podem parecer ótimos quando 

nos ajudam a escolher nossas músicas, filmes e séries favoritas por meio da 

Inteligência Artificial (IA). Ressalta o autor, no entanto, que no contexto dessas 

decisões automatizadas, não “são raros os casos em que as respostas são 

enviesadas ou discriminatórias”, reproduzindo machismo e racismo.  Num caso 

recente discutido pelo autor está o banco Goldman Sachs em Nova York, nos 

Estados Unidos, o qual seria o responsável por determinar o limite de crédito do 

cartão Apple Card. Uma "série de relatos em redes sociais levantou suspeitas 

de que o algoritmo, usado pelo banco, impõe mais restrições a mulheres, 

oferecendo limites menores que os ofertados para homens". Uma destas 

denúncias, foi realizada pelo próprio diretor cofundador da Apple, Steve 

Wozniak, o qual recebeu um limite de crédito 10 vezes maior que sua esposa, 

mesmo sem terem contas bancárias ou bens separados, questionando uma 

possível discriminação contra às mulheres no que tange às concessões de 

crédito. Além disso, Wozniak se queixava ainda da dificuldade de conseguir uma 

correção do problema que fosse feita por humanos, o que nos leva a questionar 

o poder na tomada decisões, temos colocado nas mãos dessas tecnologias. Tais 

denúncias, em especial à realizada pelo cofundador da Apple – que gerou 

grande repercussão -, levaram o Departamento de serviços financeiros, um 

órgão regulador de Wall Street, a iniciar as investigações. Até a data de 

21/11/2019, a postagem de Wozniak, em sua conta pessoal no Twitter, alegando 

que os algoritmos do Apple Card discriminavam sua esposa, já havia sido 

compartilhada 706 vezes e recebido total de 4200 curtidas (WOZNIAK, 2019). 

 Em outro caso de discriminação envolvendo os algoritmos por meio da 

inteligência artificial, está a HireVue, uma empresa de recrutamento, sediada em 
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Utah, que se propõe a avaliar as qualificações para vagas de trabalho por 

análises em  entrevistas de vídeo online, ou por meio de desafios baseados em 

jogos (BARNES, 2019). Segundo informações disponíveis no site da companhia, 

são oferecidas melhores contratações de candidatos, por meio de "[...] previsões 

orientadas por IA" (HIREVUE, 2019).  Matsuura (2019) e Barnes (2019) 

observam que a HireVue vem sendo acusada de práticas discriminatórias por 

meio de seu sistema de inteligência artificial, que ao realizar análises de vídeos 

em candidatos para postos de trabalho, estaria restringindo pessoas negras dos 

processos seletivos, assim como outros sujeitos com diferentes características 

e condições.  

Para Matsuura (2019, p. 33), existe a possibilidade de que tecnologia 

utilizada pela empresa, possa discriminar diferentes tipos de candidatos, 

incluindo, pessoas com distúrbios psicológicos específicos, “já que o 

rastreamento dos movimentos dos olhos serve para diagnosticar autismo, 

Parkinson, Alzheimer e depressão [...]”. Além de possibilitarem interpretar 

padrões de comportamento, que possam revelar diferentes características 

psicológicas dos sujeitos, tidas como indesejadas pelas empresas contratantes. 

Ressalta ainda o autor, a possibilidade de discriminação a partir dos próprios 

caminhos adotados pelos sistemas de Inteligência artificial, em sua 

“incapacidade de identificar diferentes tons de pele”. Por se tratar de sistemas e 

de IA treinados por engenheiros majoritariamente brancos, que usam bancos de 

dados recheados com fotos de homens brancos”, alterando a capacidade de tais 

tecnologias na identificação dos diferentes tipos, apresentando “altas taxas de 

erro entre mulheres e negros.".  

 Dastin (2018, tradução nossa) observa que a mesma proposta de facilitar 

o processo de contratação de funcionários, já havia sido realizada por 

especialistas em aprendizado de máquina da Amazon, iniciativa que foi abortada 

quando "[...] descobriram um grande problema: seu novo mecanismo de 

recrutamento não gostava de mulheres.". Tal conclusão veio após perceberem 

que seu novo sistema não estava considerando trabalhos para desenvolvimento 

de software entre outros cargos técnicos de forma neutra em relação à escolha 

de gênero.  Segundo os especialistas da empresa, isso teria ocorrido porque no 

modelo adotado, os computadores "[...] da Amazon foram treinados para verificar 
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os candidatos, observando padrões nos currículos enviados à empresa por um 

período de 10 anos, que em sua maioria eram de homens [...]”, um mercado 

predominantemente dominado pelo sexo masculino. 

Os exemplos citados apontam o potencial de danos que podem ser 

causados ao tomarmos as tecnologias como neutras. Alerta-nos ao mesmo 

tempo, acerca da necessidade de repensarmos políticas públicas, de forma a 

assegurar a garantia de direitos neste novo cenário, mediando os impactos e 

corrigindo injustiças, provenientes das concepções que incorporam os artefatos 

tecnológicos. No campo da educação, por exemplo, numa perspectiva de 

formação cidadã, nos carece pensar como as políticas públicas por meio de seus 

dispositivos legais podem oferecer garantias, de forma a assegurar a formação 

crítica dos sujeitos, preparando-os para que possam lidar com estes novos 

paradigmas sociais. 

Neste contexto, contribuem Gohn (2011) e Feres et al. (2018) para 

pensamos a extensão destes impactos em grupos que independente das 

tecnologias, já são historicamente marginalizados. Minorias que em função de 

sua representatividade numérica nas plataformas que utilizam, podem ter suas 

vozes ainda mais ofuscadas dos debates, por algoritmos que privilegiam grupos 

e postagens específicas, com base em seu potencial de promover lucros.  

Desta maneira, os movimentos sociais tratados por Gohn (2011) poderiam 

ou não - em função de sua representatividade numérica e da habilidade dos 

grupos - encontrar  caminhos  para ampliação dos debates, o que dependeria, 

conforme observado por Castells (2018), do entendimento destes grupos e dos 

diferentes sujeitos que os constituem, acerca dos meandros destas plataformas, 

assim como da sua capacidade para articular novas adesões, por simpatizantes 

aos seus ideais. No que se refere as ações afirmativas abordadas por Feres et 

al. (2018), em seu papel de prezar pela garantia de direitos e redução das 

desigualdades, passam a ter que reavaliar suas políticas com base no atual 

cenário, onde a própria discriminação não vem mais apenas das pessoas e seus 

grupos, mas também dos padrões definidos nos algoritmos, reescritos pela 

própria Inteligência Artificial. 

Silveira et al. (2019) observam as tecnologias e plataformas que 

utilizamos na Internet como uma nova forma de exploração do capital, revestidas 
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de um falso espírito de união, liberdade e colaboração. Para os autores, as 

diversas plataformas que utilizamos na rede - nas mais variadas situações do 

cotidiano -, são geralmente posicionadas como uma construção coletiva, numa 

falsa e pretensiosa ideia de colaboração mútua e liberdade. Os mesmos ideais, 

observam os autores, teriam norteado a própria evolução da Internet e que, mais 

tarde, dariam origem ao movimento que se auto denominou de Cooperativismo 

de plataforma, surgido em 2015 em Nova York, cuja proposta: 

 

se propõe redistribuir o valor dos empreendimentos pelas 
comunidades que os mantém. Seus defensores denunciam a 
apropriação dos esforços coletivos e sociais pelas grandes 
corporações tecnológicas que passaram a se denominar 
partícipes da economia do compartilhamento ou da economia de 
plataforma, economia de acesso ou do consumo colaborativo, 
entre outros nomes. (SILVEIRA et al. 2019, p. 9). 

 

 Segundo os autores, o movimento teria surgido como forma de oposição 

à dinâmica de funcionamento das plataformas proprietárias das empresas de 

tecnologia, num falso contexto de colaboração mútua e compartilhamento da 

riqueza gerada.  Para Silveira et al. (2019) o que ocorre, nada mais é, do que 

uma nova forma de exploração de mão de obra pelo capital, agora representada 

pelas grandes empresas do Vale do Silício. Neste contexto, os diferentes 

sujeitos, iludidos de sua falsa participação num processo colaborativo, 

compartilham suas preferências, informações e opiniões, que servem no 

aprimoramento e criação de novos produtos para as empresas de tecnologia, as 

quais acumulam, cada vez mais, riqueza.  

Em um dos exemplos abordados por Silveira et al. (2019) está no 

Youtube, plataforma de compartilhamento de vídeos da Google, na qual milhões 

de pessoas compartilham seus vídeos e realizam interações. As informações 

das pessoas, obtidas a partir da plataforma, servem - segundo os autores -, como 

vitrine para anunciantes nos mais diversos segmentos, de forma segmentada, 

com informações precisas das preferências e motivações de seus potenciais 

consumidores.  Em relação ao suposto compartilhamento de recursos, 

provenientes da riqueza produzida, - fruto da suposta parceria com seus 

colaboradores por meio dos vídeos veiculados em seus canais -, são oferecidas 

formas de participação nos lucros, por meio do programa de remuneração do 
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Youtube, onde “para ganhar dinheiro no YouTube, você precisa se inscrever e 

ser aceito no Programa de Parcerias do YouTube” (YOUTUBE, 2019, grifo 

nosso). Ao ser aceito no programa, o colaborador passaria a receber percentuais 

dos anúncios veiculados em seus vídeos e canais, calculados a partir de um 

algoritmo secreto, que realiza os cálculos do que deve ser repassado, sem a 

menor transparência nos processos. Ressalta-se aqui, que, nos termos 

estabelecidos na parceria, a Google se reserva o direito de suspender ou anular 

pagamentos acumulados, sem a necessidade de maiores esclarecimentos, caso 

julgue violação de suas políticas por parte dos colaboradores. Neste sentido, os 

valores a serem pagos podem ser cancelados pela empresa sem qualquer tipo 

de explicação a qualquer tempo.  

Outro ponto importante é que, as próprias dúvidas de colaboradores 

iniciantes na plataforma, são também respondidas por outros colaboradores 

mais experientes, os quais podem obter supostos benefícios por meio de pontos 

que podem ser utilizados, na plataforma, ou em outros serviços ofertados pela 

própria Google. Trata-se de um exército de mão de obra gratuita e em escala 

global, pronto para servir aos interesses da empresa - uma lógica de 

funcionamento que, segundo Silveira et al. (2019), não é exclusiva da Google ou 

do Youtube em específico, mas utilizada por diferentes plataformas ofertadas 

nos mais variados segmentos. 

 Apesar da dinâmica de colaboração nas plataformas digitais trazerem 

novas formas de exploração, Silveira et al. (2019) ressaltam que o uso da 

suposta colaboração, como forma de cooperação entre funcionários e empresas 

para sanar eventuais problemas e dificuldades, não é recente. Observam os 

autores a questão, na própria obra o Capital, de Karl Marx, cuja ideia de 

cooperação teria sido observada por Marx como uma forma de exploração, na 

utilização do conhecimento obtido por meio da cooperação dos trabalhadores, 

para a superação das limitações individuais e contribuição com o aumento dos 

lucros. Neste sentido, as tecnologias digitais - em sua dinâmica de 

funcionamento -, se apresentariam como novas formas de manipulação e 

exploração, com base nos interesses do capital numa sociedade tecnológica.  
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2.3 Tecnologias na Educação: negócios em expansão 

 

No que tange à Educação, também podemos observar a forte presença 

de artefatos tecnológicos, entre eles os recursos e plataformas ofertados pela 

Alphabet - holding responsável pela marca Google. Trata-se de artefatos que 

vêm sendo utilizados em diferentes países, incluindo: Índia, Nova Zelândia, 

Malásia, Canadá, Suécia, Reino Unido e mais recentemente no Brasil, em 

especial nas escolas da Bahia -, cuja secretaria da Educação comprou para 500 

escolas, o  que representa quase metade das instituições de ensino médio no 

estado, 14 mil Chromebooks, representando o maior acordo feito por um estado 

brasileiro dessa magnitude (FRAGA, 2018). 

Trata-se de uma tendência que vem sendo observada principalmente nos 

Estados Unidos, que vem realizando a compra de Chromebooks, para suas 

escolas. País em que somente no período entre 2012 e 2017, a Alphabet, já 

havia vendido 35 mil unidades de seu equipamento, os quais vieram a substituir 

outros, com diferentes sistemas operacionais, criados por empresas como Apple 

e Microsoft. Uma mudança que tornou o Chromebook, o equipamento mais 

utilizado nas escolas dos EUA, representando "58% dos computadores portáteis 

(notebooks e tablets) [...]” (FRAGA, 2018).   

No que se refere à estratégia de venda utilizada pela Alphabet, Fraga 

(2018) observa que é feita uma espécie de "evangelização", que começa a 

ocorrer antes mesmo das negociações com o poder público. Neste sentido, 

diferentes grupos como professores, alunos e políticos são recrutados, como 

participantes para a realização de testes, com o intuito de promover o seu 

encantamento pelos recursos ofertados. Do engajamento com estes diferentes 

grupos, forma-se um "ecossistema" de recomendação. No qual os diferentes 

sujeitos envolvidos, os quais vislumbram diferentes possibilidades de uso do 

artefato tecnológico, passam a recomendá-lo em função de seus interesses.   

 Apesar do destaque para a utilização de artefatos fornecidos pela Google, 

Fraga (2018) também destaca, que tem sido recorrente o investimento de 

diferentes "empreendedores bilionários" interessados na educação, os quais 

apelida de “mecenas modernos”, incluindo: Reed Hastings, que fez uma doação 

de 11 milhões de dólares para Dreambox - uma empresa de tecnologia que 
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utiliza inteligência artificial para a customização de "lições de matemática"-, 

sendo Hastings um dos atuais diretores da empresa em que investiu; Marc 

Benioff investidor de risco responsável pela criação do "fundo de inovação do 

diretor", que "dá URS$ 100 mil a diretores de instituição com boas ideias 

[procurando] encorajá-los a se portar mais como empreendedores e menos 

como burocratas"; Mark Zuckerberg, criador do Facebook que, "por meio de uma 

organização filantrópica fundada com sua mulher [...]" investe no 

desenvolvimento de tecnologias educacionais, com ênfase no auto aprendizado. 

 O contexto apresentado nos permite refletir acerca dos diferentes 

interesses neoliberais que se articulam e se aproveitam das falsas percepções 

de neutralidade, liberdade e espírito colaborativo percebidos de forma acrítica no 

uso das tecnologias digitais. Empresas de tecnologia, como a Google, oferecem 

- por meio de suas aplicações e plataformas -, artefatos digitais que se 

apresentam como soluções para a melhoria das práticas e processos 

educacionais, para uso desde a mais tenra idade. Trata-se de tecnologias que, 

apresentadas de forma desinteressada e gratuita, podem favorecer a 

perpetuação do uso destes artefatos ao longo da vida dos sujeitos, assim como 

promover a abertura para a comercialização de futuros produtos para diferentes 

grupos de consumidores, fiéis às marcas e produtos dessas empresas.   

Ao estimular o uso das tecnologias ofertadas para públicos cada vez mais 

jovens, as empresas de tecnologia planejam seu mercado futuro, buscando 

garantir maior aceitação e facilidade de uso, das tecnologias que desenvolvem, 

sejam as atuais ou futuras. Além disso, o contato precoce com os diferentes 

sujeitos, serve como forma de ampliar seu ecossistema de recomendação. Por  

já possuírem em suas bases de dados, as informações de seus potenciais 

consumidores futuros. Deste modo, os diferentes sujeitos - que desde muito cedo 

já possuem contas e perfis criados nestas plataformas -, se utilizam de serviços 

ditos “gratuitos”, passando a se tornar parte das vitrines de negócio das 

empresas de TI e alvos de propagandas persuasivas. Em relação ao aspecto de 

gratuidade, que serve de isca para a obtenção de dados por parte destas 

empresas, é importante ressaltar que, tal gratuidade, não se alinha com o 

crescimento contínuo e exponencial de infraestrutura destas empresas, as quais 
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necessitam constantemente de altos investimentos que vão na contramão deste 

discurso.  

O potencial dos lucros obtidos, que têm posicionado estas empresas na 

lista das ricas do mundo (INTERBRAND, 2019), é justificado por meio das 

informações coletadas dos diferentes sujeitos utilizadores em suas bases, por 

meio de campanhas segmentadas e ajustadas aos perfis, com base em suas 

preferências e padrões de interação nas aplicações que os diferentes sujeitos 

utilizam. Desta forma, os organismos governamentais em sua competência -no 

que se refere à proteção e garantia de direitos -, devem estabelecer por meio 

das políticas públicas, mecanismos que assegurem a garantia de liberdades e a 

formação cidadã. 

Até então, procuramos abordar as distintas estratégias adotadas pelas 

empresas - que gerenciam plataformas digitais -, de forma a ampliar seus lucros. 

Neste contexto, nos cabe pensar acerca de mecanismos sociais de proteção 

para os diferentes sujeitos e sociedade. Segundo Ortuso e Giovanni (2015), 

políticas sociais, em um conceito mais amplo, podem ser compreendidas como 

“um sistema de proteção social, entendido basicamente como um conjunto de 

formas – às vezes mais às vezes menos institucionalizadas – que as sociedades 

constituem para proteger parte ou totalidade de seus membros.” (ORTUSO; 

GIOVANNI, 2015, p. 766). Os autores incluem ainda neste conceito “tanto as 

formas seletivas de distribuição de bens materiais (como a comida e o dinheiro), 

quanto de bens culturais (como saberes), que permitirão a sobrevivência e a 

integração, sob várias formas na vida social [...]” (ORTUSO; GIOVANNI, 2015, 

p. 767. grifo nosso). Neste sentido, compreendem o papel e responsabilidade do 

Estado: 

 
[...] que mesmo quando não assume papel típica e universalmente 
provedor, ele intervém no campo da política social ao regular, proibir e 
coibir as ações, seja das instituições privadas mercantis, seja das 
privadas tradicionais não mercantis, no campo da proteção social.” 
(ORTUSO; GIOVANNI, 2015, p. 768). 

 

No que tange às políticas de Educação, Neubauer (2015, p. 781) ressalta 

a responsabilidade do Estado como negociador e mediador de conflitos, 

oriundos de interesses “de diferentes grupos envolvidos com a política 

proposta.”. Compreendemos que um exemplo de conflito de interesses poderia 
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estar representado na forte atuação das empresas de tecnologia, que por meio 

da disponibilização de produtos, ofertam soluções para os “problemas” 

educacionais.  

Com o intuito de promover maior transparência do uso de tecnologias no 

setor público, o qual deve prezar pela garantia de direitos, Silveira (2017, p. 276, 

grifo nosso) sugere a adoção das seguintes metas:  

 

• “1 – software e algoritmos devem ter o código-fonte aberto”, 
possibilitando uma maior compreensão da lógica computacional 
empregada, bem como o debate crítico em relação a esta;  

• “2 – código-aberto não é suficiente para acompanhar a atuação dos 
algoritmos performativos”, compreendendo a necessidade de se 
estabelecer procedimentos de auditoria para avaliação frequente e 
possíveis correções dos caminhos adotados em sua lógica;  

• “3 – Delimitadores de decisão devem ser incorporados nos 
algoritmos”, na imposição de limites estabelecidos pelo governo em 
decisões sensíveis, às quais possam ocasionar equívocos;  

• “4 - Incorporar nos projetos de desenvolvimento de softwares e 
algoritmos os procedimentos que assegurem a privacidade no 
armazenamento, processamento e uso de dados”,  como forma de 
pensar diferentes níveis de acesso e na adoção de técnicas de 
criptografia para a proteção de dados dos cidadãos;  

• “5 – Dados pessoais que não são indispensáveis não devem ser 
coletados”, dificultando o uso e compartilhamento de dados dos 
cidadãos para diferentes propósitos, os quais não foram previstos na 
proposta original;  

• “6 – toda a gestão de dados deve possuir documentos descrevendo 
sua guarda e utilização”, de forma a oferecer maior transparência nas 
políticas de privacidade, bem como na garantia e na explicitação das 
formas de proteção aos dados daqueles que as utilizam;  

• “7 – Algoritmos não podem ser criados e desenvolvidos sem a 
participação dos gestores e administradores públicos” na garantia 
dos interesses da esfera pública, como forma de proteção da cidadania. 
 
 

As metas para a governabilidade dos algoritmos, propostas por Silveira 

(2017), nos apontam diferentes caminhos para que possamos refletir acerca de 

possíveis ações para a proteção social e garantia de direitos na Educação. 

Conforme discutido por Castells (2018; 2019), Silveira (2017; 2018) e Morozov 

(2013, 2018), as tecnologias estão cada vez mais presentes, sendo necessário 

que estejamos cientes dos interesses e impactos que estas podem levar às 

nossas vidas e relações. O campo da Educação, conforme observado por Fraga 

(2018), não é uma exceção, tendo atraído cada vez mais os interesses de 
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empresas, que por meio suas plataformas digitais, oferecem seus produtos como 

soluções para problemas diversos.  

 

 

2.4 Tecnologias em documentos orientadores da Educação: considerações a 

partir de um estudo inicial 

 

Vimos até aqui como algoritmos e Fake News podem contribuir com 

discriminações, perpetuação e aprimoramento de desigualdades, além de riscos 

à democracia. A problemática passa pela crença na neutralidade da tecnologia, 

predominante na sociedade, e em menosprezar a ação de empresas de 

tecnologia, também na esfera pública.  

Entende-se que as políticas públicas de educação podem influenciar 

processos e práticas que envolvem a formação dos diferentes sujeitos. Numa 

perspectiva crítica, a formação não estaria atrelada à mera aquisição de 

conteúdos e habilidades, mas compromissada com uma formação cidadã. Neste 

sentido, realizamos o exercício de refletir sobre documentos orientadores da 

área, considerando os estudos realizados no âmbito deste trabalho, pautados 

sobretudo em autores como Morozov (2018), Silveira (2017; 2018), Freire (1967; 

2002; 2005), Selwyn (2017) e Castells (2018; 2019). 

O estudo inicial foi realizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (BRASIL, 1996), no Plano Nacional de Educação – PNE 

(BRASIL, 2014), e na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018). 

Também foram incluídos o Plano Estadual de Educação da Bahia - PEE-BA 

(BRASIL, 2016) e o Plano Municipal de Educação de Salvador – PME/Salvador 

(BRASIL, 2016), por se tratarem de entes federativos que têm se apresentado 

mais abertos para a entrada de tecnologias na Educação.  

Nos documentos, analisamos trechos selecionados a partir das palavras-

chave: “tecnologia”, “digitais” e “cultura digital”. Destaca-se que a escolha das 

diferentes expressões foi determinada após uma leitura flutuante inicial 

(BARDIN, 1977), a qual permitiu identificar as diferentes formas que tais 

documentos utilizavam para se referirem aos artefatos digitais utilizados. 
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 Nosso estudo observou que nenhum dos documentos aponta uma 

caracterização explícita do que seria considerado tecnologia. Por aproximação, 

e considerando os referenciais usados neste trabalho, a leitura sugere que 

tecnologia seria sinônimo de processos, de práticas pedagógicas inovadoras, de 

ferramentas como artefatos digitais ou como parte de um novo tipo de cultura 

que deve ser aprendida, a cultura digital. Estas diferentes características podem 

estar relacionadas às diferentes definições do termo ao longo do tempo e do 

contexto em que foram utilizadas, o que careceria de maior aprofundamento, não 

sendo o foco desse estudo.  

O excesso de otimismo em relação ao uso das tecnologias é outro ponto 

de destaque, onde estas, são geralmente observadas de forma positiva, como 

as mais aptas na resolução de problemas diversos, incluindo: melhoria da 

aprendizagem; melhoria das práticas; condução do processo pedagógico; 

otimização dos recursos e ampliação do acesso. Este excesso de otimismo é 

exaltado principalmente na LDB e no PNE, onde o termo tecnologia é associado 

às diversas disciplinas, como uma forma de inovação dos diversos conteúdos 

ofertados, provavelmente motivado por algum contexto de ampliação ou 

desenvolvimento tecnológico na época de suas reformulações, que careceria de 

maior investigação. Ressalta-se aqui que este excesso de otimismo de forma 

acrítica, é preocupante, principalmente por se tratarem de documentos 

norteadores nacionais, os quais servem de orientação para a formulação de 

outros planos para os diferentes entes federativos. 

Outra questão preocupante é que, exceto na BNCC, não identificamos 

nas leis e planos pesquisados problematização em relação ao uso das 

tecnologias, como se estas fossem realmente neutras - uma aposta para a 

resolução dos diversos problemas no campo da Educação -, e só o que 

precisaríamos fazer é incorporá-las de todas as possíveis maneiras em nossas 

práticas e processos, para a resolução dos problemas na educação.  

