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Resumo
Este artigo tratará do uso consciente de tecnologias de desinformação e de desordem da
informação no enviesamento do debate público. Os objetivos são os de evidenciar as
técnicas utilizadas na produção de desordem informacional, trazer dados sobre os
impactos sentidos pela população negra, abordar o contexto histórico das políticas
públicas de saúde que provocam vulnerabilidades sociais, além de identificar os atores
que produzem a desinformação. A reflexão foi desenvolvida por meio de pesquisa
qualitativa em revistas acadêmicas e de circulação nacional, buscando conceitos e
processos relacionados ao emprego da desinformação, a fim de proporcionar e enriquecer
o debate sobre o tema, sem a pretensão de esgotá-lo, com a intenção de viabilizar
possíveis e necessários enfrentamentos.
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negra.

Introdução
A informação é utilizada para a produção de sentidos, seja por meio das ciências
das linguagens, mas também por meio da transmissão dos saberes, técnicas e tecnologias
entre diferentes pessoas, culturas e gerações. A desinformação pode ser compreendida de
duas formas: como a tentativa frustrada de comunicação de uma informação; ou como
uma engenhosidade daqueles que dominam os meios de produção da informação para
promover desordem a fim de obter vantagens de qualquer tipo.
Os objetivos deste artigo são os de identificar e conceituar as tecnologias de
desordem da informação e os eventos associados, identificar os atores que dominam os
meios de produção da desordem da informação e analisar os impactos para a população
negra na formulação de políticas públicas de saúde.
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Aqui, parte-se da hipótese de que as tecnologias de desordem e a desinformação
sejam nocivas à democracia, perturbando eleições, instituições, as pessoas e a sociedade,
funcionando como vetores de ódio. O trabalho aborda estudos já realizados sobre o tema
ou anteriores a ele, que podem fundamentar a análise de sua ocorrência, em três casos:
Pandemia de Covid-19, Políticas de Drogas e Saúde Reprodutiva.

Desinformação e desordem da informação
Para tratar do fenômeno da desinformação – situações em que houve a produção,
difusão e consumo de notícias falsas ou nocivas – e de seu ecossistema – composto por
conteúdos com contextos ou conexões falsos, enganosos, fraudulentos, fabricados,
manipulados, satíricos, discursos de ódio, assédio ou vazamentos, distribuídos com ou
sem intenção de dano (WARDLE; DERAKHSHAN, 2017, p. 4) – os pesquisadores
Claire Wardle, diretora-executiva do First Draft News, iniciativa internacional de
pesquisa e combate à desinformação, e Hossein Derakhshan, empregaram o conceito de
desordem da informação, utilizado no relatório Information Disorder: Toward an
interdisciplinar framework for research and policy making, produzido para o Conselho
Europeu.
Embora a desinformação não seja uma novidade na história, ela ganhou novo
alcance com o desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação.
Gigantes da tecnologia como Amazon, Google e Meta (proprietária do Facebook,
Instagram e WhatsApp) criaram uma solução para lidar com a superabundância de
informações, problema com contribuição ativa delas próprias: terceirizaram a curadoria
de conteúdo.
Essas empresas trabalham com a chamada “economia da atenção”: de acordo com
os dados coletados dos usuários de seus sites, elas inferem quais são seus gostos, crenças
e desejos, fazendo uma série de filtros nos resultados apresentados para o usuário
conforme a relevância do conteúdo calculada por algoritmos, provocando um efeito
empobrecedor no plano intelectual. Indivíduos se tornam menos propensos a encarar a
diversidade de ideias ao se confrontarem com pensamentos adversos aos de sua bolha.
A tecnologias de desordem se tornaram fundamentais para contribuir na
transmissão do discurso de ódio, aumentando o alcance desse tipo de conteúdo por conta
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de seu forte caráter apelativo. Uma vez que o conteúdo de ódio vá ao encontro de
determinadas crenças ou, ao contrário, gere indignação, ele se torna terreno fértil para a
viralização. Acabam contribuindo, sobretudo, para a cristalização de ideias retrógradas,
conservadoras e para o discurso de ódio. Em levantamento realizado pelo sociólogo Luiz
Valério Trindade, 81% das vítimas de discurso de ódio são mulheres negras (UOL, 2018).
De 2017 para 2018, o número de casos de racismo reportados à Central de Denúncias de
Crimes Cibernéticos subiu 36% (ROGERO, 2019). Há, inclusive, grupos que lucram com
a propagação de racismo, homofobia e misoginia enquanto utilizam as próprias máquinas
daqueles que acessam suas páginas para minerar criptomoedas (SALGADO; MELLO,
RAMOS, 2018).
Mas, antes do desenvolvimento das tecnologias contemporâneas, o problema do
enviesamento do debate público a partir da agenda da mídia corporativa já era presente.
Evidente que toda comunicação traz o viés de quem comunica: informamos aquilo que
entendemos ter valor e esteja identificado com as nossas crenças. No entanto, grupos de
comunicação parecem querer fazer crer ao seu público que suas coberturas jornalísticas
apresentam um olhar isento sobre a realidade.
No livro A tirania da comunicação, o jornalista e sociólogo Ignacio Ramonet trata
do rebaixamento da qualidade da informação a partir do apelo mercadológico inserido
nas notícias ante a função social de esclarecer o público (2007, p. 8). O autor identificou
eventos onde a força da imagem se impôs, como a Guerra do Golfo, e fez com que o
padrão da mídia escrita se alterasse, influenciando os demais meios num fenômeno que
ele define como mimetismo midiático:
O mimetismo é aquela febre que se apodera repentinamente da mídia (confundindo todos
os suportes), impelindo-a na mais absoluta urgência, a precipitar-se para cobrir um
acontecimento (seja qual for) sob pretexto de que os outros meios de comunicação – e
principalmente a mídia de referência – lhe atribuam uma grande importância. Esta
imitação delirante, levada ao extremo, provoca um efeito bola de neve e funciona como
uma espécie de autointoxicação: quanto mais os meios de comunicação falam de um
assunto, mais se persuadem, coletivamente, de que este assunto é indispensável, central,
capital, e que é preciso dar-lhe ainda mais cobertura, consagrando-lhe mais tempo, mais
recursos, mais jornalistas. Assim os diferentes meios de comunicação se autoestimulam,
superexcitam uns aos outros, multiplicam cada vez mais as ofertas e se deixam arrastar
para a superinformação numa espécie de espiral vertiginosa, inebriante, até a náusea.
(Ramonet, 2007, p. 21)

