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RESUMO: O artigo, que apresenta resultados de pesquisa em desenvolvimento pela rede 
Alfamed e intitulado “Verdade e ética nas redes sociais. Percepções e influências 
educacionais em jovens usuários do Twitter, Instagram e Youtube (Internet)”, explicita o 
estado da arte relativo ao tema da pesquisa, envolvendo 88 periódicos (Qualis A1 ou A2), na 
área de Comunicação e Informação, no período 2016-2020. Os artigos foram selecionados por 
meio de quatro conjuntos de descritores. Para este artigo, com o propósito de explicitar como 
os descritores são abordados na pesquisa, selecionamos os artigos que apresentamos pelo 
menos dois deles no título ou no resumo. A importância deste estado da arte é verificar se as 
abordagens do tema, sob algum aspecto, voltam-se para questões educacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual, os valores predominantes, em alguma medida, têm relações com 

representações e tendências das redes sociais e de outras comunidades virtuais, da mídia on-

line e off-line. Os abalos enfrentados pela verdade, pela circulação de fake news, nas redes 

sociais, podem minimizar valores como justiça, integridade, honestidade ou respeito, no 

cotidiano e nas trocas sociais e corporativas. As organizações internacionais (UNESCO, 

ONU, UNICEF, OMS, Conselho da Europa, Parlamento Europeu) recomendam que o 

potencial das redes sociais na educação em valores seja investigado. É urgente, a partir da 
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pesquisa técnico-científica, realizar um diagnóstico rigoroso e sistemático sobre o valor dado 

à verdade e à ética, nos espaços de afinidade e na Internet em geral, do ponto de vista dos 

próprios usuários da rede. A pesquisa sobre esse tema, da qual participam os Programa de 

Pós-Graduação em Educação e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, da 

Universidade de Sorocaba, é coordenada pelo Dr. Alfonso Gutiérrez Martín e Dr. Agustín 

García Matilla, da Universidade de Valladolid (ES), e congrega pesquisadores de 10 países. 

Como resultados destacam-se a elaboração de um dossiê executivo internacional informativo; 

divulgação em publicações científicas e fóruns de alto impacto científico e tecnológico, 

nacionais ou internacionais e elaboração de propostas de educação para a mídia. 

O objetivo deste artigo é apresentar aspectos do estado da arte realizado, com artigos 

coletados em 88 periódicos, Qualis-Capes A1 ou A2, da área de Comunicação e Informação, 

do período 2016-2020, com o objetivo de verificar se as pesquisas desenvolvidas ou em 

desenvolvimento abordam aspectos vinculados à educação. Seguem alguns aportes teóricos e 

metodológicos 

 

APORTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

O referencial teórico acopla autores que tratam das mídias, de competência midiática, das 

linguagens das mídias na educação, bem como de autores que tratam do contexto atual. 

Assim, para o desenvolvimento do projeto, valemo-nos, para mencionar alguns autores, de 

Jenkis (2006), Castells (2010), Ferrés (2007; 2011; 2014; 2012), Amorós (2019), Gutiérrez 

(2003), Buckingham (2003) entre outros que constam da bibliografia. 

Para a coleta de dados, em periódicos de Comunicação e Informação, utilizamos os 

procedimentos indicados pelos coordenadores do projeto, com algumas adaptações para o 

contexto brasileiro. Tomamos como guia, o índice Qualis atribuído pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – fundação vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC) do Brasil. Selecionamos periódicos disponibilizados online, da área de 

Comunicação e Informação, com classificação A1 e A2 (os índices mais elevados), no 

quadriênio 2013-2016 (último evento de classificação dos periódicos). Foram 28 periódicos, 

sendo 4 deles classificados com Qualis A1 e os outros 24, com Qualis A2. A partir da lista de 
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periódicos, consultamos os websites de cada periódico, utilizando a ferramenta de busca 

disponível nesses sites, com os descritores sugeridos pela equipe (Quadro 1).  

Quadro 1: Descritores  

Relacionado com o 
Coletivo 

Relacionado com a 
Internet 

Relacionado com a 
verdade e valores 

Relacionado com a 
educação 

Infância / crianças Redes sociais / Mídias 
sociais Pós-verdade Educação para os 

Média 

Juventude Instagram Ética Alfabetização digital 

Adolescentes YouTube Valores Pensamento crítico 

 Twitter Fake News Aprendizagem 

  Desinformação Formação de 
professores 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Em seguida, selecionamos artigos do quadriênio 2016-2020, que apresentavam, no resumo, 

pelo menos um dos descritores. Ao final, 88 artigos foram classificados para o estado da 

questão.  Os descritores estipulados para a elaboração do estado da arte foram agrupados em 4 

conjuntos. O Conjunto 1 (C1) é composto pelos seguintes descritores: jovens, adolescentes, 

juventude e infância; o Conjunto 2 (C2) envolve aqueles vinculados à internet: mídias sociais, 

redes sociais, facebook, instagram, twitter e youtube; o Conjunto 3 (C3) agrupa os termos 

vinculados à verdade e aos valores, tais como: fake news, ética, valores, desinformação, pós-

verdade) e, por fim, o Conjunto 4 (C4) tem como elementos os descritores: aprendizagem, 

formação de professores, educação para as mídias e alfabetização digital. Os dados constam 

no gráfico (Figura 1). 
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Figura 1: gráfico de barras para a quantidade de artigos para cada conjunto de descritores 

  

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados coletados. 