A preocupação com o impacto que o uso das tecnologias digitais vem 

trazendo à sociedade é evidenciada apenas na BNCC, a qual estabelece 

diferentes competências específicas que devem fazer parte do currículo e 

formação dos educandos. Tal esforço é evidenciado na base a partir do ensino 

médio, fase em que - segundo o documento -, os jovens ampliam “o 
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conhecimento sobre seus sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e 

expressivas [...] um período de vida caracterizado por mais autonomia e maior 

capacidade de abstração e reflexão sobre o mundo [...]” (BNCC, p. 481).  

Ao explicitar como parte de seus objetivos a formação crítica dos 

educandos, preparando-os para lidar com o ambiente tecnológico em que estão 

imersos e suscetíveis aos impactos, a BNCC (p. 490) estabelece 7 diferentes 

competências específicas que devem ser trabalhadas:  

 

1) "Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 
culturais (artísticas, corporais e verbais)" - como forma de ampliar as visões de 
mundo e formas de participação social crítica e transformadora pelos educandos;  

2) "Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder 
que permeiam as práticas sociais de linguagem", na compreensão e respeito das 
diferentes perspectivas, interesses e visões de mundo;  

3) "Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para 
exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva" - permitindo o engajamento crítico e participativo entre os diferentes grupos, 
colaborando com a construção de uma sociedade mais cidadã;  

4) "Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, 
cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, 
reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões 
identitárias" - na compreensão dos diferentes discursos e intencionalidades em 
contextos de disputa;  

5) "Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas 
práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão 
de valores e identidades" - buscando explorar por meio de diferentes práticas 
corporais os sentidos, valores e as diversidades relacionadas a estas práticas; 

6) "Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e 
culturais, considerando suas características locais, regionais e globais" -  
procurando por meio da arte e de produções culturais estimular a reflexão, colaborando 
para o desenvolvimento crítico dos educandos 

7) “Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas” – de forma a propiciar 
uma compreensão mais aprofundada em relação as tecnologias digitais e de seus 
possíveis usos. Permitindo que os educandos possam desenvolver trabalhos autorais, 
de forma ética e crítica. 

 

Observa-se que apesar das tentativas da BNCC em apontar questões 

acerca do uso das tecnologias, a problematização proposta permeia apenas 

possíveis questões em decorrência de seu uso. Em momento algum é 

problematizada a tecnologia como artefato em si que, que como vimos 

discutindo, já carrega valores dentro do próprio código que define seu 
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funcionamento. Neste sentido observa-se que mesmo a BNCC apresentaria uma 

visão míope no que tange os meandros destas tecnologias e das 

intencionalidades incorporadas em seu código.  

Das sete metas de governabilidade, para a transparência no uso das 

tecnologias no poder público, propostas por Silveira (2017), apenas a meta de 

número 1 - que prevê o uso de softwares livre e recursos educacionais abertos 

-, é contemplada nos documentos analisados, ainda assim, apenas em dois dos 

cinco documentos, no PNE e PEE-BA. No entanto, sem caracterizar qualquer 

justificativa na recomendação. Ressaltamos que, dois dos documentos 

norteadores nacionais, LDB e a BNCC, não preveem qualquer tipo de 

recomendação para a utilização de softwares livres ou de recursos educacionais 

abertos. 

No que se refere às metas 4, 5 e 6 (SILVEIRA, 2017), relacionadas às 

formas de proteção de dados, vimos que estas estão contempladas, mesmo que 

parcialmente, no Marco Civil da Internet, por meio da Lei Federal 12.965 (Brasil, 

2014), o qual - dentre suas atribuições -, visa garantir o direito de privacidade 

dos dados. No entanto, nem este direito ou mesmo a própria lei, foram 

considerados em qualquer dos documentos analisados. Compreende-se deste 

modo que, a falta de referência ao direito de proteção e a guarda dos dados, 

previstos no Marco Civil da Internet, sejam devidas às discussões por sua 

formulação terem se iniciado em diferentes momentos e contextos sociais. Há 

ainda a possibilidade de que tais discussões nos dispositivos legais que regem 

as práticas educacionais, não terem sido consideradas relevantes, pois a 

tecnologia é vista como artefato neutro. Assim, desconsideram-se seus 

possíveis impactos nas vidas e formação dos educandos. Ainda assim, 

acreditamos que prever a privacidade das informações dos educandos e 

resguardar suas informações, deveria ser algo previsto em cada uma das leis e 

planos, como forma de proteção e garantia de direitos. 

Em nosso entendimento que está em consonância com a dos que 

discutem a questão da neutralidade ao longo deste trabalho, entendemos que 

as tecnologias digitais e seus algoritmos não são neutros. Destaca-se neste 

sentido, a importância do papel do Estado em normatizar novas formas de 

proteção e garantia de direitos por meio das leis e planos, - estabelecendo 
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mecanismos de proteção aos cidadãos na garantia de seus direitos e na defesa 

de uma sociedade democrática -, pautada na liberdade, representatividade e do 

direito de escolha consciente de todos os seus cidadãos. 

Na Educação, a entrada indiscriminada e acrítica de tais tecnologias pode 

representar um risco ainda maior, quando passam a ser incorporadas processos 

educacionais permeados de tecnologias proprietárias, gerando familiarização e 

hábito de uso, desde a mais tenra idade. Neste contexto tais tecnologias podem 

estar preparando nossos jovens e crianças para o mercado de consumo futuro, 

projetado pelas empresas de tecnologia. De forma que, por meio do acesso e 

uso de dados dos educandos, possam promover a manutenção de seu 

ecossistema de dominação, seja no encantamento no uso de seus artefatos, ou 

por meio de ações e propagandas centradas nas aspirações de grupos diversos 

e seus interesses (FRAGA, 2018). 

Observa-se a partir contexto apresentado, que a falta de conhecimento 

acerca dos meandros dos artefatos tecnológicos, tende a impor barreiras à sua 

compreensão e consequentemente na reflexão crítica por parte dos diferentes 

sujeitos. Em função das rápidas mudanças tecnológicas e das eventuais 

consequências trazidas com seu uso, também foi possível verificar, a 

inadequação dos dispositivos legais para tratar tais questões, de modo a 

promover garantias previstas para uma formação cidadã. Em nosso 

entendimento, enquanto tais garantias não estiverem previstas, as empresas de 

tecnologia poderão encontrar um caminho aberto, para se aproveitarem do 

sentimento de otimismo e liberdade, comumente associados aos artefatos 

tecnológicos que ofertam - expandindo seus negócios e domínios em escala 

global por meio da Internet -, potencializando exponencialmente seus lucros em 

um ambiente que parece não ter fronteiras ou mesmo garantias.  
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3. REFERENCIAIS PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA DE GRADUANDOS DE TI 

 

Este capítulo apresenta os referenciais teóricos que contribuem com 

nossas reflexões sobre formação crítica, sobretudo de graduandos de TI, no 

contexto deste trabalho. Ainda que sejam expostas as contribuições de vários 

autores à esta temática, destacamos os subsídios de Kellner e Kahn, 

pesquisadores dedicados à discussão sobre apropriação crítica da tecnologia, e 

um recorte da perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire (1921-1997), autores 

preocupados com o fortalecimento da democracia e a formação cidadã. 

Buckingham (2010), Soares (2011) e Belloni (2018) colaboram com a 

discussão, em diferentes abordagens do letramento tecnológico. Nos permitem, 

dentro da proposta multiperspectivista das literacias defendida por Kellner e 

Kahn (2015), uma maior compreensão dos fatores relacionados ao fenômeno 

Fake News. Além disso, colaboram estes autores, para pensarmos possíveis 

formas de problematizar as Fake News junto aos graduandos, na relação 

intrínseca que estas possuem com suas práticas e formação. 

Para que pudéssemos refletir sobre possíveis interferências na formação 

crítica destes profissionais, também procuramos discutir sobre as possíveis 

influências ideológicas que permeiam seu processo de formação. Destacamos 

neste sentido, as contribuições de Morozov (2018), Feenberg (2018) e Selwyn 

(2017), que entre outros autores, discutem a influência dos ideais neoliberais, 

presentes e incorporados nas tecnologias que utilizamos.  

 

3.1 A Tecnoliteracia na perspectiva de Kellner e Kahn 

 

 Muitos são os referenciais que contribuem para uma discussão e 

apropriação crítica das tecnologias na Educação. Entre elas, destacaremos a  

“Tecnoliteracia”, entendida por nós como uma abordagem problematizadora das 

tecnologias, por meio de múltiplas literacias. Trata-se de uma abordagem 

multiperspectivista, que ao tratar das questões e transformações que permeiam 

a adoção e uso das tecnologias na sociedade, considera tanto a sua dimensão 

técnica como humana de seu uso, assumindo um compromisso intrínseco com 

a construção de uma sociedade democrática.  A expressão teria sido cunhada 
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por Kellner e Kahn no artigo intitulado “Reconstructing Technoliteracy:  a multiple 

literacies approach”, originalmente publicado em 2005, cuja tradução em 

português foi publicada no Brasil em 2015. Em seu artigo, os autores discutem 

as abordagens anteriores acerca das literacias que tratam das tecnologias, com 

foco no fortalecimento da democracia. Kellner e Kahn (2005, 2015) passam a 

usar o termo Tecnoliteracia a partir de uma crítica feita à literacia tecnológica do 

século XX, mais especificamente, a partir da década de 80 quando propostas 

educacionais começavam a enfatizar a necessidade de incorporar nos currículos  

o uso de computadores e da Internet, tecnologias emergentes da época.  

 Com o passar dos anos, observam os autores, as influências do 

capitalismo na educação foram ficando mais evidentes, o que contribuiu para 

que literacias que tratam das tecnologias passassem a assumir uma perspectiva 

crítica. Os interesses que permeiam a produção dos artefatos tecnológicos, 

assim como os seus impactos sociais, passam a ser cada vez mais questionados 

por teóricos e educadores. Mesmo com esta mudança de perspectiva, Kellner e 

Kahn (2015) observam que essas literacias tendem a trabalhar de forma 

fragmentada, dificultando o trabalho para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica dos sujeitos. Na ótica dos autores, representariam neste sentido, 

diferentes perspectivas de letramento tecnológico, as quais tendem a direcionar 

seus olhares e abordagens para questões específicas em um escopo limitado 

sobre as tecnologias as quais se propõem a problematizar, limitando desta 

maneira as suas abordagens. 

 Neste contexto, Kellner e Kahn (2015) ressignificam a Tecnoliteracia sob 

uma nova perspectiva de abordagem, destacando suas duas características 

principais. A primeira relacionada ao compromisso da Tecnoliteracia com um 

"projeto de democracia radical" (KELLNER; KAHN, p. 71), que segundo 

destacam os autores, é inspirada na problematização freiriana, a qual 

discutiremos mais à frente. A segunda característica está relacionada ao caráter 

multiperspectivista da abordagem, que deve ser construída por meio de múltiplas 

literacias, conforme veremos a seguir.  

 

 

3.2. Contexto e reconfigurações do letramento tecnológico 



73 

 

 

Em função dos avanços tecnológicos e das diferentes formas que temos 

incorporado as tecnologias em nossas vidas, Kellner e Kahn (2015, p. 58) 

consideram os debates, acerca da natureza e benefícios da Tecnoliteracia, um 

dos temas mais discutidos na atualidade, pois a temática apresenta 

conceituações diversas, a partir de diferentes perspectivas e interesses. Para os 

autores, disputas de poder entre grupos têm promovido diferentes interpretações 

e ressignificações acerca da “literacia tecnológica”, assim como objetivos e 

propostas educacionais. Observam os autores neste cenário, forte influência dos 

discursos neoliberais, trazendo soluções tecnológicas como inovadoras, que se 

apresentam como caminhos para a ampliação do desenvolvimento social e 

econômico.  

Kellner e Kahn (2015) destacam que, no início do século XX, mesmo para 

os educadores e definidores das políticas educacionais, o termo literacia estava 

relacionado à proficiência dos sujeitos em relação à leitura de uma determinada 

linguagem. Segundo os autores, tratava-se de uma habilidade que deveria ser 

desenvolvida pelos sujeitos para a realização de atividades específicas, em 

função de demandas sociais. Com o passar do tempo, o termo começa a ser 

ressignificado, reorientado para o empoderamento pelos sujeitos a partir de uma 

maior compreensão de sua realidade. Em sua perspectiva atual: 

 
Em nossa concepção, a 'literacia' não é um conjunto único de 
competências, mas é algo múltiplo que significa desenvolver 
habilidades envolvidas na utilização eficaz de formas socialmente 
construídas de comunicação e de representação.  Literar-se exige a 
realização de competências em práticas e em contextos que são 
regidos por regras e convenções.  Assim, consideramos literacias 
como sendo socialmente construídas nas práticas educativas e 
culturais que envolvem vários discursos institucionais e pedagogias. 
(KELLNER; KAHN, 2015, p,61).  

 

Nesta perspectiva, Kellner e Kahn (2015, p. 61) ressignificam o termo 

Tecnoliteracia utilizado inicialmente em sua crítica, ampliando seu significado 

original. Esta ampliação ocorre, tendo em vista, a própria reinterpretação da 

tecnologia nos estudos críticos da atualidade, os quais passam a refletir e 

analisá-la por diferentes perspectivas onde estão incluídas a filosofia e a 

sociologia. Além disso, nesta nova perspectiva, a Tecnoliteracia assume 
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compromisso com a mudança democrática radical, a partir da conscientização 

dos sujeitos, os quais passam a construir esta nova sociedade. Quanto às 

abordagens problematizadoras da proposta, os autores destacam se inspirar nas 

concepções de Freire e Macedo sobre a literacia, os quais a consideram como 

“[...] algo amarrado às questões de poder”, e observam seu potencial de 

promover a mudança democrática e participativa, “ [...] em uma variedade de 

formas de problematização e análises dialéticas de si e da sociedade."   

Para que possamos compreender a Tecnoliteracia torna-se necessário 

primeiramente entender o que Kellner e Kahn (2015), entendem como 

tecnologia. Observam os autores que estas são normalmente associadas à 

simples aparatos, artefatos tecnológicos produzidos pela indústria, despidos de 

qualquer intencionalidade relacionada à sua concepção. Assim como Feenberg 

(2015), Kellner e Kahn (2015) consideram que esta caracterização é falha, 

despida de seu valor humano, pois ignora as influências culturais que estão 

presentes, assim como o contexto histórico em que são concebidas, além da 

forma como são percebidas e utilizadas. No entendimento dos autores, além dos 

aspectos físicos observados, as tecnologias possuem uma relação intrínseca e 

indissociável da dimensão humana, não sendo possível, desta maneira, 

observá-las fora de uma rede de significados, envolvendo desta forma: artefatos, 

pessoas, aspectos sociais e culturais, atribuição significados e conhecimento. 

No entendimento de Feenberg (2015), Kellner e Kahn (2015), este falso aspecto 

de neutralidade carregado pelas tecnologias, é algo que vem sendo 

constantemente alimentado, ao longo dos anos, para a promoção de interesses 

de grupos dominantes, se perpetuando no senso comum. 

Ao retomar as raízes históricas da Tecnoliteracia, Kellner e Kahn (2015, 

p. 63-64) destacam que a própria concepção inicial do que vem a ser a 

Tecnoliteracia no século XX, esteve atrelada aos interesses do capital, sendo 

utilizada para motivar a comercialização de artefatos tecnológicos diversos. 

Período em segundo os autores, afirmava-se uma nova necessidade de 

alfabetização, em função da chegada dos computadores pessoais e da Internet.  

Neste contexto, muitos discursos defendiam uma necessidade global de 

incorporação destas novas tecnologias, uma recomendação que se não fosse 

seguida ameaçava provocar prejuízos diversos às pessoas e sociedades, que 
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optassem por ficar de fora. Esta necessidade segundo Kellner e Kahn (2015, p. 

63-64), ficou evidenciada no relatório da “Nation At Risk de 1983” (U.S. 

GOVERNMENT, 1983), documento que afirmava a literacia computacional como 

elemento "crucial para a educação", apelo que foi aceito e incorporado no 

programa educacional norte-americano pelo ato No “Child Left Behind act of 

2001” (U.S. CONGRESS, 2001). 

 Estes dois documentos alertavam quanto à necessidade de promover 

uma Tecnoliteracia, inserindo no currículo das escolas norte-americanas 

disciplinas que preparassem os alunos para lidar com o computador e com a 

Internet, tecnologias que segundo os discursos da época, representavam a 

evolução da comunicação. Ressaltava-se a inclusão destas tecnologias, 

inclusive nas disciplinas básicas. O computador e a Internet eram as tecnologias 

que, deveriam estar a partir daquele momento, integrados às diversas atividades 

da vida cotidiana.  

Esta visão de promover a literacia por uma simples incorporação destas 

tecnologias no cotidiano dos alunos, conforme já observado no início deste 

capítulo, começa a se fragmentar e sofrer críticas a partir de meados da década 

de 80, quando a Tecnoliteracia passa a ser observada como fortemente 

influenciada por interesses mercadológicos. Na década de 90, estes interesses 

se tornam ainda mais evidentes, com o crescimento do número de softwares e 

equipamentos mundialmente ofertados, período denominado pelos autores 

como era "Microsoft e America Online" (KELLNER; KAHN, 2015, p.64). Na medida 

em que este “tecnocaptalismo” (KELLNER; KAHN, 2015, p.67)  passa a se tornar 

mais evidente, novas ideias sobre o papel da Tecnoliteracia são desenvolvidas 

por pesquisadores, defendendo uma abordagem mais crítica, que considere 

interesses coletivos, além de buscar compreender as especificidades  individuais 

sua representatividade para o fortalecimento democrático das sociedades.  

Segundo Kellner e Kahn (2015), essa nova perspectiva acerca da 

Tecnoliteracia começa a ganhar corpo por meio de programas como o "Projeto 

2000+” (UNESCO, 1994), onde segundo os autores “as Nações Unidas 

assumiram um compromisso não mercadológico” (KELLNER; KAHN, 2015, p.68). 

de uma literacia para todos, conectada com as diferentes culturas e valores 

locais. O projeto na ótica de Kellnet e Kahn (2015, p. 67) apontava a necessidade 
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de "[...] preparar os cidadãos em todo o mundo durante a próxima década para 

entender, deliberar e implementar estratégias em suas vidas cotidianas [...]", 

relacionadas a problemas sociais diversos que deveriam ser consideradas em 

nível local, nacional e global. Entre estes: saúde, nutrição, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. No entendimento dos autores, "A missão do 

projeto destacou o grau em que as Nações Unidas concebiam a literacia 

tecnológica como uma prática social e de  construção  da  comunidade,  em  vez  

de  uma  aptidão  econômica  individual” (KELLNER; KAHN, 2015, p.67).  

A Tecnoliteracia não ocorre em apenas uma única dimensão, pois 

depende de uma profunda compreensão dos artefatos tecnológicos e dos 

processos em que estão envolvidos, nos seus diversos aspectos sociais e 

culturais, em um tempo e espaço em constante mudança e negociação de 

significados. Neste sentido, o próprio conhecimento, acerca das mídias sociais 

e de sua lógica de funcionamento não poderia ser caracterizado como 

Tecnoliteracia. Ela dependeria de um conhecimento aprofundado de todas as 

etapas que envolvem a produção da informação dentro e fora das mídias, dos 

artefatos tecnológicos utilizados tanto na composição das informações 

disponibilizadas quanto nos diferentes interesses e estratégias utilizadas em sua 

produção e veiculação, assim como das transformações e ressignificações das 

mensagens nas diferentes mídias e plataformas em que são veiculadas 

(KELLNER; KAHN, 2015). 

Outra característica essencial da Tecnoliteracia defendida por Kellner e 

Kahn (2015, p.71) está no compromisso "[...] com o projeto de democracia 

radical, uma vez que ela está preocupada em desenvolver tecnologias que irão 

melhorar a democratização e a participação [...]". Assume ações voltadas para o 

desenvolvimento crítico, por meio do uso "[...] experimental dos meios de 

comunicação como tecnologias de comunicação [...]", objetivando mudança 

social. Neste entendimento, a Tecnoliteracia envolve um esforço em pensarmos 

as tecnologias em suas relações e transformações que promovem nas 

sociedades em que estão inseridas, enfatizando a democracia e a diversidade 

representativa dos vários aspectos que compõem estes grupos.  

Neste sentido, observa-se mais uma vez o alinhamento da Tecnoliteracia 

em consonância com uma perspectiva freiriana, na compreensão de que a 
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transformação social para uma sociedade mais igualitária, que segundo Freire 

(2005), somente poderá ocorrer por meio de diferentes óticas que conscientes 

se comprometem com a ação. Desta maneira as estruturas de poder passam a 

ser contestadas, permitindo que os interesses dos diferentes sujeitos possam 

estar representados para a construção de uma sociedade mais cidadã. 

 

 

3.3. Tecnoliteracia por meio de múltiplas literacias 

 

 Buckingham (2010) discute os desafios da educação nas culturas 

digitais. Para o autor, ao contrário da crença de que as novas tecnologias 

tornariam as práticas tradicionais ultrapassadas, estas agora, assumem papel 

de vital importância, no despertar crítico dos jovens quanto ao uso das chamadas 

tecnologias digitais. Neste contexto, considera necessário repensar as práticas 

educacionais dentro de uma perspectiva crítica, num ambiente de participação, 

criação e colaboração mútua, entre educandos e educadores onde para educar 

é necessário aprender e, ao aprender, também se educa. 

 Assim como discutido por Selwyn (2017), quanto a necessidade de 

diálogos mais críticos sobre o uso das tecnologias, Buckingham (2010) observa 

que há uma polarização de ideias acerca do uso das tecnologias, ora observadas 

de forma otimista - como empoderadoras e libertadoras dos jovens -, 

possibilitando práticas educacionais mais flexíveis e centradas nos educandos, 

ou de forma pessimista, como ferramentas que promovem a desigualdade, por 

não oferecerem as mesmas oportunidades de acesso e participação nas novas 

mídias para todos.  

Buckingham (2010) recomenda cautela com a retórica da geração digital 

por observá-la imersa em interesses comerciais e ideológicos nos quais, 

diferentes atores se beneficiam de diversas maneiras. Em sua visão, tais 

interesses tendem a disseminar ideias baseadas no determinismo tecnológico e 

na concepção de que somente as tecnologias em si podem resolver os 

problemas da sociedade. Ao abordar a questão do letramento para o uso das 

mídias digitais, o autor considera que apenas o fato das pessoas estarem 
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imersas no ambiente dessas tecnologias, através do uso das mesmas, não é 

suficiente para a real compreensão de seu uso, concluindo que: 

 
o letramento digital é bem mais do que uma questão funcional de 
aprender a usar o computador e o teclado, ou fazer pesquisas na web 
[...] como com a imprensa, elas também precisam ser capazes de 
avaliar e usar a informação de forma crítica se quiserem transformá-la 
em conhecimento. Isso significa fazer perguntas sobre as fontes dessa 
informação, os interesses de seus produtores e as formas como ela 
representa o mundo, compreendendo como estes desenvolvimentos 
tecnológicos estão relacionados a forças sociais, políticas e 
econômicas mais amplas." (BUCKINGHAM, 2010, p. 49). 

  

No contexto apresentado pelo autor, o letramento digital não deve ser 

compreendido apenas como o desenvolvimento de habilidades específicas para 

o uso das mídias e compartilhamento de informações. Para o autor, o processo 

de letramento digital deve ser pensado a partir de uma perspectiva mais ampla, 

como uma aquisição da fluência na linguagem das mídias. Para que isso ocorra, 

Buckingham (2010) defende ser necessário um profundo envolvimento dos 

educandos e educadores com todas as questões e etapas envolvidas no 

processo, desde a análise, interpretação, criação e veiculação das informações 

que serão disseminadas, bem como uma ampla compreensão das diversas 

culturas, políticas e forças sociais envolvidas em múltiplos contextos.  

Outros referenciais contribuem para a formação crítica com e diante de 

tecnologias e mídias. Uma delas é a perspectiva da educomunicação que, no 

país, é desenvolvida, sobretudo, pelo Núcleo de Comunicação e Educação da 

Universidade de São Paulo - NCE/ECA/USP (NCE USP, 2020).  

Soares (2011, p. 15) caracteriza a educomunicação como um “campo de 

ação emergente na interface entre os tradicionais campos da educação e da 

comunicação”. Uma proposta educacional que representa um caminho de 

renovação das práticas sociais, por meio da ampliação das condições de 

expressão dos sujeitos - em especial para a infância e da juventude -, cujas 

interações sociais se encontram cada vez mais permeadas pelas chamadas 

tecnologias digitais.  

  Observa o autor que toda produção é essencialmente simbólica, 

conectada a seu tempo e espaço, onde a construção de significados é 

permanentemente negociada. Desta forma, uma participação ativa e cidadã dos 
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sujeitos na sociedade depende da compreensão e domínio de linguagens, 

incluindo seus aspectos simbólicos, utilizados como instrumentos de 

comunicação e negociação de sentidos.  Ressalta neste sentido, a importância 

de não tomarmos a educomunicação como sinônimo de um simples uso de 

tecnologias na Educação (TE), ou das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs), pois o que considera importante “não é a ferramenta 

disponibilizada, mas o tipo de mediação que elas podem favorecer para ampliar 

os diálogos sociais e educativos.” (SOARES 2011, p. 18).  

