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Principais Resultados
Este relatório apresenta os principais resultados de um estudo que examinou como os
brasileiros se informam sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os níveis de
confiança em diferentes instituições e a predominância de crenças em notícias falsas
sobre a pandemia. Esses aspectos de comportamento e atitudes frente à pandemia são
analisados em relação ao alinhamento político-ideológico dos respondentes devido à
polarização do assunto no Brasil.

● O acesso a notícias cresceu de forma substancial durante o auge da primeira onda
da pandemia em Julho.
● Entretanto, um terço dos respondentes (34%) diz evitar notícias sobre a pandemia
sempre ou quase sempre. As pessoas mais propensas a evitar notícias se
autoidentificam como politicamente alinhadas à direita no espectro político. O
principal motivo citado para evitar notícias sobre a pandemia foi a percepção de
que o noticiário sobre Covid-19 é muito repetitivo e provoca mau humor.
● Cientistas são considerados a fonte de informações mais confiável, mas a
confiança em fontes oficiais varia conforme o posicionamento político dos
respondentes. Enquanto aqueles que se identificam politicamente como de direita
estão mais propensos a confiar no governo federal, respondentes alinhados à
esquerda tendem a desconfiar do governo federal e a favorecer a Organização
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Mundial da Saúde e os meios de comunicação como fontes mais confiáveis de
informações sobre a Covid-19.
● A maioria dos brasileiros reportou ter visto informações falsas ou enganosas com
frequência no WhatsApp e no Facebook. Enquanto menos de um quinto dos
respondentes disse ter compartilhado informações falsas acidentalmente, a
maioria desses se encontra na faixa etária de 34 a 55 anos.
● Apenas um terço dos respondentes soube identificar informações falsas sobre a
pandemia do novo coronavírus. As pessoas mais propensas a acreditar em
desinformação sobre a pandemia tendem a se alinhar à direita no espectro
político-ideológico.
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Introdução
Este relatório apresenta os principais achados de uma pesquisa sobre como os
brasileiros estão navegando no ambiente informacional durante a pandemia de Covid19. Estes resultados são provenientes do projeto "Está no WhatsApp, então deve ser
verdade: Mídias Sociais e acesso a notícias como caminhos para explicar desinformação
e comportamentos sobre Covid-19"3, financiado pela Universidade de Liverpool. A
pesquisa foi desenvolvida pelos pesquisadores Dra. Patrícia Rossini e Dr. Antonis
Kalogeropoulos, ambos do Departamento de Comunicação e Mídia, e executada pelo
Ibope Inteligência usando painéis on-line. A amostra foi balanceada, para representar a
população usuária de internet no Brasil, utilizando cotas demográficas (sexo, faixa etária,
nível educacional e região). A pesquisa foi realizada em duas etapas ao longo de trinta
dias para observar mudanças temporais em comportamentos e atitudes. A primeira onda
foi realizada entre 6 e 23 de Julho de 2020 (N = 2,010) e a segunda onda foi realizada
entre 21 de Agosto e 3 de Setembro de 2020 (N = 1,378). Apenas respondentes que
participaram da primeira etapa foram convidados para responder a segunda pesquisa.

Acessando (ou Evitando?) Notícias
O acesso a notícias durante a primeira onda da pesquisa (6 - 23 de Julho) — que
coincidiu com o primeiro pico de mortes e infecções associadas ao novo coronavírus—
foi intenso (Figura 1). Para a vasta maioria dos respondentes, a TV (82%), as mídias
sociais (81%), o WhatsApp (81%) e os sites de notícias tradicionais (71%) foram
considerados as principais fontes de informações. Uma minoria significativa utilizou sites
de notícias partidários ou ideológicos (40%). Esses resultados corroboram os achados
de outras pesquisas sobre o uso de notícias no Brasil, realizadas pelo Reuters Institute
for the Study of Journalism da Universidade de Oxford, que já apontavam uso intenso de
TV, Facebook e WhatsApp para notícias (Newman et al., 2020). No entanto, o uso
proporcional destas fontes de informação durante a pandemia é significativamente maior
em relação aos achados da pesquisa realizada em Janeiro de 2020, alinhado aos

Título original: ‘It’s on WhatsApp, so it must be true!’: Social media and news use as pathways
to explain (mis)perceptions and behaviours about Covid-19".
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resultados de outras pesquisas realizadas durante a pandemia em diversos países
(Nielsen et al., 2020).