Observando o gráfico, podemos destacar que 6 dos 88 artigos envolvem os descritores do 

Conjunto 1; 68 apresentam descritores do Conjunto 2; 21 estão no Conjunto 3 e 9 dos 88 

artigos estão no Conjunto 4. Entre o total de artigos, selecionamos 15 deles, que apresentam 

descritores que pertencem a dois ou mais conjuntos (14 apresentam descritores de dois 

conjuntos e 1, de três conjuntos). Vamos apresentar, em linhas gerais, especificidades desses 

artigos selecionados. 

 

RESULTADOS 

Optamos por apresentar aspectos relativos ao tema, ao referencial teórico, aos dados 

coletados, bem como mencionar resultados enfatizados pelos autores, para cada artigo, em um 

quadro (Quadro 2). 

Quadro 2: O que as pesquisas revelam? 

Título Objeto de 
estudo 

coleta de 
dados  

Teorias/métodos Resultados enfatizados 

Ética, liberdade de 
expressão e discurso 
do ódio de gênero em 
sites de redes sociais 

Discurso do 
ódio e da 
liberdade de 
expressão 
envolvendo 
gênero 

Instagram, 
Twitter, 
Youtube e 
Facebook 

- Briggs e Burke, 
Castells  
- Hermenêutica de 
profundidade de 
Thompson  

Os discursos, com palavras 
que julgam, contribuem para 
afirmar e reafirmar as relações 
sociais. 
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Título Objeto de 
estudo 

coleta de 
dados  

Teorias/métodos Resultados enfatizados 

Privacidade, ética e 
informação: uma 
reflexão filosófica 
sobre os dilemas no 
contexto das redes 
sociais 

Privacidade e 
ética 
informacional  

Redes 
sociais 

Nélida González de 
Gómez, Michel 
Foucault, Daniel 
Nagel e Rafael 
Capurro 

Descompasso entre a agenda 
do direito à proteção, à 
privacidade na Internet e os 
movimentos em prol da 
ampliação de acesso à rede. 

A questão do direito à 
privacidade no 
Facebook: um estudo 
à luz da ética da 
informação 

Direito à 
privacidade  

Facebook Capurro, Eldred e 
Nagel e Capurro 

Tímida rejeição a ações como 
mentir e/ou omitir sua 
identidade digital no contexto 
das redes sociais. 

Redes sociais, 
privacidade, 
confidencialidade e 
ética: a exposição de 
imagens de pacientes 
no Facebook 

Privacidade, 
confiabilidade e 
ética 

Facebook -Loch,Boyd e 
Ellison, Rocha e 
Deusdará  
-Análise de 
discurso aplicada a 
imagens  

As exposições trazem 
repercussões negativas para 
pacientes, profissionais de 
saúde e para a sociedade. 

Difusão de ações 
antiéticas por partidos 
políticos brasileiros e 
as reações de usuários 
no Facebook 

Ética na política Facebook - Castells, Espino-
Sanchez e 
Menendéz. 
- Análise de 
Conteúdo (Bardin) 

As reações apresentaram três 
padrões: agressividade, humor 
e convergência ou divergência 
ideológica.  

A ética nas famílias 
contemporâneas: a 
alteridade radical no 
filme “Boyhood” 

Ética  Cinema -Lévinas, Giddens 
-Análise fílmica 

A presença do discurso do 
capital escolar e a forma como 
ele é rearticulado e 
reproduzido pela família. 

A dinâmica transmídia 
de fake news 
conforme a concepção 
pragmática de verdade 

Verdade e 
ativismo 
transmídia 

hashtags Peirce, Jenkis, 
Allcott e Gentzkow 

Falsidade e veracidade são 
operações de sentido que 
permeiam a semiose das 
notícias. 

O papel dos 
algoritmos de 
inteligência artificial 
nas redes sociais 

Algoritmos de 
inteligência 
artificial 

Facebook -Kaufman, 
Sunstein. 

A homofilia – limitação das 
pessoas a uma exposição 
seletiva, alimentada pelos 
algoritmos – é a fonte primeira 
das fake news. 