  Em relação ao ambiente escolar educomunicativo, entende o autor que 

este: 

caracteriza-se, justamente, pela opção de seus 
construtores pela abertura à participação, garantindo não 
apenas a boa convivência entre as pessoas (direção-
docentes-estudantes), mas, simultaneamente, um efetivo 
diálogo sobre as práticas educativas 
(interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pedagogia de 
projetos), elementos que conformam a “pedagogia da 
comunicação”. Quando falamos, pois, de ecossistema 
comunicativo [...] estamos nos referindo a um projeto 
educativo que tem como meta a qualidade dos 
relacionamentos, associada à busca por resultados 
mensuráveis, estabelecidos a partir de uma proposta 
comunicativa negociada no âmbito da comunidade 
educativa. (SOARES 2011, p. 45). 
 

  Com o intuito de evitar uma revisão reducionista da abordagem, o autor 

propõe que a relação da educomunicação seja pensada em três esferas 

distintas: "1ª No âmbito da gestão escolar", buscando rever as práticas 

comunicativas entre direção, alunos e professores no ambiente educativo; "2ª 

No âmbito disciplinar", incorporando códigos, linguagens e tecnologias como 

parte do currículo; "3ª No âmbito transdisciplinar", visando o uso coletivo, 

participativo e solidário de recursos de comunicação, por meio de projetos 

educomunicativos que possam aprofundar o conhecimento de todos os 

envolvidos e modificar o mundo à sua volta (SOARES 2011, p. 18-19).   

  O crescimento das mídias sociais e o impacto causado pelas Fake news 

reforça a importância na retomada do diálogo acerca de práticas educacionais 

em abordagens críticas da educação e das mídias. Pois entende-se que as redes 

sociais como ferramentas de comunicação:  
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 vêm ganhando importância na formação de 
hábitos e na maneira como os jovens convivem 
socialmente, construindo conceitos próprios quanto a 
formas de aprendizado, podendo, até mesmo, 
desenvolver aguçado senso crítico em suas relações 
com o mundo. (SOARES 2011, p. 28-19).   

 

  Desta forma, os recursos tecnológicos disponibilizados através das mídias 

sociais na Internet, podem também representar oportunidades para o 

desenvolvimento de ações comunicativas planejadas e orientadas de forma 

crítica, que incentivem o diálogo constante e o protagonismo dos educandos 

dentro de uma prática coletiva, solidária, responsável e cidadã. A imersão nos 

ambientes e nas ferramentas de comunicação utilizadas, bem como o domínio 

da estrutura, códigos, linguagens e significados, permite aos envolvidos uma 

maior compreensão de como as informações em forma de conteúdo, podem ser 

produzidas, manipuladas e disseminadas.  

  Outra perspectiva é a da mídia-educação ou educação para as mídias, ou 

ainda no inglês media education, que começa a figurar como proposta 

educacional em organismos internacionais como a UNESCO na década de 60, 

trazendo como proposta inicial a ampliação do acesso à educação por meio do 

uso dos meios de comunicação em massa (Belloni, 2018).  Naquele período, em 

função de sua proposta inicial de caráter limitado centrada na questão da 

educação à distância,  Belloni (2018) aponta o aparecimento de diferentes 

termos para denominá-la em função de seu potencial midiático, incluindo 

“tecnologia educacional” e “teleducação”. Ainda no mesmo período, identifica a 

autora uma visão diferenciada no meio acadêmico, onde na ótica dos 

educadores e intelectuais a mídia-educação deveria combater “os riscos de 

manipulação política, comercial e publicitária e a consequente necessidade de 

desenvolver abordagens críticas e promover leituras críticas dos conteúdos”. 

Sendo atualmente conceituada: 

 
Em sua acepção mais ampla, mídia-educação é um 
conjunto de conhecimentos teóricos e de práticas 
educativas que visam estimular e propiciar a reflexão 
sobre as relações dos indivíduos, especialmente crianças 
e adolescentes, com as mídias e a criar condições para a 
apropriação crítica e criativa destes meios de 
comunicação e informação (BELLONI 2018, p. 37-38). 
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  Na compreensão da autora, a mídia-educação deve ser vista, como 

elemento essencial nos processos de socialização não apenas para jovens, 

considerando-a de vital importância para todas as gerações ao longo de toda a 

vida - para sua efetiva participação na sociedade -, de forma crítica e cidadã. 

Sobre as diversas mídias utilizadas na sociedade, observa ainda que tais 

tecnologias fazem parte da cultura contemporânea, não apenas como meras 

ferramentas ou artefatos a serem utilizados, compreendendo que estas 

"desempenham papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e 

criativa sendo, pois imprescindível para o exercício da cidadania" (BELLONI 

2018, p. 37).  No que se refere ao potencial das mídias, considera a autora que: 

 
As mídias são dispositivos técnicos de comunicação, 
extremamente sofisticados e muito importantes em todas 
as esferas da vida social, que não apenas exercem 
funções efetivas de controle social (político, ideológico, 
psicológico, mercadológico ...), mas também atuam na 
formação dos indivíduos, gerando modos de perceber a 
realidade, de aprender, de produzir conhecimentos e 
informações [...] extremamente importantes na formação 
das novas gerações, funcionando como instituições de 
socialização, uma espécie de ´escola paralela', mas 
interessantes que a instituição escolar, na qual crianças e 
adolescentes não apenas aprendem coisas novas, mas 
também, talvez principalmente, desenvolve habilidades 
cognitivas - ou seja, 'novos modos de aprender' mais 
autônomos e colaborativos ainda ignorados por 
professores e especialistas (BELLONI 2018, p. 37-38). 
 

  Em relação ao potencial das mídias sociais na Internet, Belloni (2018) 

possui uma perspectiva otimista, pois elas propiciariam um espaço onde todos 

são virtualmente iguais, possibilitando que diferentes sujeitos expressem suas 

ideias e opiniões. Neste sentido, observa que a questão fundamental na qual 

deve-se refletir, relaciona-se às possíveis formas nas quais os processos 

educacionais e comunicacionais podem ser integrados a estas tecnologias, num 

processo de atualização constante e natural. Nesta concepção, entende ser de 

vital importância, a compreensão das diversas relações estabelecidas entre os 

diferentes sujeitos, incluindo: alunos, professores, produtores e demais 

envolvidos. O que segundo Belloni (2018), só pode ocorrer quando 

compreendidas as diversas representações destes sujeitos e de seus símbolos 

e linguagens, instrumentos por meio dos quais constroem e percebem o mundo.  
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 No que tange os avanços para uma educação crítica para as mídias, 

Kellner e Share (2008) observam que, estes, não vêm a partir de uma óptica 

específica, ou de apenas um campo do conhecimento, mas de um olhar amplo 

a partir de diversas compreensões conceituais. Destacam neste sentido a 

existência de 5 elementos básicos: "1) o reconhecimento da construção da 

mídia e da comunicação como um processo social", permitindo reflexões 

sobre valores implícitos e explícitos nas mensagens; "2) análise textual que 

explore as linguagens, gêneros, códigos e convenções do texto", buscando 

a compreensão da essência dos códigos, símbolos e ambiente em que são 

observados; "3) uma exploração do papel das audiências na negociação de 

significados", relacionado à autoconsciência do usuário sobre possíveis 

interesses e manipulações no ambiente das mídias utilizadas; "4) a 

problematização do processo da representação para revelar e colocar em 

discussão questões de ideologia, poder e prazer", compreendendo que, no 

processo de disputas de poder, nem todas as vozes são ouvidas; "5) a análise 

da produção, das instituições e da economia política que motivam e 

estruturam as indústrias de mídia como negócios corporativos em busca 

de lucro", onde há interesses comerciais diversos de instituições que se 

beneficiam de diversas formas. 

 Para explicar os elementos necessários à alfabetização crítica da mídia, 

Kellner e Share (2008) dividem o campo da pedagogia midiática em quatro 

abordagens: "abordagem protecionista", baseada no medo da mídia em sua 

capacidade de manipular e causar dependências nas pessoas; "arte midiática", 

onde os educandos são incentivados a elaborar criações como expressões 

artísticas a partir das mídias; "como prática social integrada e de comunicação", 

que amplia a noção de alfabetização através de práticas que utilizem diversos 

tipos de mídia para o desenvolvimento de competências comunicativas; 

"pedagogia transformadora", baseada na reflexão da ação, rejeita a ideia da 

neutralidade da educação e comunicação (KELLNER; SHARE, 2008, p. 698-

701). 

 Para Garcia, Seglem e Share (2013, p. 111, tradução nossa), a 

alfabetização crítica para as mídias depende de "uma resposta educacional 

progressiva que expande a noção de alfabetização para incluir diferentes formas 
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de comunicação de massa, cultura popular e novas tecnologias e também 

aprofunda a alfabetização para analisar, criticamente, as relações entre mídia e 

público, informação e poder".  

Trata-se da mesma perspectiva defendida Kellner e Share em 2008, os 

quais compreendem a “alfabetização crítica da mídia [como] uma resposta 

educacional que amplia a noção de alfabetização, incluindo diferentes formas de 

comunicação de massa, cultura popular e novas tecnologias” (KELLNER; 

SHARE, 2008, p. 691). Uma visão ampliada acerca do letramento tecnológico 

também proposta por Buckingham (2010), que compreende que somente com o 

desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente as relações entre a 

mídia, audiências, informação e poder, os usuários estarão aptos a entender as 

reais intenções e significados que permeiam.   

Segundo Buckingham (2010, p. 50-51) existem quatro aspectos sociais 

essenciais para o letramento midiático: "A representação", na compreensão das 

mídias digitais como representações do mundo, com interpretações parciais da 

realidade. E que em função disso, são alimentadas por valores e ideologias 

implícitas; "Língua", onde para ser considerado letrado em mídias digitais, o 

indivíduo não apenas compreende seu uso, mas seu funcionamento.  

Pressupõe-se como habilidade do usuário letrado a compreensão do código, seu 

funcionamento e estrutura; "Produção", envolvendo o conhecimento contextual 

em que o conteúdo é produzido, incluindo os interesses, vozes, influências e os 

objetivos das publicações; "Audiência", relacionado à autoconsciência do 

educando como usuário e de que está sujeito a manipulações por interesses e 

direcionamentos das mídias por ele utilizadas. 

Numa perspectiva crítica para a leitura da mídia, Kellner e Share (2008) 

discutem a necessidade de abordar as questões relacionadas, a partir de 

diversas bases teóricas da mídia em diferentes perspectivas, com o objetivo de 

alcançar uma compreensão mais ampla das mídias e da linguagem necessária 

para sua compreensão e uso consciente. Segundo os autores, o processo de 

alfabetização digital numa perspectiva crítica das mídias, não ocorrerá apenas 

com o entendimento sobre o funcionamento da tecnologia que está por trás das 

mídias, ou pelo conhecimento do código. Para que isso ocorra, é preciso que o 

educando esteja ciente das disputas de poder que direcionam o uso de tais 
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tecnologias, das vozes que podem estar sendo silenciadas, favorecendo as inter-

relações com as minorias, promovendo a “democracia radical” e “justiça social”. 

No entendimento dos autores, somente através de uma abordagem 

“multiperspectivista”, que envolva questões sobre comunicação, cultura, 

relações com os meios, informação e poder, tornará possível a “alfabetização” 

dos educandos para as mídias, trazendo à luz uma real compreensão do 

universo em que os educandos estão inseridos, contribuindo para sua 

emancipação (KELLNER; SHARE, 2008).  

A preocupação com uma formação cidadã, pautada por valores éticos 

universais - ameaçados por empresas globais (MOROZOV, 2018) -, pode ser 

observada há muito tempo por exemplo, nos debates do Fórum de Pró-reitores 

de Graduação das Universidades Brasileiras (FORGRA). As discussões 

culminaram numa proposta para um plano nacional de graduação, a qual 

reconhece: 

A nova sociedade globalizada, que prioriza o econômico, contribui 
ainda para o estreitamento da esfera pública, colocando igualmente em 
crise o tradicional papel do Estado. A esfera pública, ao se privatizar, 
coloca em evidência um novo “modelo de cidadania” que não se nutre 
mais dos valores coletivos e, conseqüentemente, constata-se a 
emergência de uma nova ética, na qual se valoriza, não mais o 
humano, mas o que atende aos interesses do mundo econômico. 
(MEC, 1999, p.04, grifo nosso) 

 

  
No documento, o papel das instituições de ensino superior (IES) é 

afirmado, não apenas na orientação para os desafios tecnológicos demandados 

pelo mercado, mas para um equilíbrio entre a formação técnica e humanista. A 

função prioritária das IES apresentada na proposta, está em zelar pelo “direito 

de todas as pessoas à vida digna [buscando] se orientar, em primeira instância, 

não só pelos desafios tecnológicos, mas também pela questão ética que diz 

respeito a toda a amplitude da existência humana.” (MEC, 1999, p. 06). 

Em relação aos princípios e fundamentos humanísticos que devem fazer 

parte dos objetivos de formação dos graduandos, considera: 

 
Além do plano cognitivo-instrumental, em que a ação racional se faz 
dirigida a fins específicos, há que se incluir uma outra vertente no 
âmbito prático-moral e estético-expressivo. É preciso restaurar o 
debate público e, por conseguinte, o homem público, através da 
interação simbolicamente mediada em relações intersubjetivas, 
criando situações em que se revele o confronto da pluralidade de idéias 
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e o respeito aos valores, configurando o caráter ético na tomada de 

decisões. (MEC, 1999, p. 07-08, grifo nosso). 
  

A problematização das discussões em âmbito acadêmico junto aos 

educandos, acerca das práticas e conteúdos ofertados e de questões sociais 

relevantes - por meio de diferentes olhares, culturas, perspectivas e valores -, 

pode contribuir com uma visão mais ampla e crítica dos formandos. O contato 

com diferentes grupos, seus interesses e realidades, pode representar um 

caminho para uma formação mais humanizada, colaborando para que 

graduandos de TI repensem suas práticas de forma mais consciente e 

comprometida com os impactos sociais que promovem.  

Estas questões também são discutidas por Goergen (2008, p. 814), ao 

tratar das mudanças nas propostas de formação universitária em uma 

perspectiva crítica. Aponta o autor, que estas devem estar pautadas em duas 

dimensões. A primeira dimensão, relacionada às atividades da própria 

universidade, inerentes a sua natureza, como: “investigação, docência, 

prestação de serviços e atividades culturais [por meio de] um conjunto orgânico 

e integrado”.  A segunda dimensão por meio de uma abordagem acerca do 

“desenvolvimento econômico, social, ético, ecológico e cultural.”. De forma 

integrada e por meio de uma abordagem crítica-problematizadora - refletindo 

sobre suas práticas e os conteúdos oferecidos -, no entendimento dos possíveis 

grupos e interesses que as permeiam. Esta proposta de trabalho, aumenta as 

chances das universidades contribuírem com a formação de sujeitos mais 

conscientes de seu papel no espaço social, que em comunhão com outros 

sujeitos, participam, constroem e transformam a sociedade em que vivem. 

 

 

3.4. Uma perspectiva freiriana diante do fenômeno Fake News 

 

Um dos principais referenciais da área de educação preocupados com a 

formação cidadã para o fortalecimento da democracia e a crítica que promova a 

transformação das realidades é Paulo Freire (1967). Como mencionado 

anteriormente, os autores que cunharam a expressão Tecnoliteracia também  

recorreram ao teórico brasileiro para desenvolverem sua abordagem, sobretudo 
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por reconhecerem a importância da problematização para a apropriação crítica 

das tecnologias. 

 Como se sabe, Freire ficou conhecido pelo seu método de 

alfabetização, não apenas pela rapidez com quem jovens e adultos aprenderam, 

mas, sobretudo, pela não-dissociação da leitura da palavra da leitura do mundo, 

portanto, pela problematização durante o processo de alfabetização (FREIRE, 

2005). 

 A partir de Freire (1987, p. 97), “problematizar” significaria “exercer uma 

análise crítica sobre a realidade problema”, com a ressalva de que o autor 

sempre enfatizou a necessária ação transformadora a partir desta análise. 

Assim, entendemos que “problematizar” seria realizar uma reflexão crítica sobre 

um objeto que promova a modificação, pelos sujeitos, de si mesmos, dos outros 

e das realidades vividas, buscando graus maiores de autonomia e justiça social. 

 A problematização freiriana parte da escuta atenta, da imersão dos 

educadores no universo dos educandos, buscando conhecer suas diferentes 

realidades e visões de mundo para que possam estabelecer uma relação 

dialógica com eles. Este processo dialógico de A com B ao contrário de A para 

B favorece a compreensão do objeto de estudo por parte dos educandos, por 

meio do confronto de seus universos individuais em suas diferentes perspectivas 

sobre o objeto em diálogo. A problematização de temas específicos e os 

caminhos adotados não podem ser impostos - nem desconectados dos 

diferentes sujeitos que participam do processo -, correlacionando suas vivências 

e práticas para que se percebam como parte do todo e reconheçam em si o seu 

potencial transformador (FREIRE, 2002). 

 Segundo MÜHL (2008, p. 242-243), a problematização representa em 

Freire "o terceiro passo do seu método de alfabetização, antecedido pela 

investigação temática e tematização" em sua obra "Conscientização". Destaca o 

autor que, a problematização também é referenciada por Freire como "educação 

problematizadora" ou "educação libertadora". Ao analisar a obra freiriana, MÜHL 

observa que o conceito de "problematização" envolve, pelo menos, dois 

sentidos, os quais considera importantes para a compreensão de seu caráter 

pedagógico: 
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No sentido epistemológico, ele fundamenta uma forma de conceber o 
conhecimento e, de modo especial, de agir com os objetos do 
conhecimento. Esse modo de agir com os objetos significa que estes 
não têm um fim em si mesmos e que o conhecimento que deles 
obtemos é apenas uma dimensão da mediação dos sujeitos que 
conhecem (MÜHL, 2008, p. 243). 

 

 Neste sentido, observa MÜHL (2008, p. 328-329, grifo nosso), na 

problematização freiriana o conhecimento que obtemos acerca do objeto de 

estudo representa apenas "uma dimensão da mediação que se estabelece entre 

sujeitos que conhecem", destacando aqui o sentido epistemológico da 

abordagem. O processo dialógico que promove o conhecimento acerca do objeto 

não representa um fim em si mesmo, mas um processo que visa estimular "[...] 

a atitude do sujeito do conhecimento diante do objeto [que] deve ser sempre 

de questionamento, de dúvida, de não aceitação passiva do saber que existe 

sobre o objeto [...]".Há neste sentido o entendimento de que, o "[...] sujeito só 

pode aprender efetivamente se for ativo, se agir problematizando o que vê, ouve, 

percebe." É neste ponto que o autor aponta a segunda dimensão da proposta 

problematizadora de Freire, que se relaciona ao seu aspecto ontológico: 

 
A problematização torna o conhecimento social e histórico, pois, ao 
problematizar, o ser humano faz com que comece a perceber que ele 
só se realiza ligado a uma prática social e sempre vinculado à produção 
material da vida. A problematização é uma forma de conhecer e de 
situar-se no mundo, que implica, antes de tudo, a intervenção sobre a 
realidade e a produção de um sujeito crítico e politizado. A educação 
problematizadora destina-se a emancipar o ser humano e, por isso, 
deve ser revolucionária. Ela se volta para o oprimido que, para se 
libertar, precisa ser estimulado para perguntar. (MÜHL, 2008, p. 329). 

  

 Quando Freire enfatiza a produção de um conhecimento dialógico,em 

sua proposta, ele “assume uma postura radical, afirmando que fora de uma 

educação problematizadora não é possível chegar a um conhecimento autêntico, 

libertador" (MÜHL, 2008, p, 329). Desta maneira, Freire destaca o compromisso 

de sua abordagem problematizadora, com o desenvolvimento humano, político 

e social, considerando-a como "[...] uma exigência que nasce da condição 

antropológica do ser humano".  

 A problematização favorece a abordagem de temas que podem se 

demonstrar complexos para os educandos, devido ao seu caráter participativo, 

conectado às suas diferentes culturas e realidades. Esta educação promove a 
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construção coletiva, sem a imposição de ideias, “uma pedagogia que elimina 

pela raiz as relações autoritárias, na qual não há ‘escala’ nem professor, mas 

círculos de cultura e um coordenador cuja tarefa essencial é o diálogo.” (FREIRE, 

1967, p. 26). 

 A problematização da realidade pode ser desenvolvida nos chamados 

“círculos de cultura”, configuração propícia ao contraste constante de 

percepções sobre a realidade vivida pelos sujeitos. Estes contrastes buscam 

contribuir com o desenvolvimento de um novo nível de consciência pelos 

educandos, de forma multiperspectivista. Nos “círculos de cultura”, o diálogo 

entre os sujeitos promove diferentes visões sobre as questões levantadas, para 

que possam os sujeitos perceber, uns com os outros, os ideais e influências que 

carregam e que motivam suas ações e pensamentos. Desta maneira, os 

participantes desenvolvem uma reflexão conjunta que pode promover 

intervenções nas realidades e, assim, contribuindo com a construção de sua 

consciência crítica (FREIRE, 2005). 

 Padilha (2018, p. 242-244) ressalta que a abordagem freiriana 

considera "[...] as múltiplas dimensões da pessoa humana, levando em conta, 

tanto dimensão cognitiva de sua formação, como a sensível, a afetiva, a 

emocional.". Compreende o autor, neste sentido, a relação do processo 

educacional como sociocultural, não sendo possível dissociar "[...] cultura e 

educação e, tampouco, as condições infraestruturais da sociedade que 

condicionam os processos educativos", daí o caráter político da Educação 

discutido por Freire (2005).  

 Ainda no que tange as contribuições da abordagem freiriana, entende 

Yamasaki (2018, p. 281), que a proposta freiriana "[...] muito têm a contribuir na 

medida em que se defende a construção coletiva de conhecimento, com a 

participação ativa dos vários segmentos da sociedade." Segundo a autora, 

somente por meio de práticas pedagógicas que contemplem o "exercício crítico 

de uma leitura de mundo" e a "problematização diante da realidade", será 

possível estabelecer "[...] um diálogo profundo e verdadeiro, a amorosidade e a 

generosidade diante da fragilidade da vida [...], elementos centrais no 

acolhimento, na reflexão e na construção de sentido das práticas educativas."  
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 A problematização proposta por Freire, ofereceria um caminho para 

acessar o universo dos educandos, nos quais estariam enraizadas influências 

ideológicas diversas, massificadas por grupos dominantes. Estas raízes podem 

causar resistência por parte dos educandos, fazendo-os assumir posturas 

sectárias, avessas ao diálogo. Assim, não seria possível dialogar com quem não 

queira. Mas, se abertos ao diálogo, o desenvolvimento da criticidade pode ser 

realizado pelos próprios sujeitos, obviamente, jamais transmitidos, envolvidos 

nos processos em que se encontram. Na interação com o grupo levam suas 

diferentes vivências e se descobrem, se comprometem e transformam a sua 

realidade. Neste sentido: 

 
[...] a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de 
mudança de atitude. De criação de disposições democráticas através 
da qual se substituíssem, no brasileiro, antigos e culturológicos hábitos 
de passividade por novos hábitos de participação e ingerência [...] 
(FREIRE, 1967, p. 94). 

 

 Em sentido contrário, correríamos o risco de nós mesmos, durante o 

processo, assumirmos posturas sectárias, pregando uma falsa democracia 

participativa, que inibe e, até mesmo, veda a participação dos sujeitos. Nos 

tornaríamos os opressores daqueles os quais queríamos que se libertassem. 

Caminharíamos desta maneira para uma: 

 
Posição típica ou atitude normal de alienação cultural. A de se voltar 
messianicamente para as matrizes formadoras ou para outras 
consideradas em nível superior ao seu, em busca de solução para seus 
problemas particulares, inadvertidos de que não existem soluções pré-
fabricadas e rotuladas para estes ou aqueles problemas, inseridos 
nestas ou naquelas condições especiais de tempo ou de espaços 
culturais. Qualquer ação que se superponha ao problema implica uma 
inautenticidade, por isso mesmo no fracasso da tentativa. (FREIRE, 
1967, p. 79) 

 
 

 Para Freire (1967, p. 94-96), o processo educativo desvinculado da vida 

dos sujeitos não permite construir uma consciência crítica, indispensável para 

graus maiores de democratização. O desenvolvimento do “gosto da pesquisa” e 

a descoberta na “constatação da revisão dos ‘achados’” são elementos que, 

quando ignorados, forçam uma sobreposição de ideias à vivência e realidade 

dos educandos, intensificando a “consciência ingênua”. As posições de 

“descrença no educando” devem ser superadas pelos educadores, acreditando 
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em seu potencial e capacidade de “fazer, de trabalhar, de discutir”, pois a “[...] 

democracia e a educação democrática se fundam em ambas, precisamente, na 

crença do homem”.  Freire considera o processo de formação crítica como um 

processo constante, inacabado, devido aos constantes ajustes e mudanças 

sociais que enfrentamos ao longo de nossas vidas.  