Figura 1: Proporção dos que utilizaram cada fonte de notícias na última semana (Julho, 2020)

Em contraste ao aumento no acesso a notícias, uma minoria significativa disse
evitar ativamente notícias sobre a Covid-19. Na primeira onda da pesquisa, 34% dos
respondentes disseram evitar notícias sobre a pandemia sempre ou quase sempre. A
discrepância entre o aumento do acesso a notícias e a elevada proporção de pessoas
que evitam o noticiário sobre a pandemia pode sugerir que as pessoas estão buscando
notícias sobre outros assuntos. Cabe ressaltar que o Brasil não está isolado na tendência
de evitar notícias — o fenômeno também foi observado no mesmo período no Reino
Unido, que registrou índices elevados de respondentes que evitam notícias sobre a
Covid-19 ativamente (Kalogeropoulos et al., 2020).
Embora não existam diferenças relevantes entre homens e mulheres, pessoas
mais jovens foram mais propensas do que a média da população a evitar notícias sobre
a pandemia (40% entre 18 e 24 anos de idade). Já o grupo com 55 anos ou mais está
ligeiramente abaixo da média, com 32%.
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As diferenças são mais evidentes quando considerado o alinhamento político dos
respondentes de acordo com uma escala de dez pontos (muito à direita: 1, muito à
esquerda: 10). Para esta análise, respondentes que selecionaram 1,2 ou 3 foram
agrupados como sendo de direita, enquanto os que marcaram 8, 9 ou 10 foram
classificados como de sendo de esquerda, com o restante compondo o grupo do centro.
O grupo que se identificou como sendo de esquerda foi consideravelmente menos
propenso a evitar notícias sobre a pandemia (23%) em comparação com aqueles de
centro (33%) e particularmente aqueles de direita no espectro político (44%), como pode
ser visto na Figura 2. A natureza politizada deste fenômeno pode refletir um movimento
mais amplo apoiado por partidos de direita e políticos, notavelmente, por Jair Bolsonaro,
presidente do Brasil, que rotineiramente afirma que a cobertura da imprensa é "falsa" ou
tendenciosa contra seu governo.

Figura 2: Proporção que evita notícias sobre a Covid-19 por alinhamento político

Quando questionados sobre os motivos pelos quais evitam notícias relativas à
pandemia, 87% dos respondentes afirmaram considerar as notícias sobre a Covid-19
muito repetitivas, enquanto 66% disseram que as notícias têm um efeito negativo no
humor. Mais da metade dos que evitam notícias afirmam que o fazem por falta de
confiança (57%), ou porque sentem que não podem fazer nada (53%), conforme Figura
3.
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Figura 3: Proporção de motivos alegados pelas pessoas que evitam notícias sobre a Covid-19.

Confiança em Fontes de Informação sobre a Covid-19
O declínio da confiança nos meios de comunicação em vários países ocidentais é visto
como uma consequência do declínio da confiança nas instituições – um fenômeno
descrito como o "nexo de confiança" (Hanitzsch et al, 2018). A falta de confiança na mídia
e em fontes oficiais pode adicionar mais um desafio para os governos no controle da
pandemia, pois é fundamental que os cidadãos estejam bem informados sobre como
podem proteger a si e aos outros e saibam onde encontrar informações sobre a doença
e seus sintomas, bem como sobre as diretrizes e restrições locais ou nacionais para o
combate da pandemia.
A confiança nas instituições e na mídia como fonte de informações sobre a Covid19 no Brasil é fortemente afetada pela inclinação política dos entrevistados, o que pode
ser um reflexo do contexto político polarizado no país. Aqueles na extremidade direita do
espectro ideológico confiam no governo federal uma taxa substancialmente mais alta do
que os entrevistados no centro ou na esquerda. No entanto, os entrevistados de direita
não confiam nos governos estaduais, na mídia e na Organização Mundial da Saúde
(OMS) como fontes de informação sobre a Covid-19. Por outro lado, os entrevistados
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de esquerda demonstraram confiança na OMS, nos meios de comunicação e nos
governadores de estado a uma taxa consideravelmente superior do que aqueles à direita
ou ao centro. A ciência e os cientistas foram as únicas instituições a desfrutar de níveis
relativamente altos de confiança, apesar da ideologia política. Embora os entrevistados
da esquerda e da direita ainda estejam separados por 20 pontos percentuais, a maioria
dos entrevistados disse confiar nos cientistas para fornecer informações precisas sobre
a Covid-19.
Esses resultados sugerem que as divisões políticas que precederam a pandemia
também moldaram a forma como os cidadãos navegam no ambiente de informações,
influenciando significativamente as fontes com as quais eles contam para obter
informações sobre a Covid-19. Do ponto de vista da saúde pública e da comunicação
pública, esses resultados são problemáticos na medida em que representam um desafio
para as autoridades competentes no sentido de fornecer informações precisas e
atualizadas aos cidadãos. Os resultados também demonstram que os governadores
estaduais, que em geral tomaram medidas mais rigorosas para conter a pandemia, e o
Ministério da Saúde foram vistos como mais confiáveis do que o governo federal (exceto
pelos respondentes alinhados à direita), sugerindo ainda que os sinais contraditórios
enviados por autoridades oficiais distintas podem semear confusão e desconfiança em
meio a uma crise de saúde pública. Embora o Ministério da Saúde faça parte do governo
federal, a pasta divergiu inicialmente da posição do presidente Bolsonaro sobre a
gravidade da pandemia e a necessidade de restrições, o que acabou levando à demissão
de dois ministros no prazo de um mês — Henrique Mandetta e Nelson Teich.
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Figura 4: Confiança em informações sobre o covid-19 provenientes de diferentes instituições, por
alinhamento político.