Por que as fake news 
têm espaço nas mídias 
sociais? Uma 
discussão à luz do 
comportamento 
infocomunicacional e 
do marketing digital 

Comportamento 
nas redes sociais 

Redes 
sociais 

- pesquisa 
bibliográfica na 
base de dados 
científica Eric 
(2016-2019) 

Cabe à educação promover a 
capacidade crítica, a 
autonomia para o livre pensar 
e a conscientização, todos 
valores para a cidadania. 
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Título Objeto de 
estudo 

coleta de 
dados  

Teorias/métodos Resultados enfatizados 

Cascatas de fake news 
política: um estudo de 
caso no Twitter 

Fake news de 
conteúdo 
político  

Twitter Easley & 
Kleinberg, 
Mcpherson, Smith-
Lovin e Cook 
-estudo de caso, 
com dados 
automatizados, 
análise de rede e 
análise qualitativa 

As fake news eleitorais 
restringem-se aos seus clusters 
ideológicos e a circulação em 
grupos em que há homofilia, 
pode aumentar a clusterização 
da rede, aumentando o 
extremismo e as crenças 
políticas, levando à formação 
de uma esfera pública parcial, 
com falsa percepção de 
consenso. 

Fake news, WhatsApp 
e vacinação contra a 
febre amarela no 
Brasil 

Verdade WhatsApp -Martín-Barbero, 
Foucault, Giddens 
Dunker e Seixas. 
- etnografia 

O regime de verdade 
contemporâneo inclui saberes 
tomados como verdadeiros 
radicalmente heterogêneos 
entre si (ciência, governança, 
religião, política, senso 
comum), os quais contam com 
formas diferentes de produção 
de relações de poder. 

Os tempos no 
Paraguaçu: juventude, 
mediações culturais e 
YouTube 

Produção de 
sentidos de 
produção 
coletiva de 
vídeos por 
jovens, 
moradores da 
periferia  

YouTube Martín-Barbero, 
Raymond Williams, 
Achille Mbembe e 
Rancière. 

Apropriação das linguagens 
audiovisuais é fundamental a 
constituição dos jovens como 
sujeitos, pois tal competência 
midiática permite a ocupação 
um espaço de difusão como o 
YouTube.  

Justiçamento em rede: 
direitos humanos e 
efeito midiático 

Violência nas 
redes sociais 

Redes 
sociais 

-Bakhtin 
-análise do discurso 
crítica (Chouliaraki 
e Fairclough). 

Há impactos potenciais da 
dispersão de discursos de ódio 
em espaços discursivos 
empoderados. 

Children as curators: 
how to 
incorporateyoung 
visitors’ voices into 
the elaboration and 
evaluation of a 
microbiology 
exhibition 

Ambientes 
informais para a 
educação 
científica 

 -estudo de caso 
realizado por meio 
de gravação de 
entrevistas de áudio 
e vídeo 

As atividades interativas são 
importantes para o 
fortalecimento da motivação 
das crianças. 

Redes sociais 
acadêmicas: as 
condições de 
existência na área das 
Ciências da 
Comunicação no 
Brasil 

Rede de 
coautoria dos 
pesquisadores  

Redes 
sociais 

-análise de redes 
sociais de 
colaboração 
científica em várias 
áreas do 
conhecimento - 
Univerciencie.org. 

Forte fragmentação, baixo 
índice de colaboração e 
dispersão entre vários grupos. 

Fonte: elaborado pelso autores a partir da análise de 15 artigos selecionados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados, relativos aos artigos selecionados, revelam algumas especificidades das 

pesquisas realizadas, na área de Comunicação e Informação, no período 2016-2020. Elas 

indicam a importância das atividades interativas no fortalecimento da motivação das crianças 

e oferecem caminhos pertinentes a seguir na elaboração de exibições – vinculadas aos museus 

- focadas no público infantil; contribuem para a compreensão da relação entre o que é 

construído e repercutido nas mídias e o que ocorre na realidade das ruas; apontam que o 

investimento de jovens na apropriação das linguagens audiovisuais é fundamental para que 

eles se constituam como sujeitos; revelam que as pessoas estão sempre mais dispostas a 

acreditar naquilo que já acreditam, no que lhe é familiar, afinal, uma crença implica a 

construção de algo verdadeiro em relação àquilo que se professa, ou ainda, levam 

pesquisadores a argumentar que os usuários de plataformas deveriam ter recursos disponíveis 

para interferir na filtragem de conteúdo de modo a romper com a passividade diante dos 

algoritmos e alertam que, para que isso seja possível, uma formação educacional profunda é 

indispensável, pois isto capacitaria as pessoas para o exercício do pensamento crítico, pois é 

este que funciona como antídoto contra crenças infundadas.  
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