 Quando voltamos para a problemática da pesquisa que desenvolvemos, 

ou seja, a formação crítica de graduandos de TI em nível superior contra a 

disseminação de Fake News, a abordagem freiriana mostra-se alinhada com o 

comprometimento desses sujeitos com a coletividade e o fortalecimento da 

democracia. Os diálogos, a partir da cultura e universo dos educandos, podem 

criar uma atmosfera de respeito mútuo e tolerância, promovendo maior abertura 

para discutir questões sensíveis e de acentuada polarização, como tem sido 

vivenciado nos últimos anos. O contraste de ideias, experiências e diferentes 

visões dos graduandos de TI em seu conhecimento especializado poderia 

colaborar, ainda, para ampliação do conhecimento acerca do fenômeno. Mais 

conscientes de seu papel social, os graduandos podem se tornar aliados no 

combate a práticas nocivas para a sociedade, como as Fake News. 

 A título de exemplo, um diálogo inicial sobre Fake News com os 

graduandos, observando seus diferentes pontos de vista e experiências 

vivenciadas, poderia revelar a forma como observam os impactos resultantes 

destes conteúdos em suas vidas e na sociedade. Possibilitaria, ainda, explorar 

junto a estes os possíveis interesses e motivações na concepção das Fake 

News, assim como a relação que observam com suas práticas e formação, 

contribuindo para uma visão ampliada do fenômeno. Um outro efeito positivo da 

abordagem freiriana estaria na possibilidade de estimular a tolerância dos 

sujeitos na divergência de opiniões, devido ao seu contato com outras visões, 

tomando-as como possíveis contribuições no pensar, de forma colaborativa e 

participativa.   

  Na educação problematizadora, a participação crítica dos sujeitos no 

processo educativo é o próprio processo de formação, se despindo da roupagem 

“alienada e alienantes, [sendo] uma força de mudança e libertação” (FREIRE, 

1967, p. 36). Já na educação bancária existe uma força para a “domesticação, 

para a alienação [...], na concepção de ´homem-objeto’ ao invés de ‘homem-
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sujeito’”. Para o autor, uma sociedade do sujeito careceria de uma “ampla 

conscientização das massas brasileiras, por uma educação que as colocasse 

numa postura de autorreflexão e de reflexão sobre o seu tempo e espaço.”. O 

processo de autorreflexão abordado por Freire, deve conduzir os sujeitos à 

“tomada de consciência [que] resultará [em] sua inserção na história, não mais 

como espectadoras, mas como figurantes e autoras”.  

 Na manutenção da alienação por parte dos grupos e discursos 

dominantes, observa Freire (1967, p. 36) tentativas de resistência por parte 

destes grupos interessados para a manutenção do status quo, “usando todas as 

armas contra qualquer tentativa de aclaramento das consciências, vista sempre 

como séria ameaça aos seus privilégios.”. Neste ponto, no que concerne às Fake 

News, assistimos nos últimos anos acusações de ambos os lados na 

disseminação destas notícias, como estratégias de desacreditar ou de prejudicar 

à oposição, com o intuito de atingir objetivos específicos.   

 Nesse tipo de conteúdo disseminado, há tentativas de construções 

simbólicas, por meio de fatos desconexos, na tentativa de tornar crível a 

veracidade das informações compartilhadas. Desta maneira, as Fake News se 

revestem com uma roupagem de credibilidade, por meio da distorção dos fatos 

apresentados, fazendo-as parecer como defensoras do homem. Trata-se de 

tentativas que decorrem de interesses, que se escondem por trás destes falsos 

conteúdos, e do aspecto que os revestem, trazido pelas tecnologias. Interesses 

que conforme já afirmava Freire, operam como: 

 
[...] forças [que] distorcem sempre a realidade e insistem em aparecer 
como defensoras do Homem, de sua dignidade, de sua liberdade, 
apontando os esforços de verdadeira libertação como “perigosa 
subversão”, como “massificação”, como “lavagem cerebral” — tudo 
isso produto de demônios, inimigos do homem e da civilização 
ocidental cristã. Na verdade, elas é que massificam, na medida em que 
domesticam e endemoniadamente se “apoderam” das camadas mais 
ingênuas da sociedade. (FREIRE, 1967, p. 36-37). 

 

 O homem, como ser histórico, interfere e modifica. Mas se os processos 

e modelos lhes são impostos, tolhe-se a capacidade criadora-transformadora 

dos sujeitos. A educação, que pressupõe modelos, gera uma acomodação 

acrítica para temas e exemplos que não contemplam soluções para os novos 

paradigmas sociais. A incorporação das perspectivas impostas para a solução 
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dos sujeitos, transformam estes, em meros objetos de replicação das práticas, 

para os padrões esperados por grupos que os influenciam. 

 O processo dialógico freiriano estimula o livre pensar pelos sujeitos, de 

afirmarem e defenderem suas ideias e convicções de forma argumentativa e não 

sectária. Esta abordagem em relação ao fenômeno Fake News apresenta 

importante relevância em função da ausência do diálogo e posicionamento 

sectário de diferentes grupos nas mídias sociais. Entende Freire (1967, p. 50) 

que o diálogo acrítico, sem abertura a novas ideias e pontos de vista, expressa 

uma imposição “reacionária, seja assumida por direitista, que para nós é um 

sectário de ‘nascença’ ou esquerdista”. 

 Para Freire (1967, p. 50), o sectário não dialoga, mas tenta impor a 

todos, as suas ideias e percepções como uma espécie de ativismo. Observa-se, 

neste ponto, o “gosto pela “sloganização, que dificilmente ultrapassa a esfera 

dos mitos”. Esta discussão sobre sectarismo, sobre acriticidade, nos remete ao 

fenômeno Fake News, que só existiria justamente pela não criticidade e 

alimentado pelo sectarismo. Entendemos, ainda, que ele seria apenas um 

fenômeno no meio de outros que poderão se apresentar no futuro, como já vimos 

no passado.  

 Segundo Freire (1967, p. 54), ainda no que se refere aos sectários, 

estes consideram seus princípios e verdades como aqueles que devem ser 

seguidos e adotados. Em sua “visão de mundo democrático” tomam seus ideais 

como os únicos a serem seguidos, impondo aos demais a sua visão de mundo. 

Repelem a participação, o diálogo, defendem uma “democracia sui generis em 

que o povo é um enfermo, a quem se aplicam remédios. E sua enfermidade está 

precisamente em ter voz e participação.” Para este grupo avesso ao diálogo, 

uma democracia saudável está no “silêncio do povo, na sua “quietude”, no 

“imobilismo” frente às propostas por eles apresentadas no combate as “ideias 

exóticas”. Rotulam os que vão contra suas ideias de “subversivos” ou no contexto 

atual das Fake News, como ignorantes que servem de “massa de manobra” 

(BULLA, 2019) ou aqueles que estimulam o pensamento crítico e lutam por seus 

direitos como 'marginais, terroristas, desocupados e maconheiros' (GOMES; 

SANTANA; HONORATO, 2020), por ameaçarem à sua ordem. 
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3.5. Considerações sobre formação universitária e ética 

 

 Na seção anterior, apresentamos um recorte da perspectiva freiriana 

que extrapola o nível de educação formal e pode orientar ações e modos de 

ser/estar no mundo em diferentes contextos. Mas, no que concerne à formação 

universitária, nível de ensino no qual parte da pesquisa desta dissertação foi 

desenvolvida, destacamos a relevância da sua pedagogia quanto ao 

comprometimento da formação universitária com a transformação da sociedade, 

visando, também, justiça social e maior democracia. Não uma formação de 

“bacharéis verbosos, [voltada para] formar técnicos tecnicistas. Inserindo-se 

cada vez mais na realidade nacional, sua preocupação era contribuir para a 

transformação da realidade, à base de uma verdadeira compreensão do seu 

processo” (FREIRE, 1967, p. 99). Freire enfatiza a criticidade destes 

profissionais, sobretudo por conta de exercerem papéis representativos na 

sociedade de modo a estarem comprometidos com a construção de uma 

sociedade mais igualitária. 

 Outro autor que contribui para pensarmos uma formação universitária 

crítica e comprometida com a coletividade é Goergen (2008), o qual problematiza 

a questão dos currículos e metas de avaliação dos educandos, utilizadas por 

instituições de ensino superior. Observa o autor que tais avaliações encontram-

se normalmente pautadas nos ideais de formação para o trabalho, sob um 

modelo conteudista-cientificista, para o atendimento das demandas de mercado, 

com base nas necessidades empresariais.   

Para Goergen (2008, p. 809-810, grifo nosso), este tipo de formação não 

consegue atender aos diferentes grupos e demandas sociais, tendo em vista os 

“novos rumos da sociedade globalizada e pela crescente percepção dos limites 

do modelo de desenvolvimento iluminista, há tempos assumido pela 

universidade”. Desta forma, as limitações do modelo adotado não colaboram 

para a problematização de questões sociais relevantes, como: “Globalização, 

desigualdade social, desenvolvimento sustentável, riscos ambientais, bem como 

os rumos da ciência & tecnologia com seus reflexos.".  

Outra questão apresentada pelo autor que teria colaborado para a 

configuração e manutenção do modelo educacional predominante, encontra-se 
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na avaliação do que a própria sociedade considera pertinente como ideal de 

desenvolvimento. Esta vem sendo orientada pelos ideais neotecnicistas que 

tendem a posicionar as tecnologias como solução das mazelas sociais, conforme 

já discutido anteriormente nesta dissertação a partir de  Morozov (2018) e Selwyn 

(2017).  

Voltando à discussão do ensino superior, para Goergen (2008, p. 810), a 

questão central na formação de graduandos, na qual deve-se refletir está em 

“como alcançar um modelo de desenvolvimento que inclua a todos, que 

desenvolva o homem em sua integralidade e que seja sustentável”. Trata-se de 

um desafio e compromisso de toda a sociedade, onde incluem-se as instituições 

de nível superior, as quais devem estar comprometidas com a “formação dos 

futuros cidadãos e da construção de uma nova cultura”, o que para Goergen 

(2008) não ocorre. Esta carência de uma formação mais ampla, desviada de um 

enfoque conteudista, também foi observada por Ball (2013), quando destaca que 

este ideal de formação não está previsto nas discussões sobre aprendizagem ao 

longo da vida. 

No que se refere ao papel da formação universitária, Goergen (2008, p. 

811) observa que as instituições de ensino superior não podem mais se fechar 

em torno do que denominou “paroquialismo”, ou ênfase do ensino com base nas 

demandas sociais imediatas. Na sociedade contemporânea, os problemas 

sociais não podem ser tratados de forma acrítica e isolada, pois questões do 

“universal e o local imbricam-se de tal modo que já não se pode falar de ciência 

local, nem ensino local, nem formação local.”.   

Um outro ponto central a ser explorado nas formações destes 

graduandos, trata de aspectos referentes à cultura pois, segundo o autor: 

 

[...] há conceitos matriciais da cultura contemporânea como 
‘progresso’, ‘ciência’ e ‘tecnologia’ que assumiram traços 
profundamente ideológicos na medida em que se desviam dos reais 
interesses humanos. Isso precisa ser debatido publicamente quando 
se fala em ciência e tecnologia no contexto da educação superior. Seria 
falso pensar que essa incompatibilidade entre o epistêmico e o humano 
surge apenas no campo da aplicação prática da ciência e da 
tecnologia. Ao contrário, tais ambivalências se encontram na origem, 
ou seja, no modelo de racionalidade subjacente à ciência e tecnologia, 
cuja matriz lógico-matemática, técnica, instrumental e reducionista 
perpassa as práticas de pesquisa, de ensino e extensão das 
instituições de educação superior. E fomentam a paradigmática divisão 
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das instituições de educação superior entre ciências exatas e 
humanas. (GOERGEN, 2018, p. 812-813). 

 
 

As observações feitas por Goergen (2008) no campo da formação 

universitária, quando relacionadas aos graduandos de TI, nos remetem aos 

questionamentos de Morozov (2018) acerca das possíveis influências das 

concepções ideológicas neoliberais do Vale do Silício sobre os educandos - local 

onde se encontram as empresas de tecnologia que figuram a lista das marcas 

mais valiosas do mundo. Jovens graduandos, sem uma formação crítica, podem 

se apresentar como potenciais disseminadores destas práticas e concepções 

ideológicas - propagadas por interesses de empresas, como: Google, Apple, 

Facebook, Amazon e Microsoft (acrônimo GAFAM).  

 A necessidade de uma formação ética pelos sujeitos também é discutida 

por Freire (1967, p. 56), que afirma não haver ética “fechada” em uma sociedade. 

Para o autor, uma ética criada sem a participação dos sujeitos, caracterizaria, 

apenas, uma relação de exploração, uma obediência imposta por grupos 

dominantes, ainda que ideologicamente, aos dominados. Neste sentido, os 

sujeitos estariam adotando princípios éticos que lhes foram determinados, os 

quais, se afirmam como norteadores de suas formas de ser, agir e pensar o 

mundo em que vivem.  

 Neste sentido, os ideais dos grupos dominantes tentam figurar-se como 

intrinsecamente positivos, se escondendo por exemplo, em ações 

assistencialistas, com o intuito de demonstrar uma falsa preocupação com o 

bem-estar social. Ao contrário do que tenta demonstrar, este assistencialismo 

pode representar uma violência do "antidiálogo”, que, impondo ao homem 

mutismo e passividade, não lhe oferece condições especiais para o 

desenvolvimento ou a ‘abertura’ de sua consciência, que, nas democracias 

autênticas, há de ser cada vez mais crítica.” (FREIRE, 1967, p. 56).  

 Para Freire (1967, p. 58), o processo democrático “verdadeiro”, assim 

como os princípios “verdadeiramente” éticos para uma sociedade democrática, 

somente são legítimos quando construídos a partir dos sujeitos e não para eles. 

Ainda que estes precisem ser ajudados em sua inserção crítica - estimulados a 

pensar sobre seu tempo, seu contexto e sobre si -, contribuindo para o 

desenvolvimento de sua consciência crítica, como sujeitos conscientes e 
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comprometidos com as mudanças sociais necessárias para um mundo mais 

justo.  

 Esta mesma perspectiva de uma construção ética e democrática, que 

somente poderia ocorrer quando criadas e representadas pelos diferentes 

sujeitos, também é defendida por Alain Touraine, em sua obra "A Escola do 

Sujeito", publicada em 1997. Para o autor, uma escola do sujeito envolve um 

repensar das práticas educacionais de maneira ampla, considerando diferentes 

aspectos, ou escolas, como partes fundamentais da escola do sujeito: “a  escola 

da comunicação”, a qual deve promover um diálogo ativo e constante entre os 

diferentes sujeitos e suas visões de mundo e “a escola democratizante”, de forma 

a estimular nos alunos o reconhecimento do outro e das liberdades individuais.  

 As características de uma escola do sujeito, apresentadas por Touraine 

(1997), está centrada no diálogo e na diversidade. Uma escola que deve 

colaborar com a formação de sujeitos, mais humanos, comprometidos com o 

combate às desigualdades sociais. A falta de diálogo, ou mesmo as tentativas 

de restrição a este, como em projetos similares ao “escola sem partido”, não 

colaboram para a formação crítica dos sujeitos, exercendo sobre os mesmos o 

que Bourdieu (2010) denominou de “violência simbólica”. Trata-se de uma 

perspectiva oposta de uma escola dos sujeitos, objetivando uma imposição de 

ideias, moldando e oprimindo indivíduos – os quais devem seguir uma forma 

específica de ser, de pensar e de viver. Neste sentido, os sujeitos passam a viver 

em uma sociedade, cujos referenciais éticos e democráticos são construídos a 

partir dos ideais de seus opressores. Desta forma, no entendimento de Freire 

(1967), Touraine (1997) e Bourdieu (2010) uma sociedade fortemente 

democrática, pautada em valores éticos, somente poderia ser construída pelos 

sujeitos de forma consciente e participativa, sem que isso lhes representasse 

alguma forma de imposição.  

 Outra questão, observada por Freire (1967), que vai em sentido oposto 

à construção de uma sociedade democrática, está no modelo de formação 

conteudista. Observa o autor que esta, geralmente está conectada a interesses 

dominantes, na aquisição de modelos e conhecimentos para seu atendimento. 

Para Freire (1967), este tipo de proposta educacional, de forma acrítica, vai na 

contramão do processo de conscientização dos indivíduos acerca de sua 
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realidade e papel social. Desconsidera diferentes realidades e perspectivas em 

prol de interesses dominantes com foco na incorporação de modelos que os 

transforma em meros objetos. As soluções pré-fabricadas não se ajustam a 

diferentes soluções, nem mesmo para as demandas empresariais futuras as 

quais demandarão novos ajustes para aqueles conhecimentos que se tornarem 

obsoletos. “Qualquer ação que se superponha ao problema, implica numa 

inautenticidade, por isso mesmo no fracasso da tentativa” (FREIRE, 1967, p. 79). 

A alienação do conhecimento prévio dos sujeitos, na imposição de matrizes de 

formação tidas como superiores, não prepararia os indivíduos para lidar com a 

imprevisibilidade dos desafios futuros, seja para ele, para os interessados na 

manutenção do modelo e muito menos para uma sociedade democrática. 

 No que tange a discussão dos princípios éticos que permeiam as 

tecnologias, contribui Nazaré (2018), ao abordar tais implicações no âmbito do 

Big Data e da Inteligência Artificial. Tecnologias que segundo observa, têm 

estado fortemente presentes, nos levando a questionar a forma como nossos 

dados vêm sendo coletados, armazenados e utilizados para diferentes 

propósitos, bem como a consciência que temos de seus possíveis usos.  

 Para Nazaré (2018), trata-se de uma enorme quantidade de dados, cuja 

diversidade e a velocidade com que são obtidos e processados, expandem a 

própria capacidade humana de problematizá-los. Dificulta-se neste sentido, 

reflexões acerca de questões éticas envolvidas, dentro do que poderíamos 

considerar como "conceitos de certo e errado [...] guiada por deveres, direitos, 

custos e benefícios na óptica do ser." (NAZARÉ, 2018, p. 316). No entendimento 

da autora, a pouca compreensão que possuímos destas tecnologias, torna a 

discussão ética complicada, colaborando para que grande parte das pessoas, 

incorporem princípios éticos oriundos daqueles que detêm o conhecimento 

destas tecnologias. Representando conforme discutido por Freire (1967), 

Touraine (1997) e Bourdieu (2010), uma violência imposta por aqueles que 

detêm o poder. 

 Para a autora, apesar das possibilidades benéficas no uso das 

tecnologias de dados, consideradas essenciais em setores como: saúde, 

economia, planejamento urbano, agricultura e meteorologia. O acesso a estes 

dados pode representar uma ameaça à nossa segurança, liberdade de escolha 
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e a própria democracia. Neste sentido, alerta Nazaré (2018, p. 326),  que a falta 

de conhecimento acerca da utilização destes dados numa perspectiva futura,  

por parte das diferentes pessoas e instituições que passaram a ter acesso a 

estes, permitem que eles sejam "[...] reanalisados e combinados com outros 

dados para uso num contexto completamente diferente do inicial, para o qual o 

consentimento terá sido obtido ou não". Observa a autora que com o Big Data, 

os diferentes tipos de dados coletados extrapolam as dimensões iniciais de seu 

uso, permitindo a utilização de nossos dados para além dos propósitos que 

consentimos. Dados, que ao serem cruzados com outras bases, possibilitam 

gerar informações que vão além daquelas previstas e acordadas nos termos de 

privacidade. Conforme exemplifica: 

 

Os sensores em telemóveis e carros geram enormes 
quantidades de dados sobre o comportamento individual que 
podem ser enviados para organizações interessadas na 
identificacao de tipologias de comportamento que podem vir a 
ter valor monetário. Muita dessa informação é extraida por 
algoritmos funcionando em computadores sem nenhuma 
validação humana. De um modo simplista, pode-se dizer  que o 
método e as infra-estruturas usados no tratamento e 
investigação sobre Big Data são desenhados com a finalidade 
de obter correlações de um conjunto de dados com um outro 
qualquer conjunto, do que decorrem riscos de utilizacao 
incorrecta do ponto de vista ético bem como cientifico.  
(NAZARÉ, 2018, p. 318) 

 

 No exemplo discutido pela autora, os dados de telemetria obtidos, 

quando cruzados com aqueles coletados a partir de nossos perfis nas mídias 

sociais, poderiam servir como um valioso recurso para o atendimento de 

interesses comerciais. Em ações de Marketing por exemplo, o uso desses 

recursos, a partir da correlação de dados em diferentes bases, permitiria obter 

previsões do comportamento de potenciais consumidores, permitindo 

desenvolver ações estratégicas com base em sua movimentação, suas 

preferências e padrões comportamentais, propiciando vantagem competitiva 

contra possíveis concorrentes. 

 Uma outra crítica feita pela autora está na forma como os dados são 

utilizados no Big Data, que em função da enorme quantidade de dados, as ideias 

e hipóteses que levam ao seu uso, tendem a surgir após serem reveladas as 
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suas possibilidades. Deste modo, as reflexões que surgem de suas eventuais 

possibilidades, tendem a gerar interesses e usos imprevisíveis, daqueles 

vislumbram diferentes formas e objetivos para seu uso. 

 Em relação ao desenvolvimento das tecnologias digitais, Nazaré (2018) 

observa desafios éticos impostos na própria lógica de desenvolvimento dos 

algoritmos. Por partirem da mente de seus desenvolvedores, fechados ao 

acesso público e escrutínio público, o conhecimento acerca de seu modo de 

funcionamento se torna limitado. Não permitem neste sentido, uma discussão 

ética ampla, acerca de seu funcionamento e das motivações que levaram a sua 

criação, o que atentaria contra a própria lógica de negócio das empresas de 

tecnologia, as quais se veriam obrigadas a revelar os segredos de seus 

negócios.  

 Nas reflexões que nos traz Nazaré (2018), poderíamos afirmar que a 

própria privacidade dos dados, que vêm sendo discutida e reafirmada pelo marco 

civil (Brasil, 2014), visando a garantir o direito de privacidade dos dados, 

somente consegue abranger uma dimensão de seus possíveis usos. Tendo em 

vista que o próprio conhecimento dos sujeitos, das possibilidades que emergem 

da análise de seus dados quando cruzados com outras bases, é limitado. 

 Outro ponto de destaque, está na carência de discussões e sobre 

questões éticas por profissionais de TI, o que nos leva a pensar nos princípios 

éticos presentes em sua formação (NAZARÉ, 2018). Preocupação já discutida 

por Goergen (2008), em relação a própria formação universitária como um todo. 

Para Nazaré (2018, p. 324), a ausência de discussões sobre ética por 

profissionais de TI, não demonstra necessariamente uma despreocupação 

destes com a temática, mas revela a ausência de "recursos e o treino 

necessários para lidar adequadamente com os possíveis problemas e para os 

antecipar", frente aos desafios éticos provenientes de suas práticas. 

  Este sentimento de entrega colocado nas mãos daqueles que parecem 

ter os melhores modelos ou soluções adequados para lidar com as questões 

sociais, nos remete à “confiança depositada nos algoritmos computacionais” 

(O´NEILL, 2017), revestidos da percepção antifalhas fundamentadas na lógica 

matemática. No campo das tecnologias da informação, estaríamos deixando 

nossas escolhas para serem calculadas de forma probabilística por algoritmos 
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computacionais, desenvolvidos por programadores a partir de suas visões de 

mundo. Ainda que bem-intencionados dentro de suas visões, seria fundamental 

questionarmos sua formação, seu compromisso com questões éticas e sociais, 

com as diferenças, assim como as influências de grupos e interesses que 

permeiam e até mesmo possam direcionar a formação destes educandos.  
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4. ACHADOS DE PESQUISA JUNTO AOS GRADUANDOS DE TI 

  

 Esta dissertação apresenta uma pesquisa exploratória que objetivou 

problematizar a formação de graduandos de TI a partir do fenômeno Fake News. 

Até aqui, buscamos discutir o fenômeno e referenciais que pudessem contribuir 

com esta formação. Neste capítulo, discutiremos a partir das perspectivas dos 

graduandos de TI a este respeito. A escolha deste grupo se pautou no potencial 

de influência destes graduandos, como futuros profissionais no desenvolvimento 

de tecnologias futuras, tornando-os responsáveis pela manutenção e concepção 

de artefatos tecnológicos que utilizamos. Entre as quais se encontram as 

tecnologias que serviram para a propagação das Fake News. Deste modo, por 

envolver uma temática recente, complexa e ainda pouco explorada, a pesquisa 

exploratória nos pareceu uma metodologia mais adequada aos objetivos 

propostos nesta pesquisa. 