Desinformação sobre a Covid-19 é predominante no Facebook e no
WhatsApp
Um dos desafios da pandemia é o contexto informativo atual, no qual a desinformação
que circula, sobretudo por meios digitais, como Facebook ou WhatsApp, pode trazer
sérios riscos à saúde pública. A Organização Mundial da Saúde referiu-se a essa
questão usando o termo 'infodemia' (infodemic), chamando a atenção para os riscos da
desinformação no contexto de uma ameaça à saúde pública de proporções globais. Esse
contexto torna mais difícil chegar às pessoas com informações factuais e precisas. Os
brasileiros estão entre os mais preocupados com a desinformação globalmente
(Newman et al., 2020) e também tendem a relatar exposição frequente a informações
falsas ou incorretas nas redes sociais (Rossini et al., 2020).
Os resultados desta pesquisa sugerem que essas preocupações não são
injustificadas: apesar de usarem mídias sociais e aplicativos de mensagens com
frequência para acompanhar as notícias, a maioria dos brasileiros que usam essas
plataformas relatou ter visto desinformação sobre a pandemia sempre ou quase sempre
no Facebook (54% ) e no WhatsApp (54%). Embora em uma taxa menor do que as duas
plataformas mais populares, quatro em cada dez entrevistados disseram encontrar
desinformação com frequência no Instagram (39%), sugerindo que o aplicativo de
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compartilhamento de fotos usado com mais frequência pelas gerações mais jovens
também é um ambiente profícuo para a circulação de informações falsas e enganosas
durante a pandemia.

Figura 5: Proporção de respondentes que reportaram ter visto desinformação frequentemente
nas redes sociais.