 No entendimento de Gil (1994), Moreira e Caleffe (2006), as pesquisas 

exploratórias tendem a representar um método mais adequado para esclarecer 

conceitos e ideias, cujos problemas ainda não estão claros para o pesquisador. 

Neste sentido, entendem os autores que, na pesquisa exploratória, os dados e 

informações que resultarão nas contribuições da pesquisa - trazendo maior 

conhecimento do objeto de estudo -, serão obtidos a partir dos levantamentos 

realizados ao longo de todo o processo em que o estudo é realizado, a partir das 

reflexões do pesquisador conforme o emergir dos dados. 

 No contexto deste trabalho, a pesquisa exploratória colabora para elucidar 

questões que envolvem um duplo desafio. O primeiro deles no sentido de nos 

possibilitar uma maior compreensão de um fenômeno, que envolve todo um 

ecossistema de desinformação (WARDLE, 2017), cujas variáveis podem ainda 

não estar claras. O segundo desafio, no sentido de refletirmos acerca de 

possibilidades para a formação crítica dos graduandos de TI, no contexto de uma 

sociedade algoritmizada, cujos artefatos que produzem são revestidos por um 

falso aspecto de neutralidade, escondendo os interesses e incorporando os 

ideais das grandes empresas de tecnologia (MOROZOV, 2018; SILVEIRA, 2018; 

CASTELLS, 2018), as quais tendem a influenciar nas práticas e formação destes 

sujeitos. 
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As discussões realizadas ao longo dos capítulos que compõem esta 

dissertação nos permitiram desenvolver uma visão mais abrangente do 

fenômeno e de seus impactos sociais, assim como a importância de uma 

formação crítica nos cursos que formam profissionais de TI. Como parte desta 

discussão, este capítulo apresenta uma análise do Plano Político Pedagógico da 

graduação tecnológica em Análises e Desenvolvimento de Sistemas de 

Informatizados da FAETERJ-Rio (2014). Mas, sobretudo, discute os achados de 

pesquisa de entrevistas realizadas com graduandos do curso. Estas entrevistas 

visaram coletar informações sobre expectativas do curso, acerca do diálogo e da 

criticidade da formação, bem como de eventuais relações na perspectiva dos 

graduandos, sobre a relação entre a profissão de Analistas e Desenvolvedores 

de Sistemas Informatizados com Fake News. Em princípio, estas informações 

seriam utilizadas para a apresentação de uma proposta de pesquisa-ação aos 

graduandos, a ser desenvolvida por meio de oficinas na instituição. A pesquisa 

de campo estava programada para meados de março de 2020, período em que 

a FAETERJ-Rio foi fechada por conta da pandemia do novo coronavírus. 

A Análise de Conteúdo foi desenvolvida a partir de orientações de Franco 

(2007) e Bardin (1977). Deste modo, os dados obtidos a partir dos instrumentos 

de coleta utilizados foram agrupados e analisados, buscando identificar 

correlações entre eles e com os referenciais para que pudéssemos chegar aos 

achados de pesquisa.  

 

As oficinas não realizadas 

 

Anualmente, os graduandos da FAETERJ-Rio são convidados para 

participar de oficinas oferecidas pelos professores do curso. O pesquisador, que 

no início desta pesquisa também atuava como docente na instituição, pretendia 

aproveitar as oficinas para realizar uma pesquisa-ação com os estudantes para 

que, juntos, pudessem vivenciar a produção  e/ou análise (a ser definido com os 

participantes) do fenômeno Fake News, discutindo os tipos de conteúdo, suas 

características, possíveis motivações, assim como eventuais consequências 

para a sociedade e a relação com suas práticas. 
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Na proposta inicial, seriam realizadas três oficinas previstas no calendário 

anual da FAETERJ-RIO, como em anos anteriores: fotografia, produção de 

vídeos e mídias sociais. Mas, diferentemente dos outros anos, considerando que 

a pesquisa-ação torna os participantes parceiros de pesquisa, o conteúdo das 

oficinas e sua forma de desenvolvimento dependeria do diálogo inicial e 

envolvimento deles no desenho da pesquisa, o que teria início na fase das 

entrevistas. Como exemplo de possibilidades, a oficina de fotografia poderia 

desenvolver questões sobre composição e manipulação de imagens; a de 

produção de vídeos, poderia tratar da forma como uma edição pode sugerir como 

“verdadeira” uma informação falsa; a de mídias sociais, como um conteúdo 

chamativo / impactante obtém maior engajamento e como os algoritmos 

desenvolvidos por plataformas como Facebook, Youtube e Twitter se relacionam 

a este engajamento. Desta investigação, esperava-se, também, identificar 

questões que pudessem ser tratadas em currículos da graduação. O roteiro 

preliminar com as oficinas e etapas que estavam previstas no curso, é mostrado 

no APÊNDICE D. 

Para orientar e subsidiar as discussões nas oficinas e as análises após 

sua realização, pretendia-se recorrer às contribuições teórico-metodológicas de 

Freire (1979, 1987), de autores que estudam fake news (WARDLE, 2017) e que 

discutem educação, mídias e tecnologias em uma perspectiva crítica, como 

Kellner e Kahn (2015) e Kellner e Share (2008), para os quais a “alfabetização 

digital [...] integra análise e produção e visa a dar poderes aos alunos para que 

tenham plena participação em sua sociedade. Trata-se neste sentido de uma 

abordagem que procuraria explorar possibilidades que pudessem colaborar com 

a formação crítica dos educandos, por meio da problematização do Fake News. 

  

 

4.1 Informações de contexto: a instituição e o Plano Político Pedagógico 

 

A Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETERJ-Rio), localizada no bairro de Quintino no Rio de Janeiro, foi fundada 

em 2002, como Instituto Superior de Tecnologia em Ciências da Computação do 

Rio de Janeiro (IST-Rio), por meio do Decreto Estadual número 30.938 de 18 de 
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março, no âmbito da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC).  Na 

ocasião, sob a gestão do governador do Estado do Rio de Janeiro, Anthony 

Garotinho, e de seu Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Wanderley 

de Souza, a justificativa era levar o ensino superior público a áreas não 

atendidas, tanto da região metropolitana quanto do interior do Estado do Rio de 

Janeiro (CAMPOS, 2002; FAETERJ-RIO, 2014).  

A unidade possui um único curso, o de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação em formato de graduação tecnológica. Em função de 

seu formato, possui carga horária reduzida, com exigência mínima de 2000 

horas, as quais estão divididas ao longo de 05 semestres do curso, ofertado nos 

turnos, manhã e noite.  

Com relação à infraestrutura trata-se de uma unidade térreo dentro da 

unidade FAETEC de Quintino, com 05 salas de aula e um auditório - o qual 

também é utilizado para as aulas, denominado “sala múltipla”. Além das salas 

de aula e auditório há outras dependências, incluindo: copa, sala dos 

professores, banheiros, direção, secretaria, atendimento, além de outros dois 

pequenos espaços, utilizados atualmente como almoxarifado. Todas as salas de 

aula são climatizadas, possuem quadro branco e são equipadas com 

computadores e recursos audiovisuais - duas destas, incluindo a múltipla, 

possuem projetores, enquanto nas demais salas, este equipamento foi 

substituído por televisões de 40 polegadas.  

 

 

4.1.1 Aspectos políticos e princípios norteadores da formação 

 

Segundo informações que constam no Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da Unidade, em maio de 2012, a unidade teve seu nome alterado para Faculdade 

de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto 

43.586 de 14/05/2012, publicado no D.O.R.J. de 15/05/2012 e retificado no 

D.O.R.J. de 26/05/2012. O decreto em questão alterou a denominação dos 

Institutos Superiores de Tecnologia da computação (ISSTC), para Faculdades 

de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ), quando a 

unidade em Quintino passou a se denominar FAETERJ-Rio (apud, FAETERJ-
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RIO, 2014).Ainda no PPP, documento que define as ações de formação dos 

graduandos que participaram desta pesquisa, são declarados os objetivos: 

 
A finalidade do curso é formar profissionais qualificados para 
inserção ativa no mercado de trabalho de tecnologia da 
informação onde atuará como agente capaz de prover soluções 
nesta área desenvolvendo atividades de análise, projeto, 
desenvolvimento, gerenciamento e implantação de sistemas de 
informação computacionais corporativos, sistemas e portais 
Web, aplicações em dispositivos móveis. (FAETERJ-RIO, 2014, 
p. 31-32). 

 

 No documento, também podemos encontrar metas e princípios para 

práticas de formação, no qual são destacados os seguintes pontos:  

 

• “promover o estudo dos diversos aspectos dos Processos de Tecnologia da 
Informação”;  
 

• “promover o estudo dos diversos aspectos relacionados à análise, projeto e 
desenvolvimento dos modernos sistemas de informação que funcionam 
em plataforma Web e móveis, base de dados” com ênfase no projeto, 
performance e eficiência de suas aplicações;  

 

• “formar profissionais de Informática fluentes na tecnologia associada à 
utilização de sistemas e empreendedores na área de TICs (Tecnologia da 
Informação e da Comunicação), com ênfase na concepção de “soluções 
tecnológicas para atender às necessidades dos usuários” e do mercado; 

•  “promover o exercício da responsabilidade social e da visão humanística 
da aplicação das TICs” considerando as possíveis contribuições das 
tecnologias à sociedade;  

• “oferecer uma alternativa para atender a demanda de profissionais de 
Informática capazes de visualizar as tendências futuras das novas 
tecnologias da informação e alinhá-las às estratégias, planejamento e práticas 
da organização”, no atendimento das demandas e inserção de profissionais no 
mercado de trabalho;  

• “promover o desenvolvimento de micro-competências e competências 
individuais para formar cidadãos participativos, críticos e criativos” no 
atendimento a diferentes propostas e aplicações, por meio dos artefatos 
tecnológicos produzidos, para as eventuais demandas da sociedade  
(FAETERJ-RIO, 2014, p. 32, grifo nosso). 

 

Podemos observar no plano, uma forte inclinação para um ideal de formação 

centrado na produção de artefatos tecnológicos que visem “soluções” de 

demandas sociais diversas. Assim como é notório o perfil formador para o 

mercado de trabalho, centrado na capacitação dos graduandos para atuarem no 
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planejamento, execução e concepção de tecnologias diversas de forma 

“criativa”, em um mercado de rápida e constante transformação. Tais questões 

são evidenciadas no trecho a seguir:  

 
Em suma, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas fornece recursos humanos de 
qualidade para o mercado corporativo. Enfatiza a formação de 
profissionais com conhecimento da concepção, projeto, 
desenvolvimento e gerenciamento de sistemas que possam 
atuar usando, de forma criativa, a Tecnologia da Informação 
para aquisição de dados, comunicação, coordenação, análise e 
apoio à decisão, exercendo funções correlatas ao projeto e 
construção de sistemas de informação corporativos, 
sistemas e portais Web, e aplicações em dispositivos 
móveis. O desenvolvimento de um “espírito empreendedor”, 
com a capacidade de gerar soluções inovadoras no processo 
de utilização da Informática nas organizações, bem como da 
capacidade de empreender novos negócios na área e de criar 
novas oportunidades de trabalho com ética, também se faz 
presente no perfil profissional desejado. (FAETERJ-RIO, 2014, 
p. 38, grifo nosso). 

 
 Os princípios formadores destacados no documento, nos denota forte 

inclinação mercadológica, pautada em ideais neoliberais, atribuindo elevado 

valor à eficiência e empreendedorismo com ênfase em soluções criativas. Os 

princípios centrados numa formação ética e cidadã são explicitados de forma 

sucinta, sem o mesmo destaque, localizada ao final dos demais princípios 

norteadores que possuem ênfase no mercado. Esta questão é observada ao 

longo de todo o documento, cujo “comprometimento com os valores éticos e 

democráticos” mencionados, ou "valores ético-profissionais e a cidadania", não 

apresentam propostas de abordagens concretas (FAETERJ-RIO, 2014, p. 38-

39).  

Entendemos neste sentido, conforme observado por Freire (1967), 

Touraine (1997) e Bourdieu (2010), a possibilidade de princípios e valores 

impostos, não sujeitos à discussão, o que pode gerar resistências para eventuais 

abordagens problematizadoras. Outro ponto notório está no destaque específico 

na produção de artefatos para “sistemas e portais Web, e aplicações em 

dispositivos móveis” (FAETERJ-RIO, 2014, p. 38), cujos conhecimentos e 

habilidades relacionadas permitiriam um conhecimento mais aprofundado dos 
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graduandos acerca dos meandros tecnológicos dos quais se aproveitam os 

produtores de Fake News. 

 

 

4.1.2 Os componentes curriculares 

 

Os componentes curriculares nos permitem refletir acerca de 

possibilidades de problematização das práticas juntos aos educandos para a sua 

formação crítica, tendo em vista as possíveis resistências discutidas 

anteriormente. Neste sentido, torna-se importante encontrar espaços que 

permitam problematizar temáticas que extrapolem os conteúdos técnicos 

trabalhados nas disciplinas e que possam ser escolhidos livremente pelos 

alunos.  

Segundo estabelece o PPP, os componentes curriculares devem orientar 

as práticas e “formação do futuro Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas com o conjunto de competências e perfil desejado [...]”, devendo se 

apoiar nos seguintes componentes: “Estrutura curricular”, como componente 

principal para o desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício da 

profissão por meio das disciplinas e conteúdos ofertados; “Atividades 

Complementares”, atividades extraclasses que devem ser escolhidas pelos 

alunos como forma de ampliação ou complementação de sua formação; 

“Estágio Supervisionado”, como instrumento de integração entre  teoria e 

prática e adequação para o mercado de trabalho; "Trabalho de Conclusão de 

Curso", na aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso 

enfatizando o "[...] desenvolvimento de produtos e processos computacionais 

que solucionem problemas existentes no setor produtivo e na sociedade"; 

"Células de Competência", formadas por grupos de estudo sob orientação de 

um ou mais professores, com ênfase na autonomia, no desenvolvimento e 

aprimoramento de habilidades específicas, que não fazem parte do currículo 

comum, às quais os alunos podem participar livremente em função de seus 

interesses; "Atividades de Ensino e Pesquisa e Extensão", para propiciar "o 

desenvolvimento de habilidades pessoais, comportamentais e acadêmicas dos 

participantes" assim como contribuir com o desenvolvimento científico, social e 
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tecnológico  (FAETERJ-RIO, 2014, p. 48). Atividade prevista na matriz curricular 

da unidade, o estágio supervisionado pode ser realizado a partir do 3º período, 

com carga horária mínima de 300 horas no total. Segundo consta no documento, 

"Os estágios ocorrerão em instituições públicas ou privadas que tenham 

condições de proporcionar experiência prática na linha de formação.". Durante o 

período de estágio, o aluno deve ser “acompanhado”, “supervisionado” e 

“avaliado” pela coordenação de estágio, por um professor orientador da unidade 

e por supervisor da instituição em que o estágio está sendo realizado. Estes 

devem zelar pelo cumprimento das atividades previstas no plano de estágio e no 

termo de compromisso celebrado entre as instituições (FAETERJ-RIO, 2014, p. 

141-142). Ressalta-se que tanto os estágios externos quanto internos - sejam 

eles obrigatórios ou não -, exigem o acompanhamento por parte de um professor. 

Dentre as possibilidades de estágio previstas, está o estágio interno não 

obrigatório. A modalidade permite aos alunos a realização das atividades na 

própria FAETERJ-Rio, com o intuito de propiciar a vivência profissional e pôr em 

prática os conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do curso. O modelo 

é de caráter não obrigatório, sendo “[...] oportunizado como atividade opcional, 

acrescida à carga horária de atividades complementares previstas na matriz 

curricular e amparada diretrizes curriculares.”. O estágio não obrigatório é 

realizado de forma opcional e têm sua carga horária “acrescida à carga horária 

de atividades complementares previstas na matriz curricular [...].” (FAETERJ-

RIO, 2014, p. 141-142). Um exemplo da atuação alunos como estagiários neste 

modelo, está na equipe de estagiários denominada WebCom, criada com 

missão de:  

[...] integrar, aprimorar, disseminar e multiplicar o conhecimento 
adquirido com as atividades educacionais da FAETERJ-Rio fazendo 
uso do site institucional (www.faeterj-rio.edu.br) e das mídias sociais 

utilizadas pela instituição. (FAETERJ-RIO, 2015, p. 1). 
 

 A equipe WebCom faz uso dos conhecimentos abordados especialmente 

nas disciplinas Internet (INT) e IHM (Interface homem-máquina), atuando em 

diversas frentes, incluindo: “Portal Institucional”, na pesquisa, filtragem e 

disponibilização de conteúdos no site da instituição, com ênfase na divulgação 

de atividades, formação e aperfeiçoamento dos estudantes; “Social Media”, 

visando o estreitamento dos laços entre a instituição, os alunos e a comunidade 
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local, assim como para fins de divulgação das atividades realizadas e 

prospecção de novos alunos; “RevISTa”, apoio ao periódico para publicações 

científicas fruto das pesquisas e atividades realizadas; “Suporte WebCom”, 

destinada à configuração e instalação dos ambientes e  plataformas utilizadas,  

dentre os quais destacam-se o Open Journal System (OJS) e o Wordpress. 

(FAETERJ-RIO, 2015, p. 1-2). No que tange o treinamento e adequação para as 

atividades realizadas, são ofertadas oficinas complementares em função das 

necessidades institucionais e as plataformas utilizadas. A aceitação e 

reconhecimento da equipe Webcom, por parte da direção, após o trabalho 

realizado ao longo de dois anos, levou à criação do projeto “Sala de produção”, 

um espaço físico equipado, para ampliação das atividades da equipe Webcom, 

à qual ficou responsável por seu uso e gerenciamento dos recursos disponíveis 

(FAETERJ-RIO, 2017). Das conquistas realizadas no período em que atuou, 

destacam-se a conquista do selo de resposta rápida no Facebook, com um 

tempo médio de resposta de 5 minutos; o início das transmissões ao vivo dos 

eventos realizados pela unidade; os vídeos de apoio às disciplinas contendo 

dicas, veiculada no Institucional da FAETERJ-Rio no Youtube.  

O PPP, que inclui as informações curriculares, objetivos e princípios 

norteadores do curso, nos oferece um contexto de formação dos graduandos 

que sugere compromisso com necessidades do mercado, no qual os futuros 

profissionais atuarão.  A preocupação em oferecer uma formação voltada para a 

cidadania, também consta no plano ao menos “no papel”. Se tal compromisso 

se concretiza, não foi objeto de análise deste estudo. Mas elementos levantados, 

tais como pontos do PPP e do estágio explicitariam a atuação desses 

profissionais também em trabalhos e produção de artefatos que vêm 

contribuindo com a produção de “realidades”, como discutido nos capítulos 

iniciais desta pesquisa.  

Este contexto, embora não tenha sido analisado em profundidade, nos 

oferece um “cenário” no qual os graduandos seriam formados e que foi 

considerado para a realização das entrevistas com os participantes desta 

pesquisa.  
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4.2 As entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas presencialmente, de forma individual - 

conforme eram feitas as inscrições -, no período de 18/02/2020 à 10/03/2020, 

nos turnos da manhã e noite - após a assinatura  do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo D). Com o intuito de evitar interrupções e de 

permitir que os graduandos falassem livremente, utilizamos uma pequena sala 

reservada, cedida pela FAETERJ-Rio.  

As entrevistas seguiram um roteiro elaborado de forma semiestruturada 

(Apêndice A), nos permitindo maior flexibilidade para explorar diferentes 

questões que pudessem surgir a partir das falas dos graduandos e para que 

evitássemos interrupções constantes, deixando os entrevistados mais à vontade.  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para 

posterior análise, incluindo notas adicionais do pesquisador sobre eventuais 

reações emocionais dos participantes ao longo do processo. Procuramos 

registrar neste sentido, observações relacionadas ao comportamento dos 

entrevistados, as quais pudessem apontar sentimentos como medo, raiva, 

ansiedade ou frustração, que caso não fossem observados, poderiam resultar 

em vieses na interpretação dos dados. 

Durante o período de inscrições, 35 graduandos se inscreveram para 

participar das entrevistas, dos quais 16 foram selecionados. O Critério de 

escolha teve como base o interesse e disponibilidade dos alunos para participar 

das oficinas, as quais seriam planejadas e realizadas a partir das entrevistas. No 

entanto, esta segunda etapa precisou ser cancelada devido à pandemia do novo 

coronavírus, período em que a instituição permaneceu fechada, inviabilizando a 

realização das oficinas. Assim, esta investigação foi realizada apenas com o 

material das entrevistas. 

 

 

4.2.1 A Seleção dos participantes 

 

Os graduandos da FAETERJ-Rio foram selecionados a partir de 

inscrições para o “Curso de Gestores e Analistas de mídias Sociais”, o qual seria 
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realizado por meio de oficinas nos meses de maio e junho pelo pesquisador. As 

oficinas não puderam ser realizadas por conta da pandemia de COVID-19, que 

obrigou o fechamento da instituição por meses e a revisão da coleta de dados 

desta pesquisa. Em princípio, pretendíamos desenvolver uma pesquisa-ação 

com graduandos durante as oficinas, mas tivemos, por conta deste contexto 

inusitado, que nos restringir aos dados obtidos somente com as entrevistas.  

As inscrições foram realizadas por meio de um formulário, criado através 

da plataforma Google Forms (Apêndice B), como a 1ª etapa do processo seletivo 

para o Curso de Gestores e Analistas de mídias Sociais, o qual seria 

realizado pelo pesquisador por meio de oficinas na Instituição. O intuito do curso 

era de problematizar o fenômeno Fake News junto aos entrevistados como forma 

de contribuir para a formação crítica destes graduandos. O curso, seria realizado 

em etapa posterior às entrevistas, após a identificação de caminhos e 

possibilidades exploradas na fase de entrevistas.  

O período de inscrições para as entrevistas foi de 13 de fevereiro até 05 

de março de 2020. Com o intuito de agilizar o processo, as entrevistas foram 

sendo realizadas concomitantemente com as inscrições. A divulgação foi feita 

por meio de cartazes e panfletos impressos, fixados e distribuídos nas 

dependências da FAETERJ-Rio (Apêndice C). O site da instituição e as mídias 

sociais, por meio de sua página institucional no Facebook - assim como os 

grupos de alunos WhatsApp -, também foram utilizados para a divulgação. 

Antes do início de cada entrevista, o pesquisador falou sobre a proposta 

do curso e a motivação para a criação das mesmas em função dos objetivos da 

pesquisa. Foi dialogado junto aos participantes sobre as Fakes News e sobre a 

necessidade de uma compreensão mais ampla do fenômeno, bem como a 

dimensão que estas têm tomado em nossas vidas e na sociedade.  

Com o intuito de focalizar o objeto de estudo, procuramos levantar as 

percepções iniciais dos sujeitos acerca do fenômeno, explorando possíveis 

experiências pessoais vivenciadas para as discussões nas oficinas. Além disso, 

procuramos observar a facilidade dos entrevistados no reconhecimento de 

características e padrões que pudessem identificar tais conteúdos, bem como 

suas percepções iniciais sobre sua formação e seu papel no contexto social. 

Esperou-se, deste modo, uma maior abertura para o diálogo, por trazer temas 
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controversos e de acentuada polarização. Com as entrevistas, também 

esperamos que refletissem sobre o tema, de forma a colaborar no seu 

desenvolvimento crítico, estimulando-os a repensarem suas práticas. 

 A pesquisa contou apenas com graduandos do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da FAETERJ-Rio do 1º ao 5º período, sendo 12 

do sexo masculino e 04 do feminino, o que não foge à regra da área na qual 

predominam homens. O quadro a seguir aponta que a maioria dos entrevistados 

estão no início do curso (2º. e 3º. período): 

Quadro 3 – Perfil dos entrevistados 

 Sexo Período Turno Idade 

E01 Masculino 4º período Manhã 20 

E02 Feminino 3º período Manhã 19 

E03 Masculino 2º período Manhã 24 

E04 Feminino 2º período Manhã 22 

E05 Masculino 5º período Manhã 22 

E06 Feminino 3º período Manhã 19 

E07 Masculino 1º período Noite 30 

E08 Masculino 3º período Manhã 19 

E09 Masculino 1º período Noite 40 

E10 Masculino 2º período Noite 28 

E11 Masculino 5º período Noite 30 

E12 Masculino 2º período Noite 19 

E13 Masculino 2º período Noite 27 

E14 Masculino 2º período Noite 18 

E15 Feminino 4º período Noite 20 

E16 Masculino 3º período Noite 38 

Fonte: Elaboração do autor. 

O quadro aponta a predominância da faixa etária entre os mais jovens, 

com idades entre 18 aos 30 anos - sendo importante destacarmos que, 02 dos 

graduandos têm mais de 30 anos -, o que pode influenciar de forma significativa 

em suas visões e perspectivas de formação em relação ao grupo mais jovem. 
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4.3. Achados da análise das entrevistas 

 

Passamos agora à apresentação dos achados de pesquisa a partir da 

análise de conteúdo (FRANCO, 2007; BARDIN, 1977) realizada. Considerando 

os objetivos de pesquisa e os referenciais que nos ajudaram a problematizar nos 

capítulos anteriores à análise e discussão. Os achados foram divididos em 05 

pontos centrais, os quais discutiremos a seguir. 

 

1) Graduandos produzem tecnologias antes mesmo da graduação 

 A análise buscou, em um primeiro momento, identificar as expectativas de 

formação, assim como questões pessoais dos graduandos que possam ter 

motivado suas escolhas pelo curso e formação, bem como possíveis 

experiências profissionais e inclinações para áreas específicas de TI. 

Em relação à opção pelo curso de Análise e Desenvolvimento de 

sistemas, foram identificadas três diferentes motivações que contribuíram com a 

escolha. seriam estas: a) afinidade com a área em função de alguma experiência 

anterior (E01; E03; E04; E05; E06; E07; E09; E10; E11; E12; E15; E16); b) a 

influência de familiares que trabalhavam na área (E01; E02; E08; E12; E14) e c) 

o leque de oportunidades no mercado de trabalho para as áreas de TI (E05; E08; 

E11; E12; E13).  

A afinidade a partir de experiências anteriores foi identificada nas falas de 

12 estudantes, estando apenas dois desses casos, relacionados às influências 

de familiares (E01; E12). Observa-se neste sentido que as escolhas pelo curso 

dos participantes tendem a estar atrelados às experiências pessoais, cujos 

interesses estariam ligados a algum contato ou vivência pessoal na área. 

Destacamos, ainda, que o fator afinidade denotou maior influência na escolha do 

que as oportunidades de trabalho e ganhos financeiros em si, critério de escolha 

citado por apenas cinco dos entrevistados. 

Ressalta-se ainda que, dos graduandos que já tiveram experiência na 

área, a maior parte trabalhou de maneira informal - por meio de atividades 

pontuais como freelancer -, em projetos encomendados, relacionados "[...] com 

ilustrações" (E01), desenvolvimento de sites (E05; E10), "helpdesk" (E16), e até 
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mesmo como professores em cursos livres, "[...] dando aula de designer gráfico 

para os alunos mais novos" (E15). Apenas um (E16), dos cinco entrevistados 

que disseram ter tido alguma experiência profissional na área, declarou ter 

trabalhado formalmente com atividades específicas relacionadas à sua 

formação. 

A questão da afinidade e experiência anterior mencionada pelos 

participantes, nos remete à importância do papel maior da graduação na 

formação crítica destes sujeitos (GOERGEN, 2008; FORGRA, 1999), tendo em 

vista que o acesso ao conhecimento técnico em si, pode anteceder à graduação. 

Uma necessidade que vai na contramão das metas e prioridades estabelecidas 

no PPP como documento orientador - cuja proposta formativa, prioriza o 

desenvolvimento de habilidades para criar "soluções inovadoras" e a 

"capacidade de empreender novos negócios" (FAETERJ-RIO, 2014, p. 38).   

 

2) Disciplinas de raciocínio lógico para o desenvolvimento de algoritmos 

são consideradas as “mais difíceis”, mas valorizadas pelos graduandos 

 

 Em relação ao curso e as disciplinas ofertadas ao longo da graduação, 

todos os 16 entrevistados afirmaram gostar da proposta e do conteúdo ofertado. 

Mesmo os 06 alunos que disseram possuir dificuldades, ou falta de interesse em 

disciplinas específicas (E02; E03; E04; E06; E09; E15), afirmaram considerar 

tais conteúdos adequados, em função das necessidades demandadas pelo 

mercado de trabalho de TI. Um ponto de destaque, foi o reconhecimento e 

admiração dos graduandos pelo corpo docente, com menções à experiência de 

seus professores na área - como profissionais atuantes no mercado de TI -, os 

quais trariam para a sala de aula, a "experiência de como é que funciona as 

coisas [...]" (E03).  

Com relação às dificuldades citadas ao longo do curso, estas estavam 

centradas em disciplinas específicas, as quais os alunos disseram possuir maior 

dificuldade. Das disciplinas mencionadas como de maior dificuldade, estavam 

aquelas relacionadas à Matemática para computação e as centradas no estudo 

e desenvolvimento de algoritmos computacionais. Ressalta-se que estas 

disciplinas, as quais exigiriam maior nível de empenho e dedicação por parte dos 
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graduandos, são aquelas que enfatizam o raciocínio lógico computacional, 

preparando os profissionais para serem os arquitetos das tecnologias futuras as 

quais estaremos utilizando. Trata-se de um achado de pesquisa, considerando 

que a problemática discutida nesta investigação envolve a aprendizagem crítica 

na produção de algoritmos. Se mesmo as disciplinas consideradas de maior 

“dificuldade” (E04), ou “"mais puxadas" (E03), são tidas como importantes pelos 

alunos, poderíamos inferir que haveria um esforço tanto de estudantes quanto 

dos professores para priorizar estes conteúdos, minimizando o espaço para 

problematizar a produção de tecnologias e seus efeitos. Tanto que, como 

veremos mais adiante, o foco é aprender o processo lógico necessário para 

desenvolvimento dos algoritmos. 

Conforme discutido por O´Neil (2018), o desenvolvimento de 

desenvolvimento desses algoritmos que tem como base a lógica matemática, 

quando dissociados de uma prática crítica, podem causar problemas sociais 

imprevisíveis. Conforme alerta a autora, essa lógica contribuiria para perpetuar 

preconceitos e excluir minorias, em aplicações concebidas sem a escuta e 

diálogo com os diferentes sujeitos e sociedade (FREIRE, 1967, 2002, 2005). 

Trata-se neste sentido, de uma prática que ao conceber os aplicativos, tende a 

perpetuar ou potencializar problemas sociais existentes, em função da 

inquestionabilidade da lógica matemática, o que faz com que tais artefatos 

pareçam neutros (FEENBERG, 2015; KELLNER; SHARE, 2008; KELLNER; 

KAHN, 2015).  

Ainda, conforme observado na pesquisa e discutido por Goergen (2008), 

o peso da graduação na formação crítica desses jovens se apresentaria de 

grande importância. Tendo em vista que a preparação para a vida profissional 

dos graduandos, a qual deve ser pautada por princípios éticos, que possibilite 

formar cidadãos comprometidos com o bem estar social - se daria principalmente 

a partir sua formação no ensino superior -, cuja formação foi observada pelos 

próprios alunos desta pesquisa, como porta de entrada para sua atuação 

profissional. 

  

3) Haveria pouca problematização durante o processo de formação 
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Com o intuito de identificar nas falas dos entrevistados se os professores 

problematizavam durante o processo de ensino, questionamos os alunos quanto 

à abertura para o diálogo crítico durante as aulas, seja sobre o conteúdo 

ministrado seja sobre outras questões. Buscamos analisar nas falas se os alunos 

se sentiam confortáveis em apresentar temas para debate, bem como buscar 

identificar por meio de suas falas, possíveis iniciativas e abertura por parte dos 

professores. Como tratado anteriormente, a problematização por meio do 

diálogo (FREIRE, 2002, 2005) é fundamental para que os estudantes 

desenvolvam criticidade – o qual só se torna possível, por meio da escuta atenta 

entre os participantes, permitindo que estes possam refletir e construir novos 

conceitos, a partir do confronto de suas diferentes concepções.  

 Ao questionarmos os entrevistados acerca de problematizações sobre  

temas  e conteúdos trabalhados em sala de aula, 06 entrevistados disseram 

haver algum tipo de problematização (E01; E02; E06; E10; E13 e E16). Ao 

perguntarmos mais a fundo, buscando maior entendimento do que estes alunos 

entendiam como problematizar, observamos que 03 dos entrevistados tinham 

dúvidas quanto ao que seria a própria problematização em si (E02, E06, E10), 

considerando conteúdos que tratam sobre a evolução da tecnologia e mudanças 

nas profissões devido ao avanço tecnológico (E02, E06, E10) por exemplo, como 

abordagens problematizadoras. Outro ponto considerado pelos entrevistados 

como uma possível abordagem neste sentido, estava em problemas / questões 

trazidas pelos professores para a sala de aula, os quais afirmavam que a 

tecnologia poderia resolver. Estas soluções eram apresentadas pelos próprios 

professores, os quais forneciam suas opiniões pessoais, sem que fossem 

abertos espaços à discussão (E02, E10, E13).  

Apenas o E01 dos 06 entrevistados que consideraram haver 

problematizações, mencionou um problema social trazido à discussão 

decorrente das tecnologias - relacionado a um debate ocorrido sobre as Fake 

News em uma das aulas. Ainda assim, observou-se pelo relato do aluno, que no 

debate em questão, as Fake News foram tratadas apenas como um impacto da 

tecnologia em si, desconectada de sua prática e formação.  

Em momento algum nas falas dos graduandos, foi possível identificar se 

seus professores problematizaram práticas profissionais e as potenciais 
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consequências destas para a sociedade, de forma a estimular o diálogo e 

reflexão a partir dos temas e conteúdos trabalhados. A análise sugere que, 

quando ocorre algum tipo de debate em relação às tecnologias e seus possíveis 

impactos, parece estar atrelado a um assunto apresentado eventualmente por 

um professor específico (E03; E04; E06; E09; E10; E11; E12 e E15), ou por parte 

de em uma disciplina não técnica, como a Técnicas e paradigmas humanos – 

TPH ministrada pela “professora Y”  (E01; E02 e E03). Segundo um dos 

entrevistados (E01), um dos temas mais debatidos ao longo desta disciplina teria 

sido sobre as Fake News (E01), no entanto, mais uma vez dentro de uma 

abordagem desconectada da prática destes futuros profissionais de TI em 

relação ao fenômeno.  

O diálogo a partir das práticas é um dos fatores discutidos por Kellner, 

Kahn e Freire como essencial para uma formação crítica. Na perspectiva dos 

autores, ao permear questões relacionadas às vidas e práticas dos educandos, 

colabora-se para que eles se tornem mais conscientes de seus papéis e 

transformem suas realidades. Algo não evidenciado nas falas dos entrevistados, 

sendo as Fake News tratada apenas como algo que “surge”, viabilizado pelas 

tecnologias atuais, o que destaca mais uma vez o aspecto de neutralidade 

discutido principalmente Feenberg (2015).  

Além de TPH, outra disciplina que foi citada no que se refere a 

problematização está na Interface Homem-máquina (IHM), citada somente por 

dois dos entrevistados (E02; E10), o que poderia também denotar uma iniciativa 

isolada do professor. Além disso, percebe-se pela fala dos entrevistados que 

IHM, está aparentemente direcionada para a concepção de um produto, 

considerando aspectos de uso, performance e produtividade, os quais seriam 

fatores determinantes para seu uso. Desta maneira, enfatizando o potencial de 

uso para possíveis consumidores, sem que fossem consideradas as 

consequências do uso destes artefatos, na vida dos sujeitos e na sociedade. 

Outro ponto que aparece mais uma vez nas falas dos entrevistados, 

relaciona-se à escuta. Os alunos demonstraram não se sentirem confortáveis em 

participar dos debates expondo suas opiniões, questão que foi colocada 

claramente por um dos participantes: 
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Trazer pra sala e gerar o debate não tenho, a coragem, mas 
exatamente pelo fato de, achar que as pessoas vão ter opiniões 
contrárias e gerar uma confusão por causa disso [riso contido] 
[...]Não, falar suas ideias e nem importa o que o outro fala [risos], 
defender até o final.  (E01 - Q04) 

 

Este sentimento de restrição ao diálogo dos alunos, os quais também 

relacionaram aos professores, poderia sugerir também que o professor de TI, em 

seu processo formação, não tivesse conhecido abordagens problematizadoras. 

Trata-se de um ponto que pode indicar um despreparo do professor em promover 

abordagens problematizadoras, o que demandaria uma investigação da 

formação destes professores. Neste sentido, os educadores precisariam estar 

preparados para o desenvolvimento deste tipo de abordagem, estimulando a 

escuta e o diálogo com os alunos, conduzindo o processo educativo de forma a 

evitar eventuais conflitos, durante possíveis disputas (FREIRE, 2002, 2005). 

Quando perguntados se sentem liberdade para iniciar discussões que 

envolvem temas sociais durante as aulas, quatro dos alunos disseram que sim 

(E10; E12; E13 e E16), 05 disseram que esta abertura estava restrita à 

disciplinas específicas, tais como TPH (E02;  E03; E08 e E15), DHQ e IHM (E11) 

e 07 consideraram não haver qualquer tipo de abertura para tais questões. 

Ressalta-se que, mesmo se tratando dos quatro que disseram haver abertura, o 

entrevistado E10 já havia mencionado anteriormente em outra questão (Q04), 

que isso somente ocorria em disciplinas específicas, de maneira eventual, 

citando as disciplinas IHM e Teoria das Organizações (ORG). No caso de ORG, 

num aparente enfoque de evolução tecnológica, enquanto em IHM, na 

concepção de artefatos otimizados para demandas diversas. Já o E12 afirmou 

que, apesar de sentir liberdade para isso, estes temas "Normalmente partem, 

partem dos professores" (E02 / Q5), o que poderia apontar uma possível inibição 

ou imposição de ideias (FREIRE, 1967; TOURAINE, 1997; BOURDIEU, 2010). 

O E13 que também disse haver problematizações durante as aulas, afirmou que 

estas normalmente enfatizavam as diferentes formas pelas quais as tecnologias 

poderiam ser utilizadas na resolução de problemas, o que também não 

caracterizaria uma problematização das práticas e da tecnologia em si. E, por 

fim, o E16, que também considerou haver abertura, quando perguntado, não 

conseguiu se lembrar de nenhum debate ou tema levantado durante as aulas. 
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Identificamos na análise que, quando temas sociais eram discutidos nas 

aulas, os artefatos tecnológicos eram colocados de maneira otimista, sugerindo 

uma adesão ao discurso hegemônico da área (SELWYN, 2017; MOROZOV, 

2018). Neste sentido, as tecnologias são percebidas como as mais aptas a 

promover soluções para demandas diversas - potenciais produtos promotores 

do bem estar dos sujeitos e da sociedade como um todo -, sem que fossem 

consideradas questões de poder, exploração e dominação relacionada à sua 

presença (E01; E02; E05; E07; E10; E12; E13 e E15).  

A análise aponta, um enaltecimento das práticas e do papel do 

desenvolvedor por parte dos entrevistados, como aquele que trabalha trazendo 

melhorias na forma de soluções tecnológicas para os diversos setores da 

sociedade. Os entrevistados, que consideraram haver abordagens 

problematizadoras demonstraram uma perspectiva apaixonada, otimistas 

quanto aos benefícios que as tecnologias poderiam trazer em termos de 

contribuições sociais. A problematização considerada pelos graduandos ao 

longo dos debates, gira em torno de prover soluções baseadas em critérios de 

eficiência e facilidade de uso, visando sua maior adoção. Neste sentido, observa-

se um alinhamento com ideais neoliberais e o discurso hegemônico sobre as 

tecnologias, que segundo Morozov (2013), Selwyn (2017) e Feenberg (2018), 

estão presentes nos discursos e práticas que as envolvem, posicionando-as, 

como solução para as mazelas sociais. De forma que, a resolução dos 

problemas relacionados às próprias tecnologias, estaria na melhoria constante 

dos processos em termos de otimização e performance em que são 

empregadas.  

Mesmo quando discutido sobre um possível impacto negativo, conforme 

observado nas falas de 04 dos graduandos, as tecnologias são observadas como 

neutras e seus impactos atribuídos à uma necessidade constante das pessoas 

de se adequarem quanto ao seu uso. Quando ocorriam discussões, segundo 

relataram os alunos, eram iniciadas pelos professores, a respeito da tecnologia 

e dos avanços na área, os quais afirmavam que  "[...] muita coisa vai mudar, que 

tem emprego que vai deixar de existir " (E03), onde por exemplo, seria possível 

ter um "[...] robô pra programar pra fazer aquela mesma coisa e com isso você 

acaba tirando emprego de outras pessoas" (E04), fazendo com que "[...] algumas 
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pessoas que não tem especialidade na área perdem um tipo de emprego [...]" 

(E12). Impacto que afetaria os próprios profissionais de TI, conforme o professor 

"[...] Marciano falou, [pois] alguns tiveram que reaprender" (E09), em relação a 

novas técnicas e linguagens de programação.  

Nota-se que, mesmo quando um impacto negativo é discutido nos 

eventuais debates em sala de aula, como a questão do desemprego causado 

por substituição tecnológica, é algo que deve ser superado pelos próprios 

indivíduos - os quais devem estar se atualizando constantemente prontos para 

incorporar novas tecnologias. Caracteriza eficiência -se aqui, mais uma vez, as 

possíveis influências do pensamento neoliberal, pautados em parâmetros de 

eficiência (MOROZOV, 2018), como métricas que devem ser consideradas para 

mensurar as possíveis impactos. Além do determinismo tecnológico, pautado em 

critérios de eficiência, outro ponto observado que iria de encontro ao que foi 

discutido por Ball (2013), relaciona-se à necessidade constante do indivíduo de 

aprimorar-se ao longo da vida. Como empreendedor de si próprio, preparando-

se para as demandas do mercado de trabalho, buscando inclusive soluções para 

seus próprios problemas e dificuldades, como o empreendedor que é ou ao 

menos, deveria ser. 

 

4) O desenvolvimento e aperfeiçoamento de artefatos são orientados por 

dados dos usuários, mas sem considerações sobre sua captura 

Solicitamos a cada um dos entrevistados que nos dissesse quais passos 

(até cinco) e critérios utilizariam caso fossem encarregados de desenvolver uma 

aplicação para uma rede social qualquer.  A limitação do número de passos foi 

proposital, para que pudessem enfatizar o que considerariam como essencial em 

tais artefatos. Procurou-se desta maneira, identificar os critérios que seriam 

considerados pelos graduandos na concepção de artefatos digitais para as 

mídias sociais que pudessem sugerir eventuais impactos de suas práticas com 

base em suas visões de mundo. Pois, conforme observado por Silveira (2018), 

O´Neil (2018) e Gillespie (2018), os algoritmos não são imparciais, sendo criados 

a partir da escolha e critérios de seus desenvolvedores, os quais determinam o 

que deve ou não ser considerado no desenvolvimento de seus projetos e 
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aplicações. Critérios que, se formulados de maneira acrítica, poderia segundo os 

autores, promover impactos nocivos às sociedades e com isso, fenômenos como 

as Fake News (WARDLE, 2017; SILVEIRA, 2018). Em função do exposto, 

buscou-se aqui entender como os graduandos de TI, concebem tais artefatos, 

em especial os que se relacionam às mídias sociais. Por serem estes os canais 

por onde as Fake News são disseminadas.  

Dos critérios elencados como de maior importância, os quais em suas 

visões não podem ser desconsiderados, estão: a facilidade de uso (E01, E02, 

E04, E05, E08, E09, E12, E14, E15), eficiência (E01, E02, E03, E04, E15) e o 

potencial de mercado baseado no interesse e uso da aplicação (E01, E04, E05, 

E06, E07, E08, E10, E11, E12, E14, E15). O quesito segurança da aplicação 

somente foi mencionado por dois dos entrevistados (E02, E7), sendo que apenas 

um destes (E02), considerou tal necessidade como forma de proteção dos dados 

dos sujeitos contra possíveis ameaças externas. O entrevistado E07, apesar de 

mencionar tal necessidade, a observou como necessária à proteção do próprio 

aplicativo em si. A própria política de uso, que segundo Silveira (2018), deveria 

explicitar o tratamento e uso de dados dos usuários da aplicação, só foi colocada 

pelo entrevistado E08, que ainda assim - a apresentou como uma aparente 

necessidade de resguardar a aplicação e a empresa -, buscando proteger a 

empresa responsável pelo aplicativo, de eventuais consequências.  

Identificamos, desta forma que, os critérios adotados para o 

desenvolvimento de aplicações pelos graduandos, estavam pautados na 

concepção de produtos que deveriam ser de fácil acesso, com ênfase na 

interação. Deveriam permitir uma utilização intuitiva de seus usuários, por meio 

do levantamento de dados, de forma que fosse possível analisar a partir de seus 

padrões de uso, formas de conceber produtos com grande adesão do público a 

quem se destina. Destaca-se aqui, que a utilização de dados dos usuários, para 

o entendimento de seus gostos, preferências e padrões de uso foram 

considerados, estendendo inclusive a captura e acesso às suas redes de 

relacionamento. Seriam, portanto, tecnologias orientadas por dados pessoais 

dos usuários. 

Apesar da necessidade de acesso aos dados e informações das pessoas 

e de seus grupos de relacionamento, em momento algum foi colocada por parte 
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dos entrevistados, a necessidade de transparência ou aceitação por parte dos 

usuários da aplicação. Neste sentido, retirando dos sujeitos a sua liberdade de  

escolha, no que se refere ao uso de suas informações - garantia estabelecida no 

Marco Civil da Internet, por meio da Lei Federal 12.965 (Brasil, 2014), a qual nem 

mesmo foi citada.  Um exemplo do que tal atitude pode provocar, já citado neste 

trabalho, está o escândalo da Cambridge Analytics (O GLOBO, 2018). onde os 

dados de milhões de cidadãos norte-americanos foram utilizados com propósitos 

manipulativos.  Pois conforme destacou Silveira (2018), o acesso a estes dados, 

permite que atores interessados, realizem manipulações diversas com base em 

função de seus interesses.  

 

5) Graduandos tem visão sobre as Fake News próximas do senso comum 

 

Em seguida procuramos analisar como os graduandos entendiam Fake 

News, suas características e impactos na sociedade para ver as relacionavam 

com as práticas e conhecimentos de profissionais de TI.   

Catorze dos 16 entrevistados entendem Fake News como diferentes 

tipos de conteúdo falsos, divulgados na mídia em geral com a intenção de 

enganar, manipular ou causar desinformação (E01, E02, E03, E04, E05, E06, 

E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15).  Estes conteúdos podem se 

apresentar de diversas maneiras, como: "notícias em si, e documentos [...]" 

(E01), "[...] uma pesquisa, alguma, alguma página [...]" (E02), "contos fictícios 

[...] totalmente criados [...]" (E04), "[...] fofocas, ou algo que ainda vai acontecer" 

(E06) ou até mesmo de "[...] um áudio encaminhado no WhatsApp" (E16). Do 

total de entrevistados, apenas 02 consideraram as Fake News estritamente 

como notícias (E07, E16), concordando com os demais participantes em relação 

a sua intencionalidade.  

Apesar de os entrevistados apontarem diferentes tipos de conteúdo e eles 

se aproximarem dos discutidos por Wardle (2017), Allcot e Genttzkow (2017), 

observa-se que uma das características principais das Fake News foi citada 

apenas por um dos participantes (E15), a de estas estarem sobretudo 

atreladas às mídias sociais, se beneficiando da manipulação dos seus 

algoritmos e das bolhas informacionais por estes criadas.  
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Além dele, apenas outros três participantes comentaram bolhas 

informacionais, mas sem estabelecerem relação com algoritmizaçao ou 

questões de tecnologias. Os entrevistados E04 e E16 citaram as bolhas 

informacionais como possíveis formas de manipulação por meio destas 

plataformas, enquanto o E10 levantou a questão por meio do uso de bots, 

afirmando inclusive ter “[...] amigos que foram trabalhar com Fake News. [os 

quais] criavam bots para ficar jogando Fake News no Twitter.” (E10). Para 

Wardle (2017), Silveira (2018) e Castells (2019), um dos aspectos centrais que 

nos permitem caracterizar o fenômeno seria a dinâmica de manipulação dos 

algoritmos nestas plataformas, possibilitando ofertar diferentes conteúdos para 

grupos específicos, os quais estariam mais suscetíveis em acreditar e 

compartilhá-las. 

O Entrevistado E10 também afirmou que apesar de não ter aceitado, 

recebeu propostas que vieram por seus colegas para atuar na equipe de 

desenvolvimento destes robôs. Quando questionado sobre a proposta, alegou 

não poder falar muito sobre a questão, nem poder mencionar os responsáveis 

pela contratação. Deixou claro, no entanto, que se tratava de pessoas ligadas ao 

meio político, durante as eleições presidenciais de 2018. Um ponto interessante 

a destacar refere-se ao fato do entrevistado em questão se tratar de um aluno 

ainda nos períodos iniciais de formação, estando ainda no 2º período. Conforme 

observado no início da pesquisa, 12 dos entrevistados já possuíam algum tipo 

de contato ou experiência na área, demonstrando mais uma vez a necessidade 

de uma formação pautada em princípios éticos conforme discutido por Freire 

(1967), Goergen (2008) e Nazaré (2018).  