Um desafio para evitar a circulação de fake news é que muitas pessoas as
compartilham inadvertidamente, ou seja, sem saber que são falsas. Considerando que a
pandemia de Covid-19 é recente e que muito ainda se desconhece sobre o vírus, é
plausível que as pessoas compartilhem acidentalmente informações imprecisas ou
falsas. Quando questionados sobre esta situação, 19% dos entrevistados admitiram ter
compartilhado inadvertidamente informações incorretas no WhatsApp, 15% no Facebook
e 10% no Instagram. Embora esses percentuais sejam relativamente pequenos, há
discrepâncias significativas entre diferentes faixas etárias: para pessoas entre 35 e 54
anos de idade, o percentual chega a 40% no Instagram, 42% no WhatsApp e 47% no
Facebook. Também é digno de nota que os jovens entre 18 e 24 anos têm maior
probabilidade de compartilhar informações incorretas no Instagram (26%) do que nas
outras duas plataformas, o que sugere que, para algumas faixas etárias, o aplicativo está
se tornando inundado com informações falsas ou enganosas sobre a pandemia.
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A maioria dos brasileiros acredita em desinformação sobre a
pandemia
Para investigar se a circulação de desinformação on-line aliada ao uso mais intenso de
sites de redes sociais e WhatsApp para obter notícias sobre a pandemia estaria levando
os brasileiros a acreditar em declarações falsas ou enganosas, foram selecionadas 10
declarações falsas sobre curas, transmissão, origens ou medidas preventivas. Tais
declarações estavam circulando no Brasil via WhatsApp e outras redes sociais e foram
identificadas a partir da checagem por agências de fact-checking ou pelo Ministério da
Saúde. A lista de notícias falsas inclui, por exemplo, alegações de que a Covid-19 foi
criada em um laboratório por motivações políticas, ou que o vírus não sobrevive em
temperaturas acima de 26°C (ver apêndice). Essas afirmações foram repetidas em
ambas as ondas, o que significa que os participantes da segunda onda já haviam sido
expostos a elas.
Na primeira onda, apenas três em cada dez entrevistados foram capazes de
identificar corretamente todas as afirmações como falsas, enquanto 32% acreditavam
que pelo menos três afirmações eram verdadeiras. Quando os respondentes foram
apresentados às mesmas afirmações na segunda onda, 37% identificaram corretamente
todas as afirmações falsas. Porém, a proporção de respondentes que acreditaram em
três ou mais itens falsos manteve-se estável, com 31%.
Considerando que a pandemia do novo coronavírus ainda está em curso, não é
surpreendente que muitos entrevistados não tivessem certeza se as declarações eram
falsas, ainda que tenham sido selecionadas declarações que circularam o suficiente para
serem verificadas por agências independentes ou pelo próprio Ministério da Saúde.
Contudo, é preocupante que a maioria dos entrevistados tenha acreditado em pelo
menos um item falso em ambas as ondas da pesquisa. Também é relevante notar um
pequeno aumento na proporção que acreditou em seis ou mais itens na segunda onda,
sugerindo que crenças em desinformação relacionadas à pandemia podem ser
persistentes e difíceis de corrigir.
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Figura 6: Proporção de respondentes que acreditam em declarações falsas sobre a Covid-19

No entanto e de forma semelhante às tendências observadas em outros
resultados da pesquisa, há diferenças significativas na percepção de declarações falsas
quando o alinhamento político dos respondentes é levado em consideração. Aqueles que
se identificam como de direita têm significativamente mais probabilidade de relatar
acreditar em afirmações incorretas sobre a Covid-19. Na primeira onda da pesquisa,
apenas 16% dos entrevistados de direita identificaram corretamente todas as
declarações falsas, em comparação com 48% de esquerda e 32% daqueles que se
identificam como de centro. A maioria dos entrevistados da direita disse acreditar em
pelo menos três declarações falsas, com 16% acreditando em seis ou mais. Em média,
aqueles de esquerda acreditavam em cerca de 1 declaração falsa, enquanto os
centristas acreditavam em cerca de 2, e os entrevistados de direita, em 3.
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Figura 7: Crença em informações falsas sobre a Covid-19 por alinhamento político

Para ilustrar o impacto do alinhamento político sobre como os entrevistados
avaliaram a veracidade das declarações falsas, 58% dos esquerdistas sinalizaram como
falsa a alegação de que os estados recebem recursos do Ministério da Saúde para cada
morte por Covid-19 relatada em hospitais — uma alegação baseada na percepção
equivocada de que a pandemia era um "suporte político" e que o número de mortes
estava sendo inflado, dois temas comuns no espectro de desinformação sobre a Covid19 -, enquanto 47% dos entrevistados de direita acreditavam que era verdadeiro ou
provavelmente verdadeiro (Figura 8).