A intencionalidade é uma das características centrais das Fake News 

(WARDLE, 2017; Allcot; Genttzkow, 2017; SILVEIRA,  2018; CASTELLS, 2019). 

Quanto a isto, catorze dos entrevistados disseram que as Fake News possuem 

alguma intencionalidade, "[...] nem que intenção seja simplesmente causar o 

caos [...] o famoso terrorista digital." (E10). Apenas dois dos entrevistados 

disseram acreditar que as Fake news podem ser criadas sem a intenção de 

enganar (E06; E14), por acreditarem que "[...] pessoas leigas ou realmente 

desinformadas [por conta de] um achismo [...]" (E14) ou mesmo a "[...] própria 

mídia, sites de reportagem, jornalistas [...]" (E06), possam fazê-lo de forma 
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acidental. Neste último caso o que Wardle (2017) chamou de “jornalismo pobre”, 

o que ocorreria devido ao tempo e recursos escassos para uma checagem mais 

apurada dos fatos. Apesar disso, ressalta-se mais um a vez que para a autora, 

a intencionalidade é tida como um fator determinante para a caracterização do 

fenômeno, o que no caso mencionado pelos entrevistados não se enquadraria. 

Na visão dos entrevistados, as Fake News podem ser criadas por 

qualquer pessoa interessada com "[...] poder de gerar mídia, seja algum 

influenciador digital ou seja os próprios políticos [...]" (E01). Mesmo aquelas que 

não nos dão uma visão clara dos seus objetivos, visariam ofuscar alguma 

questão no campo de debate, "[...] causar alvoroço, [para] viralizar essa notícia" 

(E02), direcionando os debates sociais e influenciando a o opinião pública.  

Entende-se, até aqui, que para a maior parte dos entrevistados, as Fake 

News possuem intencionalidade, sejam estas individuais para disseminar um 

ponto de vista ou de um grupo que se beneficia, onde haveria aqueles que "[...]  

ganham pra isso, [e] outros não ganham mas querem cobrir alguma coisa [...]" 

(E03). A intencionalidade seria sempre um fator presente, mesmo nos casos 

difíceis de serem observados, como em sátiras conforme Wardle (2017), na "[...] 

pegadinha que faz aquelas notícias falsas mas que vê na cara", (E03), fazendo 

piada com questões que podem revelar ou não a intenção de seus autores, ou 

em outras que visem "[...] conseguir mais visualizações e likes [...]" (E04) para 

uma página ou post específico. 

Em relação a outras características destes conteúdos, como forma de 

identificar Fake News, os graduandos mencionam: a) títulos, chamadas e 

imagens chamativas (E02; E03; E04; E05; E06; E08; E13 e E15) geralmente 

utilizando "um título bem sensacionalista que chame muita atenção" (E13), "[...] 

uma imagem enorme [...]" (E02), "[...] de uma forma mais tendenciosa" (E04), 

"tem como objetivo geralmente, criar uma imagem negativa de um objeto ou de 

alguma pessoa." (E05); b) tentam passar seriedade no que está sendo dito (E05; 

E06 e E15), "[...] coisa assim tanto formal, para parecer mais autêntico" (E05), 

"numa linguagem assim um pouco mais, [...] explicada com algumas palavras 

difíceis" (E06); c) há uma clara intenção de provocar algo ou prejudicar alguém 

(E08; E14 e E16),  onde "Geralmente as Fake News elas procuram [...] a maioria 

das de cunho político e ideológico procuram incitar alguma coisa [...]" (E08), há 
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por exemplo o que "a gente chama na Internet de clickbait, geralmente tem um 

título muito chamativo [...] , o interesse que vai atrair assim bem de imediato, [...]" 

(E14), podendo ser usado para "Calúnias, [criar] massa de manobra, [...]" (E16); 

d) a linguagem é adaptada para convencer um grupo específico (E11, E13), 

podendo se apresentar de maneira "[...] informal pra atingir mais pessoas [..] com 

um linguajar mais informal [...]" (E11), estando "[...] mais associadas ao público-

alvo, [...]" (E13). Como sugestões para que qualquer possa identificar Fake 

News, graduandos sugeriram: a) checar a fonte (E02; E04; E08; E09; E10; E11 

e E12); b) buscar outras fontes para comparar (E04; E06 e E12); c) ler o texto 

completo (E03; E06; E09; E11 e E12); c) verificar se fontes mencionadas 

realmente postaram aquelas informações.  

Quando questionados sobre possíveis impactos causados pelas Fake 

News, a análise apontou quatro categorias principais, as quais figuraram 

diferentes pesos entre os entrevistados. As categorias e o número de menções 

feitas pelos entrevistados foram: 1) a desinformação (E01, E02, E03, E05, E06, 

E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16); 2) danos morais e materiais 

(E02, E03, E05, E11); 3) interferência no processo democrático (E04, E05, E08, 

E10, E12, E15); 4) danos à saúde pública (E05, E08, E09, E10, E14, E15, E16).  

O quadro 5, refere-se aos impactos considerados em relação à categoria 

1) desinformação: 

 

Quadro 4 – Impactos relacionados à desinformação 

E01 "consequência disso é tornar as pessoas cegas por não saber mais o que é 

verdade e o que é mentira."  

E02 "se for a pessoa foi vítima de uma Fake News  [...] pode acabar prejudicando 

aquela pessoa né?" 

E03 "No menor dos casos uma má compreensão de um assunto né" 

E04 "as pessoas começam a acreditar em que tudo é maluco" 

E05 
"podem provocar, uma opinião contrária algo [...] empresas que estejam publicando 

Fake News para se autopromover, elas oferecerem um produto que não oferecem 

na verdade." 

E06 "[...] atrapalhar, ooo, o andamento das notícias corretas."  
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E07 "Dar esperança pras pessoas, eeeh, essa de alimentar boato também a pessoa 

acaba acreditando, passando aquilo a diante [...]" 

E08 
"só pelo fato dela ser uma desinformação ela vai sempre complicar, ela sempre 

fazer alguma coisa dar errado [...] sempre vai ter uma reação,  que com certeza por 

aquilo ser uma desinformação [...]" (E08) 

E10 
"as pessoas não tavam bebendo e dirigindo, e aí elas  podem voltar a beber e 

dirigir, se eu colocar em uma Fake News que se você comer tal coisa antes de 

fazer o bafômetro não vai pegar [...] tem várias maneiras de [risos]" (E10) 

E11 

"Podem levar pessoas ao suicídio, podem levar pessoas a serem espancadas e 

mortas, compartilhar mensagens de que alguém sequestrou, de que alguém 

roubou,  de que alguém fez alguma coisa pra outra pessoa, gera um 

comportamento de revolta na população e quando essa pessoa é vista em público 

ela pode ser até morta [...] dependendo da situação, você compartilhar uma coisa 

ruim sobre alguém, que já esteja numa depressão, talvez pode levar essa pessoa a 

se matar, então as Fake News podem levar a problemas gravíssimos." 

E12 "E eles acabam acreditando em qualquer coisa e acabam divulgando pra outros 

usuários que são igual a elas." (E12) 

E13 

"Desinformação a primeira delas, eh, eh, por acreditar em em coisas falsas né, 

você vê aí com o passar do tempo que isso gera outras consequências [...], 

discórdia, briga, eh, questões que acabaamm, sendo geradas pela desinformação, 

eee, que, impacta a todos. " (E13) 

E14 "desde uma histeria em massa, pessoas preocupadas, preocupadas com a notícia 

em si [...]"  

E15 
"principalmente político né, nessas últimas, nesses últimos anos eu acho que Fake 

News é totalmente capaz de mudar o resultado de uma eleição [...] ela pode mudar 

absolutamente qualquer coisa [risos] que a gente vive." 

E16 "Paralisação de Economia [...], saúde mental da população [...], direitos da, do 

cidadão."  

Fonte: elaboração do autor a partir dos dados 

 

A desinformação foi a consequência mais citada entre os entrevistados 

acerca dos impactos das Fake News, mencionada por 15 dos graduandos. Dos 

possíveis problemas trazidos pela desinformação, estavam: a poluição 

informacional, dificultando à tomada de decisões; influenciar a formação de 

opinião pautada em dados e informações inverídicas; atrito entre determinados 

grupos e discursos de ódio; danos morais e materiais; problemas psicológicos; 

ameaças à integridade física das pessoas.  
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Em relação aos “danos morais e materiais”, categoria evidenciada como 

segunda de maior destaque relacionada à desinformação: 

 

Quadro 5 – Impactos relacionados a danos morais e materiais 

E01 "as Fake News causam manipulação, [...] injuriando o outro, o que seria o criticado, 

talvez para favorecer o crítico" (E01) 

E02 "Eu diria que a imagem da pessoa e [pausa curta] que todo mundo vai ficar tendo 

uma imagem da pessoa, só que nem é isso entendeu? Que é mentira. " 

E03 "No menor dos casos uma má compreensão de um assunto né, e em casos 

grandes acabar com a vida de uma pessoa"  

E05 “[...] podem provocar, uma opinião contrária algo, de uma pessoa [...], por exemplo 

[...]” 

E11 "podem levar pessoas a serem espancadas e mortas, compartilhar mensagens de 

que alguém  [...] de que alguém fez alguma coisa pra outra pessoa" 

Fonte: elaboração do autor a partir dos dados 

 

Os possíveis danos relacionados à imagem das pessoas que foram 

vítimas de Fake News foram citados por 05 dos entrevistados. Este impacto 

segundo os entrevistados poderia desde criar uma falsa ideia a respeito de uma 

pessoa a promover episódios de violência de grupos revoltosos com uma 

determinada situação criada, podendo até mesmo desencadear mortes. A 

disseminação de conteúdos para grupos específicos em suas bolhas 

informacionais, processo que Silveira (2018) chamou de modulação, poderia 

servir de estratégia para que pessoas e grupos interessados provocassem tais 

situações. Ações focadas em grupos mais radicais por exemplo, poderia 

conforme observado pelos entrevistados, desencadear ações mais agressivas, 

desde manifestações até agressões físicas que poderiam desencadear mortes.  

Em relação às possíveis interferências no processo democrático, a 

análise aponta a categoria “interferência no processo democrático”: 

 

Quadro 6 – Interferência no processo democrático 

E04 "A eleição do Trump  [risos]." 
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E05 "podem provocar, uma opinião contrária algo [...] colocar uma  pessoa no poder 

que não deveria estar lá ..." 

E08 
"[...] com certeza o debate de ideias, ela complica a maneira na qual as pessoas 

enxergam outros lados de pensamento, porque elas tendem a extremificar, de levar 

as ideias ao extremo." 

E10 "Fake News pode podem provocar diversos problemas, tipo  alterar [...] todo um, 

um panorama eleitoral por exemplo"  

E12 
"na parte política, éh, eles acabam acreditando nas Fake News que eles recebem, 

em qualquer informação né, vindo de qualquer pessoa. E eles acabam acreditando 

em qualquer coisa e acabam divulgando pra outros usuários que são igual a elas" 

E15 
"principalmente político né, nessas últimas, nesses últimos anos eu acho que Fake 

News é totalmente capaz de mudar o resultado de uma eleição [...] ela pode mudar 

absolutamente qualquer coisa [risos] que a gente vive." 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados. 

 

 Conforme quadro anterior, seis dos graduandos disseram acreditar que 

as Fake News, ao deturparem informações, podem influenciar os processos de 

escolha em uma sociedade democrática. Segundo os entrevistados, conteúdos 

falsos disseminados poderiam ser utilizados para promover ideias e candidatos 

ao mesmo tempo em que servem para atacar outros. Esta questão foi observada 

por Ruediger (2018), no levantamento realizado pela Diretoria de Análise de 

Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV DAPP), publicado em 

2018, que identificou diferentes perfis falsos gerenciados por "robôs" - 

programados para interferir nas discussões de âmbito político. Ao compartilhar 

informações específicas estes “robôs” enganavam os algoritmos das mídias 

sociais, os quais tomavam postagens específicas oriundas de interesses, como 

as mais relevantes a serem entregues para um maior número de pessoas. Com 

relação aos danos à 4) saúde pública, sete entrevistados comentaram 

experiências pessoais e citaram exemplos, quando questionados sobre as Fake 

News mais comuns.  

 

Quadro 7 – Impactos na à saúde pública 

E08 "Ahm,  recentemente sobre coronavírus." 

E09 
"Como no meu caso eu  acabei compartilhando algo que eu achei interessante, do 
vídeo falando  né, sobre prevenção de um AVC e tudo mais e como proceder, 
achei  que aquilo ali era verdade, compartilhei [...] a informação poderia vir pessoas 
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a óbito, fazendo aquele procedimento e, né, sem me Ligar num parei pra pesar, pô 
será que isso realmente pode ser uma Fake News?"   

"sobre a água da CEDAE [...]" 

"[...] O médico falou que né, esse corona vírus...”.  Ou seja, ele vai criar algo que 
vai alarmar [...]" 

E10 "[...] tipo a vacina tá matando [...]" 

"e que morreram crianças na Ásia por causa de Coca-Cola, e que o Corona vírus é 
causado pelo consumo de coca-cola, essa é a ideia [risos]." 

E14 "sobre Corona Vírus, que o vinagre mata bactérias mas o álcool em gel não." (E14) 

E15 "[...] tenho visto muito sobre o Corona Vírus, sobre a água da CEDAE [...]"  

E16 “sobre a água da CEDAE”  

E14 "[...] basicamente de política e agora Corona Vírus, esse tipo de coisa." 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados. 

 

Ainda que a pandemia não tivesse chegado ao país quando as entrevistas 

foram realizadas, seis graduandos mencionaram exemplos de Fake News sobre 

o novo Coronavírus (E08; E09; E10; E14; E15 e E14). Este era um dos temas 

em alta no momento, assim como a péssima qualidade da água distribuída pela 

empresa CEDAE (E09; E15 e E16) no Rio de Janeiro. Outros exemplos de Fake 

News de destaque na época da entrevista foram as vacinas que estariam 

causando morte (E10) ou expondo pessoas a doenças diversas e produtos de 

empresas (E10) que oferecem soluções 

Como apresentado nos parágrafos anteriores, a análise das entrevistas 

aponta que a visão dos sujeitos especialistas em TI, em relação às 

características e impactos Fake News, não remete às especificidades de sua 

área, uma vez que as respostas poderiam ser dadas por sujeitos das mais 

diversas. Esperava-se que eles comentassem questões relacionadas à 

produção de tecnologias, mas dos 16 entrevistados apenas um deles mencionou 

relações entre algoritmos e bolhas informacionais.  

 

6) Não relacionam o trabalho dos profissionais de TI às Fake News ou a 

outros impactos negativos à sociedade 
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Em seguida, perguntamos se as atividades como profissionais de TI 

poderiam contribuir com o fenômeno das Fake News. A análise das falas da 

maioria dos entrevistados sugere que eles não relacionam suas práticas e visões 

de mundo à possíveis impactos negativos para a sociedade, como aqueles 

causados pelas Fake News. Na visão dos entrevistados isso só ocorreria se 

houvesse uma motivação intencional por parte dos desenvolvedores para 

atingirem um objetivo. Respostas que sugerem que os graduandos não teriam, 

ao menos ainda, consciência de seu papel como agentes transformadores de 

sua realidade por meio de suas práticas e formação.   

Mesmo quando questionados sobre a concepção de artefatos na 

atualidade, sua relevância enquanto formatadores de realidades, em sentido 

figurado, não é exposta pelos entrevistados, ainda que envolvam, por exemplo, 

aplicativos de mídias sociais. Os graduandos destacaram que toda a produção 

de artefatos tecnológicos em geral parece hoje estar atrelada a uma necessidade 

de integração com as mídias sociais da Internet. Em seu entendimento, mesmo 

os aplicativos criados - os quais não possuem uma relação direta com as 

plataformas de mídias sociais -, acabam de algum modo se utilizando dos dados 

obtidos nas mesmas, para identificar "[...] Gostos parecidos, a interação [...], 

suas amizades específicas, suas conexões internas [...]" (E01).  Neste aspecto, 

a quantidade de dados disponíveis que podem ser obtidos por meio das mídias, 

coletadas de seus utilizadores e de suas conexões, podem fornecer informações 

valiosas sobre o público-alvo, para a concepção de produtos tecnológicos 

diversos.  

O desenvolvimento de artefatos digitais na atualidade seria projetado e 

otimizado para nosso uso, com base nos dados e informações obtidas por meio 

das plataformas de mídias sociais na Internet. Toda essa quantidade de 

informação disponibilizada e processada por meio da Inteligência Artificial, é 

acompanhada por políticas governamentais que restrinjam o uso destes dados. 

Na legislação brasileira, não há mecanismos legais abrangentes como 

formas de proteção, que envolvam questões as quais nem consideramos 

existirem ou termos que nos proteger (SILVEIRA, 2017). Sem políticas e com 

pouca criticidade dos futuros profissionais de TI, nos fazendo pensar o futuro que 

teremos em uma sociedade algoritmizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Numa sociedade mediada por tecnologias digitais e seus algoritmos, na 

qual nossas vidas e escolhas tendem a ser influenciadas pelos artefatos 

tecnológicos que utilizamos, nos parece urgente a necessidade de encontramos 

caminhos para a formação crítica dos graduandos de TI - futuros arquitetos dos 

artefatos digitais. A influência dos artefatos tecnológicos por estes produzidos, 

impactando nossas vidas e sociedade, ficou ainda mais evidente durante a 

pandemia de Covid-19, quando grande parte das interações sociais passou a 

ocorrer em ambientes virtuais, por meio de diferentes aplicativos e plataformas. 

Período em que, também, escolas e universidades se viram numa corrida 

forçada em busca de artefatos tecnológicos que pudessem “adequá-las à nova 

realidade", que provocou distanciamento social, nos fazendo vivenciar, ainda de 

forma mais intensa, os desafios relacionados ao uso destas tecnologias.  

Esta dissertação foi finalizada no meio deste cenário pandêmico, no qual 

a virtualização das atividades se apresentou como alternativa para mantermos o 

isolamento social e protegermos vidas. Hoje mais do que nunca seria necessário 

refletir acerca da gigantesca quantidade de dados que estão sendo gerados 

diariamente a partir de nossas interações, cujo uso, consequências e 

potencialidades, ainda nos são desconhecidas. Desdobramentos que deverão 

servir de pauta, nos próximos anos, nos mais variados campos do conhecimento, 

em observância às suas potencialidades, para o bem e para o mal. Trata-se de 

uma significativa quantidade de dados, capturados a partir de diferentes sujeitos 

e idades, muitos destes, sem uma perspectiva crítica acerca de seu uso. Dados 

que, com o uso da Inteligência Artificial, possibilitam gerar valiosas informações, 

às quais podem ser exploradas para a expansão dos lucros e negócios das 

empresas de tecnologia - as mesmas que gerenciam estas plataformas (GLOBAL 

DIGITAL YEARBOOK, 2020), e fazem parte do seleto grupo das empresas que 

figuram no topo da lista das mais ricas do mundo (INTERBRAND, 2020).  

Valores e princípios de grandes empresas de tecnologias estariam 

presentes na formação de graduandos de TI, considerando estudos 

apresentados nesta pesquisa, preparando estes sujeitos para se tornarem os 

futuros colaboradores de seus negócios, alinhados às suas perspectivas de 
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mercado. Deste modo, passam estes profissionais a contribuir - ainda que de 

forma ingênua -, com a perpetuação de desigualdades a partir dos algoritmos 

que produzem, influenciados por suas visões de mundo. 

Ao contrário do que pensávamos anteriormente, o conhecimento técnico 

mais aprofundado acerca dos meandros das tecnologias, por parte dos 

graduandos, não seria suficiente para a sua formação crítica. A análise das 

entrevistas aponta para a pouca problematização em sala de aula, restrição à 

escuta e ao diálogo, não contribuindo para que os futuros profissionais de TI 

possam reconhecer em suas práticas os potenciais riscos à sociedade e 

transformações sociais que decorrem do uso dos artefatos que produzem.   

Reconhecendo os limites desta investigação, a análise das falas, como 

um todo, sugere que a formação vivenciada não aborda questões de interesses, 

poder e valores que impregnam as tecnologias que produzem/rão. Mesmo os 

graduandos com um conhecimento técnico mais aprofundado, compartilhariam 

da premissa de neutralidade associada às tecnologias presentes no senso 

comum. Desta maneira, os graduandos de TI, mesmo com o seu conhecimento 

especializado, tendem a incorporar os mesmos valores e ideais do discurso 

hegemônico, nos quais as tecnologias são observadas como possíveis soluções 

tecnológicas, as mais aptas para resolver de maneira imparcial, problemas 

sociais diversos, atendendo aos mais variados públicos em seus diferentes 

propósitos (MOROZOV, 2013).  

Na visão destes futuros projetistas, o aspecto de eficiência e neutralidade 

estariam presentes nos algoritmos que produzem. Desta maneira, as tecnologias 

representariam uma aposta segura, que permitiria prover benefícios para toda a 

sociedade, de forma ampla e ajustada às necessidades daqueles que escolhem 

utilizá-las. Neste panorama, os eventuais problemas que possam surgir em 

decorrência do uso dessas tecnologias, estariam relacionados a um erro técnico 

de um projeto “ineficiente”, ou à intenção do próprio desenvolvedor em causar 

danos em benefício próprio, através de seu conhecimento. A ocorrência de erros 

não intencionais, por parte dos desenvolvedores, não seria algo observado pelos 

entrevistados, por se considerarem blindados por seu conhecimento técnico, 

lhes conferindo o controle absoluto de suas atividades e do que produzem. 
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Quando questionados sobre as Fake News, por exemplo, e incentivados 

a pensar na relação do fenômeno para com suas práticas, a questão da falsa 

ideia de neutralidade, incorporada às tecnologias que produzem (FEENBERG, 

2015), fica ainda mais evidente. Para estes educandos, a própria manipulação 

dos algoritmos, que teria servido como base para a disseminação da 

desinformação nas redes sociais (SILVEIRA, 2018; CASTELLS, 2018), 

representaria um problema técnico a ser resolvido nas plataformas de redes 

sociais, não havendo para eles, qualquer relação com a dimensão humana 

(FEENBERG, 2015; GILLESPIE, 2018) que não fosse, essencialmente, 

proposital. Para estes, o que ocorre reflete apenas a necessidade de um 

aperfeiçoamento tecnológico, uma correção de um erro de projeto, o qual teria 

possibilitado o uso por pessoas mal-intencionadas.   

A partir desses elementos, no que tange aos possíveis caminhos para a 

formação crítica destes futuros profissionais, sugere-se a necessidade de 

abordagens multiperspectivistas, às quais permitam explorar de forma ampla, 

questões que vão além dos conteúdos técnicos - normalmente trabalhados ao 

longo de sua graduação. Da Tecnoliteracia proposta por Kellner e Kahn (2015), 

alinhada à perspectiva de Freire (2005), observamos nesta, um dos possíveis 

caminhos para problematizarmos as práticas e os artefatos tecnológicos de 

forma mais ampla, considerando tanto a sua dimensão técnica quanto humana. 

Além disso, o caráter multiperspectivista da abordagem, nos dá abertura para 

possíveis adaptações, nos diferentes caminhos explorados pelos autores, a 

partir das diferentes perspectivas do letramento tecnológico, discutidos no 

capítulo III. Algo que nos permite explorar diferentes caminhos e possibilidades 

de abordagem para eventuais adaptações curriculares, em instituições - cujas 

propostas de formação possam encontrar resistências políticas, necessitando de 

adequações progressivas.  

Em relação às Fake News, esperamos ter contribuído para uma melhor 

compreensão acerca deste fenômeno que, para além de notícias falsas, envolve 

todo um ecossistema de interesses e desinformação, viabilizado pelo uso 

manipulativo das tecnologias digitais. Uma visão que, inicialmente, 

acreditávamos que poderia ser ampliada a partir de entrevistas com graduandos 

de TI, devido a relação do fenômeno com suas práticas e de seu conhecimento 
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mais aprofundado dos meandros dessas tecnologias. Apesar disso, e para nossa 

surpresa, o que verificamos foi o contrário: de forma que, nenhum dos 

entrevistados, conseguiu oferecer uma perspectiva ampla do fenômeno, que se 

aproximasse das discussões dos autores,  que contribuíram para a 

caracterização do fenômeno ao longo dos capítulos, ao menos de forma 

individual. No entanto, uma questão que merece destaque neste sentido, seria a 

aproximação desta caracterização quando verificada de forma coletiva, 

integrando as diferentes experiências e perspectivas dos graduandos em relação 

ao fenômeno. Reforça-se neste sentido, as possíveis contribuições da Educação 

Problematizadora em Freire (2005), cujo processo dialógico poderia colaborar 

com o desenvolvimento de uma perspectiva mais ampla dos entrevistados. 

Em projetos futuros, pretendemos aprofundar este estudo, considerando 

diferentes instituições de ensino superior, com o intuito de obtermos uma maior 

dimensão das influências das empresas de tecnologia nas práticas e formação 

destes futuros profissionais. Outra questão a ser considerada está na 

necessidade da realização de levantamentos, em diferentes níveis de formação, 

tendo em vista que o contato inicial com a área, tende a acontecer de maneira 

informal, em etapa anterior à formação destes sujeitos, conforme também foi 

evidenciado nesta pesquisa. Ponto que também nos leva a questionar os 

impactos sociais, oriundos de concepções acríticas em diferentes níveis de 

formação. Deste modo, principalmente se considerarmos o contexto político e 

econômico em que foi realizada esta pesquisa, onde tanto o desemprego, quanto 

a carga tributária para contratação formal de profissionais são elevados - 

favorecendo a contratação de profissionais com diferentes níveis de 

especialização, ou mesmo sem qualquer tipo de formação, desde que 

observadas nestes, suas notórias habilidades, às quais tendem a ser 

contratadas por valores mais acessíveis pelos possíveis interessados. 

Por fim, um outro levantamento que poderia contribuir para abordagens 

problematizadoras junto aos graduandos de TI no qual esbarramos, está no 

estudo das patentes registradas pelas empresas de tecnologia, relacionadas ao 

uso de padrões comportamentais identificados a partir de nossos dados. Um 

estudo que, em nossa visão, poderia contribuir com reflexões e questionamentos 
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de forma mais concreta, acerca do aspecto de “neutralidade” presente nos 

artefatos tecnológicos.  

Se pensarmos sobre a questão das patentes  no âmbito dos dispositivos 

móveis, por exemplo - principal forma como acessamos as plataformas de mídias 

sociais na atualidade (CGI.BR, 2018) -, podemos encontrar variados tipos de 

sensores que permitem a obtenção de diferentes tipos de dados, incluindo: 

geolocalização; alterações na pressão sanguínea e glicemia; registros faciais, 

entre outros. Dados que, obtidos a partir destes sensores, podem ser utilizados 

para analisar fatores psicológicos específicos dos sujeitos, permitindo explorar 

momentos específicos de maior vulnerabilidade, para a oferta de produtos e 

serviços diversos, facilitando processos de compra por impulso, por exemplo. 

Neste sentido, o estudo de patentes relacionadas às adequações de aplicativos 

e interfaces, decorrentes de padrões comportamentais observados, pode 

contribuir para discussões que possam desvelar seu potencial uso manipulativo. 

Discutimos ao longo desta pesquisa, os potenciais danos que podem ser 

causados pela adoção e uso acrítico das tecnologias e o papel dos graduandos 

de TI, cujos artefatos que produzem podem representar ameaças às nossas 

escolhas, direitos e liberdades. O fenômeno Fake News, neste sentido, que nos 

serviu de reflexão ao longo deste trabalho, representa apenas um entre muitos 

fenômenos que tendem a surgir, decorrentes da evolução tecnológica e da 

articulação de interesses políticos dominantes.  

É neste contexto que ressaltamos a importância de fortalecemos e 

discutirmos o papel da Educação em uma perspectiva mais ampla de formação, 

pautada em princípios éticos e humanos. Um processo que, em nossa visão, não 

depende da compreensão de um fenômeno específico, que futuramente será 

substituído por outro - mas do desenvolvimento de uma perspectiva crítica, 

questionadora, em um ambiente em que está em constante mutação -, 

preparando os diferentes sujeitos para lidarem com outros fenômenos e seus 

impactos, muitos dos quais ainda serão revelados. Neste sentido, é papel da 

Educação promover um processo reflexivo constante, colaborando no 

desenvolvimento crítico dos sujeitos para que tenham autonomia e possam atuar 

como os agentes transformadores de suas realidades, frente aos diferentes 

desafios que certamente encontrarão ao longo de suas vidas.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

Roteiro semiestruturado para entrevistas de seleção de candidatos o 

curso: “Formação de gestores e analistas de mídias sociais” 

 

Explorar 

(notas para abordagem) 

 

FASE:  

Nome: Idade: 

Curso:  Período: 

Grupo I – Perfil do Entrevistado 

  

1. Quais as suas expectativas ao escolher este curso?  

2. Você já trabalha na área? (explorar) 

a) Fale da sua experiência 

 

3. O que está achando do curso até o momento? 
b) adaptar para egresso 

 

4. Durantes as aulas, os professores problematizam a presença e o impacto 
das tecnologias na sociedade? 

 

5. Durante as aulas, você se sente à vontade para apresentar questões e 
temas sociais para o debate? 

 

6. De que maneira você considera que sua profissão pode contribuir com a 
sociedade? 

 

7. Você foi encarregado de desenvolver uma aplicação para uma rede social 
qualquer. Que critérios você utilizaria para a elaboração do projeto e 
colaboração do grupo? Defina no máximo 5 passos. 

 

Grupo II – Questões sobre o objeto de pesquisa 

O curso sobre mídias sociais terá uma metodologia diferente, no qual os participantes são envolvidos 

no formato e desenvolvimento das oficinas. Elas terão como pano de fundo o fenômeno Fake News. 

Por isso, farei algumas questões a este respeito. 

  

8. Para você, o que são Fake News?  
a) Fake News são necessariamente notícias? 

 

9. Já recebeu ou visualizou uma Fake News? 
a) Quais Fake News são mais comuns? 
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10. Em sua opinião, quem cria essas Fake News?  
 

a) Você acha que elas são sempre intencionais? 

 

11. A partir do que você tem visto, que características possuem as Fake News?  
a) Então você sabe identificar uma Fake News? 

 

12. Em sua opinião, por que as pessoas compartilham Fake News?  

13. Que problemas as Fake News podem provocar?  

14. Na sua opinião, atividades relacionadas às práticas dos profissionais de TI, 
podem colaborar com estes problemas? 
 

a) De forma intencional, não intencional ou ambas? (explorar) 

 

15.  Se você fosse criar um curso / oficina para ajudar as pessoas a 
entenderem mais sobre Fake News como seria? 
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APÊNDICE B – Formulário de inscrição no Google Forms 
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APÊNDICE C – Cartaz de divulgação do curso 
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APÊNDICE D – Roteiro do curso 

 

Etapa 01: Entrevista 

 
 

✓ Por meio de entrevistas individuais serão identificadas as percepções dos 
entrevistados acerca do fenômeno fake news; 
 

✓ As experiências individuais com conteúdos classificados como fake News e 
as consequências desses conteúdos no contexto em que estão inseridos , 
observados pelos participantes são pontos de partida para o 
desenvolvimento da proposta metodológica; 
 

✓ A compreensão das diferentes visões de mundo e perspectivas dos 
participantes é fundamental para a abertura do diálogo junto aos educandos, 
possibilitando abordagens para o seu despertar crítico; 
 

✓ Os dados iniciais obtidos fornecerão material inicial de análise e adequação 
das oficinas 
 

 

Etapa 02: Diálogo inicial 

Abordagem: 

 
✓ Apresentação da proposta; 
✓ Definição de regras de participação (premissas); 
✓ Definição de instrumentos (para registro, acompanhamento, debates, 

compartilhamento e observações pessoais); 
 

 

 
✓ Diálogo inicial 

sobre as 
diferentes 
formas de ver o 
mundo, 
perspectivas e 
realidades 

 

Possibilidades:  
 

❑ Madame Pogany – Brancusi 
 

- Explorar interpretações da figura a partir de 
diferentes pontos de vista; 

- Problematizar as diferentes percepções / 
interpretações de formas / objetos (despertar a 
curiosidade para fatores mentais e utilização na 
propaganda); 
 

❑ VD O Código Da Vinci 
Problematizar cena com as diferentes interpretações a 
partir da ótica de diferentes crenças e culturas; 
 

❑ VD TED - Cathy O´Neil - A Era da fé cega no Big 
data tem que acabar 
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Problematizar o impacto social na construção de aplicações 
de forma acrítica. 
 

❑ Promover uma discussão sobre a questão da ética e 
direitos humanos 
 
- Definições de ética; 
- A origem dos direitos humanos; 
- A Garantia de direitos assegurada; 
- Explorar observações do senso comum sobre a 
temática nas redes sociais, explorar exemplos em 
Fake News. 

 
 

  

Etapa 03: Oficina 01 – MKT Digital e Mídias Sociais 

Abordagem:  

 
✓ Entendendo o 

Marketing 
Digital 

 

 
- Explorar origens, conceitos e objetivos do marketing na 
sociedade; 
 
- Explorar e problematizar o mix de ações, incluindo os 
diferentes suportes e estratégias utilizadas pelo marketing e 
a propaganda, suas características, os diferentes suportes e 
abordagens, contextos e codificações; 
 
 
  

 
✓ Percepção e 

Design 

 
- Explorar os elementos da percepção presentes na 
propaganda e potenciais influências na percepção dos 
sujeitos (atenção seletiva, retenção seletiva, distorção 
seletiva e aspectos subliminares da propaganda); 
 
Possibilidades:  
 

❑ Convidar os participantes a explorar diferentes 
figuras, oferecendo suas interpretações; 

❑ Problematizar suas observações e interpretações 
com os elementos da percepção explorados em 
etapa anterior; 

❑ Problematizar campanhas de marketing de sucesso 
e sua ressignificação no contexto social em que 
estão inseridas (jingles famosos, comerciais) 

 
Registro: Como tais elementos podem ser utilizados para chamar a 
atenção e influenciar pessoas? Tais características poderiam ser 
utilizadas pelas fake news em sua concepção / disseminação? (Wardle 
e Kotler); 
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- Explorar as diferentes interpretações dos participantes e contextos 
(faixa etária, preferências, estilo de vida, segmentação das ações); 
 
- Possibilidade de abordagens de contextos sociais que motivaram 
diferentes expressões artísticas (filmes, publicações, teatros, entre 
outras produções contextuais); 
 
Registro: Como os diferentes contextos influenciaram diferentes 
produções? Que questões contribuíram / influenciaram suas 
concepções? (analisar interpretações no ponto de vista mercadológico e 
de adesão do público-alvo); 
 

❑ Explorar junto aos educandos os diferentes 
princípios de design e a forma como são utilizados 
na produção de peças gráficas; 
 

- Princípios de design: Proximidade, Alinhamento, 
repetição, contraste e o uso da semiótica na composição 
das peças. 
 

❑ Explorar junto aos educandos os diferentes impactos 
das cores na percepção; 

❑ A regra de ouro e a “fórmula da beleza matemática” 
(VD: Disney no País da Matemágica). 
 

Atividade: convidar e incentivar os praticantes a explorar diferentes tipos 
de produção, visando identificar a presença dos padrões abordados em 
diferentes suportes, on-line e off-line (banners, cartazes, cartões de 
visitas, revistas, websites, postagens em mídias sociais) 
 

❑ Explorar junto aos educandos os diferentes impactos 
das cores na percepção; 

 
Atividade: por meio do Google imagens, explore diferentes palavras-
chave relacionadas a questões e sentimentos (medo, amor, amizade, 
angústia, traição, fé, união, infância, antiquado, sofisticado), a partir daí 
explore o resultado problematizando nas produções o uso de cores na 
atribuição de significados;  

 
Registro: o uso dos princípios de design pode revelar escolha / 
preferência de seus produtores, na escolha / destaque de elementos 
específicos? Quem determinou tal escolha? Que papel as cores podem 
representar na atribuição de significados? 
 
VD Cosmos episódio 05 – Cores e percepção. 
 
Baseado em sua resposta anterior, faça um breve comentário sobre a 
questão da “neutralidade” na produção e veiculação de conteúdo. Deixe 
claro se você acredita que tais produções podem ser neutras (1 
parágrafo).  
 

 

  
❑ Problematizar os diferentes aspectos da 

comunicação on-line e off-line (características das 
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✓ Produção e 
Comunicação 
para as mídias 

mensagens, forma e conteúdo, códigos, estereótipos 
e convenções); 

 
Atividade: proponha uma abordagem exploratória dos diferentes tipos 
de mídia (por meio de diferentes suportes) e suas características. 
Explore questões relacionadas a segmentação e especificidade das 
mensagens em relação ao público (enfoque, direcionamento, 
profundidade da conexão com o público-alvo). 
 
Registro:  registre os comentários e percepções do público. Busque 
reflexões acerca do que foi explorado anteriormente (características da 
percepção, especificidades do canal / suporte, influência de crenças e 
valores. 
 
Atividade: por meio das diferentes mídias sociais (por livre escolha dos 
participantes), os participantes devem explorar diferenças e 
semelhanças nestes ambientes (tipos de posts, mensagens e 
codificações, recursos de interação, segmentação perfis de empresas e 
produtos, abordagens). Após a escolha das mídias deve-se sugerir a 
análise de uma mídia que os participantes desconhecem. 
 
Registro: após analisar diferentes tipos de mídias sociais e suas 
características, você considera que foram utilizados por empresas e 
produtores de conteúdo, diferentes tipos de estratégias ou seguem uma 
mesma lógica padrão. 
 
Que observações podem ser feitas das características e padrões de 
postagem de diferentes atores / perfis (Empresas, produtores de 
conteúdo e usuários). Quais as diferenças e semelhanças encontradas? 
 
Atividade: faça uma busca no Google Images sobre temas como: 
riqueza, pobreza, sucesso, descaso. Outros temas devem partir a partir 
das sugestões / envolvimento dos participantes.  
 
Registro: após a atividade anterior, registre uma reflexão como a 
comunicação pode trazer e reforçar diferentes estereótipos 
 
- Você acredita que tais estereótipos são conscientes? 
 
- Como princípios, crenças e valores enraizados podem influenciar na 
atitude das pessoas, sobre o que pensam e compartilham? Dê exemplos: 
 
- Como podemos combater tais estereótipos? 
 
VD Campanha Always - Corra como uma menina. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=618QNcTdi9o. Acesso em: 
16 out. 2019. 
 
Atividade: explorar junto aos educandos diferentes ações e seus 
impactos nas redes sociais.  Abordar questões sobre mensagens, 
interação, relevância e riscos da exposição online (Cases – Coca-Cola e 
MC Donalds, Oga Mitá). 
 
Registro: peça que os participantes contribuam com suas visões e 
outros  exemplos que possam ampliar o diálogo. 
 

❑ Problematizar as campanhas de oportunidade, 
abordando o uso de dados / informações no processo 

https://www.youtube.com/watch?v=618QNcTdi9o
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de criação a partir de outros posts, trends e 
segmentos (explorar em grupo os resultados de 
interação). Buscar outros exemplos / vivências com o 
grupo; 
 

Explorar: 
✓ Trend topics; 
✓ Case: Guilhermina; 
✓ Case: Bradesco: Cavaleiros do zodíaco; 
✓ Exemplos / vivências do grupo. 

 
Registro: os participantes devem registrar as percepções sobre as 
propagandas analisadas e dialogar acerca de suas percepções sobre as 
estratégias e princípios éticos envolvidos.  

 
 
 
 

 

✓ As Mídias 
Sociais e 
novos 
paradigmas 

Atividade: explorar junto aos participantes os novos paradigmas das 
redes sociais. 
 
- Impactos sociais (fake news, baleia azul, agressões, bullying, pedofilia, 
vigilância, política e polarização), de fora pra dentro e de dentro pra fora; 
(Explorar casos noticiados na imprensa e outros de conhecimento dos 
participantes.  
 
Registro: registrar as contribuições e reflexões. 
 
- Privacidade e compartilhamento de dados explorar as permissões / 
concessões de diferentes aplicativos e plataformas digitais. 
Problematizar os possíveis impactos e diferentes usos que podem ser 
feitos a partir destes dados; 
 
Registro: registrar reflexões. 
 
- A Era do Big Data 
 
Atividade: explorar junto aos participantes suas percepções sobre o Big 
Data e sobre a utilização da inteligência de dados para a resolução de 
problemas. Que possíveis impactos observam? Percebem riscos? 
Percebem benefícios? Como observam suas contribuições (a partir de 
suas práticas / formação) de forma a contribuir para com a sociedade? 
 
Registro: registrar reflexões iniciais. 
 

Case: Cambridge Analytica 
VD: Privacidade violada (NETFLIX) 
 
VD: Vigilância na China 
 
Registro de aula: registrar reflexões após abordagem dos casos. 
Registrar como percebem que os pontos abordados na oficina podem 
contribuir com práticas nocivas à sociedade, em especial na concepção 
e disseminação das fake news. 
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Propor a montagem de um mapa mental coletivo para comparação 
posterior com os estudos levantados na pesquisa. 

 

Etapa 04: Oficina 02 – Fotografia básica 

 
✓ O que é 

fotografia? 
 

- Conceitos básicos sobre fotografia e a arte pela impressão 
da luz; 
 
VD: Câmara escura 
 
- Explorar junto aos educandos diferentes tipos de 
fotografia (Casamento, Infantil, Reportagem, Still, 
alimentos) e diferentes técnicas; 
 
Obs: As produções de fotos de alimentos permitem por 
exemplo, explorar a esfera do real e palatável; 
 
Obs: Os educandos devem ser estimulados a compartilhar 
suas experiências, estas poderão servir de temática livre 
para externas; 
 

✓ O que é 
exposição? 

 

- Explorar exemplos de imagens com subexposição e 
superexposição; 
 
- Explorar efeitos criativos de exposição com base no olhar 
do fotógrafo; 
 
- O erro ou arte? 
 

✓ O que é ISO? 
 

- Padrões e convenções utilizados; 
 
Atividade: Externa – explorar de forma livre a utilização do 
ISO na fotografia digital. Convidar os participantes a 
explorem em seus smartphones as opções disponíveis. 
Verificar truques e possibilidades para simulação ISO em 
câmeras digitais. 
 

✓ Abertura? 
 

✓ A relação entre abertura, exposição, zoom e 
profundidade de campo em foco; 

✓ Explorar possibilidades criativas de fusão de 
elementos e alterações na perspectiva em função de 
profundidade; 

 
Atividade: Externa – explorar de forma livre a utilização da 
abertura para alterar a percepção em relação a um fato; 
 
- As imagens obtidas nas externas podem compor 
produções em oficinas futuras. 
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✓ Obturador 
 

✓ Conceitos básicos sobre obturador e tempo de 
exposição; 

 
- Explorar exemplos de fotos criativas; 
 
- O efeito borrar por exemplo pode ser utilizado para criar 
uma impressão de velocidade / deslocamento.; 
 
 

✓ Fotometria 
 

 
✓ Entendendo o fotômetro da câmera; 
✓ Utilizações da fotometria para obtenção de diferentes 

resultados na ótica do fotógrafo; 
 
 

✓ Composição, 
assunto e 
enquadramento 
 

✓ A escolha do fotógrafo na composição e destaque dos 
elementos. Destacando ou ocultando a visibilidade para a 
codificação do assunto; 

 
Atividade: Externa – deixar que os educandos explorem 
livremente pelo campus as técnicas abordadas durante a 
oficina. 
 

 

✓ Software e 
Equipamentos 

✓ O uso de equipamentos de estúdio e as simulações de 
ambiente; 

✓ Efeitos artificiais de simulação e resultados; 
✓ Manipulações pós-produção e resultados finais. 
✓ Cruzar os elementos de percepção com as diferentes 

estratégias de cor e composição utilizadas (possibilidade 
de explorar campanhas profissionais temáticas); 

 
Atividade: explorar em diferentes programas de edição a presença de 
filtros e seus resultados. Refletir acerca da técnica para a produção de 
conteúdo dentro e fora do estúdio. 

 
 
Registro: registrar reflexões acerca das produções fotográficas, existe 
neutralidade? Justifique: 
 

Etapa 05: Oficina 03 – Locução e produção de vídeos 

  

✓ Técnicas de 
Locução 

 

❑ Explorar as diferentes técnicas de locução e suas 
influências na percepção da audiência; 
 
- Abordar questões relacionadas a pausas, 
entonação, modulação e suas influências nas 
diferentes interpretações / construção de significados; 
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Atividade: explorar junto aos participantes diferentes rádios e locuções 
para os diferentes tipos de público. 
 
Atividade: retomar diálogo sobre os jingles, explorando a questão das 
técnicas de locução utilizadas para os diferentes segmentos; 
 
Registro: registrar reflexões e exemplos dos participantes. 
 

✓ Criação de 
Roteiros 

 

❑ Explorar a estrutura básica de um roteiro; 
 
Atividade: baseado nas técnicas de locução abordadas proponha algum 
tipo de produção (Spot de rádio, jingle, programa, vinhetas).  
 
- Estimule os participantes a conhecer diferentes podcasts e refletir sobre 
suas abordagens, propostas e segmentos.  
 
Case: Hipsters Ponto Tech 
https://hipsters.tech/ 
 

 

✓ Software e 
Equipamentos 

 

❑ Explorar junto aos participantes as diferentes 
tecnologias, softwares e equipamentos utilizados na 
produção e manipulação de conteúdo (sobreposição, 
ruídos, distorção, cortes, técnicas de edição). 
 
- Reflita com os educandos acerca dos diferentes 
usos e possibilidades das tecnologias abordadas; 
 
- Explore junto aos participantes, como diferentes 
softwares podem criar efeitos e realizar alterações e 
com isso, levar a interpretações / significados para a 
audiência; 
 

 

✓ Gravação e 
Edição 

❑ Explorar junto aos participantes as diferentes técnicas 
de enquadramento analisando as mudanças de foco / 
perspectiva (plano americano, plano médio, 
primeiríssimo plano, detalhe); 
 

❑ Analisar com os participantes as diferenciações dos 
diferentes tipos de roteiros (TV, Rádio, criação livre), 
discutindo as variações em função das diversidades / 
adaptações que se pretende explorar; 
 

❑ Explore por meio da internet dicas de Youtubers de 
como trabalhar diferentes planos e truques para 
incrementar as produções; 
 

Atividade: convide os educandos a criar um pequeno vídeo (por meio 
de edição), unificando diferentes partes de diferentes vídeos da Internet. 
Lembre-se de cumprir as etapas de pré-produção, realizando a 
elaboração de um pequeno roteiro. 

https://hipsters.tech/
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Etapa 06: Oficina 04 – Oficina de criação 

✓ Baseado nas 
abordagens e 
vivências 
anteriores 
estabeleça 
desafios que 
permitam que 
os educandos 
ponham em 
prática os 
diferentes 
conhecimentos 
gerados pelo 
grupo 

 
Apresente etapa tem como objetivo vivenciar a produção de 
campanhas nas mídias sociais que permitam refletir / 
contextualizar as diversas abordagens realizadas. 
 
Atividade: uma empresa x está com uma imagem muito ruim no 
mercado e pretende mudar isso. Baseado no que vivenciou até agora, 
desenvolva diferentes abordagens utilizando diferentes recursos para 
reverter o quadro. Proponha ações e desenvolva peças que envolvam: 
 

✓ A criação da fanpage da empresa x; 
 

✓ Diferentes tipos de post que aborde os valores e ideais que a 
empresa pretende transmitir; 
 
 

✓ Na criações, faça uso dos elementos explorados durante as 
oficinas: princípios de design, psicologia das cores, pontos da 
pesquisa de Nielsen; 
 

✓ Defina metas e estratégias de disseminação que possam ser 
utilizadas para o crescimento rápido da fanpage e das 
mensagens veiculadas; 
 
Obs: não deixe de considerar estratégias de perfil / 
segmentação, considerando o que foi visto. (Número Dunbar, 
Influenciadores, Growth Hacking, etc.) 
 

 
✓ Desenvolva diferentes estratégias para lidar com repercussões 

negativas; 
 

✓ Proponha a utilização de mecanismos que possam contribuir 
com as ações (aplicativos, bots, etc.) 
 

✓ O mapa produzido pelos educandos na oficina 01 deve ser 
usado como guia no planejamento das campanhas, para que os 
objetivos sejam cumpridos.  

 
Obs: desde que respeitadas as metas e definições do trabalho, outras 
temáticas podem ser abordadas. Os alunos podem e devem sugerir 
temáticas de seu interesse, ex: 
 
- Um determinado político que quer angariar votos; 
- Uma instituição que está enfrentando processos e pretende desviar a 
atenção pública; 
- Um determinado grupo que pretende provocar uma reação com foco 
em um objetivo específico; 
 
Se possível especifique um grupo de controle que seja público-alvo. Este 
grupo que ficará inicialmente isolado, tentará no contraponto avaliar as 
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intencionalidades da empresa e estratégias utilizadas pelo primeiro 
grupo. 
 
Ao término das oficinas realize uma reflexão com os educandos, 
mapeando os diversos pontos que colaboram na concepção das fake 
news. Explore possíveis abordagens na formação que permitam abertura 
para um olhar crítico na formação. 
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ANEXO A – Carta de apresentação do pesquisador à Direção da 

FAETERJ-RIO 
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ANEXO B – Notícias que atraíram mais interações no Facebook e no Twitter 

entre fevereiro e agosto de 2018 

 

 
Fonte: Bandeira (2018). 
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ANEXO C – Carta de anuência da FAETERJ-Rio 
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ANEXO D – Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

  



174 

 

 