Figura 8: Distribuição de respostas para uma notícia falsa por alinhamento político
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Considerações Finais
Esta pesquisa investigou os hábitos de consumo de informação dos internautas
brasileiros durante a primeira onda da pandemia de Covid-19, com foco nos meios de
acesso, confiança em fontes de informação sobre a pandemia e exposição,
compartilhamento e crença em informações falsas que circulam nas redes sociais e no
WhatsApp. Ainda que o interesse e o acesso a notícias tenham aumentado
substancialmente no Brasil durante a pandemia, os dados também revelam que uma
considerável parcela da população passou a evitar ativamente notícias sobre a pandemia
— principalmente porque acham que as notícias são repetitivas ou porque provocam
mau humor. Quando se trata de fontes confiáveis de informação sobre a pandemia, a
maioria dos brasileiros confia muito nos cientistas e na Organização Mundial da Saúde,
mas a confiança diminui substancialmente quando se trata de autoridades nacionais e
locais.
Mudando o foco para a qualidade do ambiente de informação, este estudo revelou
que os brasileiros acreditam estar frequentemente expostos a desinformação ao usar as
mídias sociais e também contribuem para deteriorar a qualidade do ambiente de
informação, com cerca de um em cada cinco entrevistados reconhecendo ter
compartilhado acidentalmente desinformação sobre a pandemia no WhatsApp. Também
é importante ressaltar que a maioria dos entrevistados não soube identificar informações
falsas sobre a Covid-19, sugerindo que, apesar do acesso mais intenso às notícias, não
é fácil obter informações precisas sobre uma crise de saúde pública em curso dadas as
condições do ambiente de informação atual.
Este estudo foi realizado durante o primeiro auge da pandemia no Brasil, em julho
e agosto de 2020, numa época em que as disputas políticas em torno das restrições
provocadas pela Covid-19 já faziam parte da cobertura do dia a dia da pandemia, criando
divisões entre governadores estaduais e o presidente e potencialmente aprofundando
divisões ideológicas. A polarização em torno da pandemia no Brasil pode ser observada
em vários dos principais resultados, particularmente em relação a evitar notícias, níveis
de confiança institucional e desinformação. Tais resultados sugerem que a politização
da resposta institucional à crise provocada pela Covid-19 pode ter influenciado não
apenas as fontes de informações nas quais os brasileiros confiam, criando mais desafios
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para os cidadãos navegarem por informações verdadeiras e falsas sobre a pandemia.
Esses achados ecoam preocupações semelhantes levantadas no Reino Unido: quando
os cidadãos recebem informações confusas de autoridades públicas e da mídia, tornase difícil distinguir em que e em quem confiar (Kyriakidou et al., 2020). A influência das
preferências políticas nos níveis de confiança institucional aumenta o desafio para que
as autoridades públicas sejam capazes de controlar a crise sanitária na medida em que
uma resposta eficaz depende principalmente da capacidade de divulgar informações
precisas e confiáveis sobre medidas preventivas e restrições ao público.
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Apêndice
Declarações falsas para medir as percepções incorretas em relação à Covid-19 foram
selecionadas a partir itens verificados no site independente de fact-checking Aos Fatos
e na seção de checagem de informações do Ministério da Saúde. Os investigadores do
projeto analisaram todos os itens marcados como desinformação sobre a Covid-19 e
selecionaram itens que poderiam ser menos sensíveis ao tempo (excluindo, por exemplo,
desinformação sobre o número exato de mortes).
Uma lista inicial de 21 afirmações foi testada em uma pequena amostra aleatória
de 200 internautas brasileiros utilizando o serviço Amazon Mechanical Turk, resultando
na lista final de dez afirmações falsas. As declarações finais foram selecionadas com
base nos resultados do pré-teste (ou seja, considerando a amplitude de credibilidade de
cada declaração) e com a contribuição da gerente de estratégia da agência Aos Fatos,
Luiza Bodenmüller, que forneceu informações sobre acesso e popularidade dos itens
verificados sobre a Covid -19.

Com certeza
provavelmente
verdadeiro

/

Com certeza /
provavelmente
falso

Não sei se é
verdadeiro
ou falso

Máscaras faciais doadas pela China para o Brasil
foram contaminadas pelo coronavírus

11 %

71 %

18 %

O coronavírus morre quando a temperatura está
acima de 26 °C

17 %

57 %

26 %
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O medicamento irvemeticina cura a Covid-19

18 %

55 %

27 %

Caixões vazios estão sendo enterrados no Amazonas
como se fossem vítimas do coronavírus ou Covid-19

21 %

57 %

22 %

O coronavírus foi criado em um laboratório da China
para ganhos financeiros

26 %

50 %

24 %

Usar máscaras por longos períodos de tempo causa
hipóxia (oxigênio insuficiente no sangue)

21 %

58 %

21 %

5G ajuda a transmitir o coronavírus

5%

73 %

22 %

Até maio, o Brasil registrou a maior taxa de
recuperação do mundo de pessoas infectadas pelo
coronavírus

36 %

34 %

30 %

A vacina da gripe aumenta a chance de ter o
coronavírus

83 %

5%

12 %

Para cada óbito no hospital pela Covid-19, o estado
recebe mais recursos do Ministério da Saúde

33 %

43 %

24 %
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