O mimetismo acabou por produzir uma onda de denúncias de corrupção, que se
sobrepuseram a todas as demais áreas de interesse público, chamada por Ramonet de
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jornalismo de revelação. No Brasil, a corrupção se tornou um assunto maior do que a
desigualdade, o racismo e a defesa de direitos, e com superabundância de escândalos
noticiados, era difícil perceber as informações que faltavam.
No Brasil, os programas policiais são, há pelo menos 30 anos, os principais
promotores de uma cultura de medo, ódio e violência como espetáculo. Por meio dos
discursos de seus apresentadores, são repercutidos os principais mobilizadores do
pensamento extremista de direita, como a defesa de uma política de morte, de “tolerância
zero” ao crime, de extermínio de criminosos. O assassinato de pessoas que supostamente
cometeram crimes é amplamente defendido por apresentadores, que acabam se tornando
figuras reconhecidas nacionalmente, nomes como Ratinho, Datena e Sikêra Júnior. Maior
símbolo da junção entre as tecnologias, o discurso de ódio, e a ascensão de figuras ligadas
às forças armadas e corporações policiais, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil
em 2018, em eleição fortemente marcada pelo uso instrumental e consciente da
desinformação.
Junto aos resultados das eleições presidenciais brasileiras de 2018, houve registros
de compartilhamento de notícias falsas, a mais reconhecidas dela chamada de “kit gay” –
90% dos eleitores de Bolsonaro acreditaram nessa desinformação (CONGRESSO, 2018)
–, robôs atuando em redes sociais para amplificar a relevância dos conteúdos (FAVARO,
2018), e uso de caixa dois para os disparos massivos e constantes via WhatsApp
(marketing de guerrilha ou firehosing) (MELLO, 2018). Nesse mesmo pleito, segundo
estudo realizado pelo pesquisador e jornalista Daniel Avelar em uma amostra com 11.957
mensagens enviadas via WhatsApp, 42% dos compartilhamentos em grupos de direita,
alinhados ao presidente eleito, eram falsas, contra 3% dos grupos de esquerda. Os
usuários de grupos pró-Bolsonaro tinham 15 vezes mais chances de exposição à
desinformação (BUARQUE, 2019). Bolsonaro e sua comitiva souberam se apropriar da
forma como as tecnologias de desordem da informação operam.
O debate público enviesado pela desinformação não é necessariamente um
problema atual, embora ele tenha sido agravado pelas tecnologias de desordem, e
influencia a formulação de políticas públicas. Apresentaremos a seguir um recorte da
desinformação na saúde pública, com foco nos impactos sobre a população negra.
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Pandemia de Covid-19
No cenário da pandemia foi visto o estímulo ao uso de medicamentos com
nenhuma eficácia comprovada cientificamente. O caso de maior repercussão foi o da
substância cloroquina. Propagandeada por Bolsonaro como um possível tratamento para
a doença, os insumos para a produção do remédio foram comprados pelo Estado, por meio
do exército, com um custo 167% maior ao valor de mercado. A imposição ao uso da
medicação gerou dissidências entre o presidente e seus ministros da saúde, sendo dois
deles exonerados (UOL, 2020).
A principal forma de atuação do chefe do executivo na desinformação durante a
pandemia foi no desestímulo ao respeito aos protocolos sanitários, como o fechamento
do comércio, distanciamento social e o uso de máscaras. Em diversas declarações, ele
minimizou a doença, estimulou a concentração de pessoas, apareceu recorrentemente sem
o uso de máscaras, cumprimentou pessoas, estando em pelo menos uma aglomeração por
dia (Sandes, 2020). O discurso machista do presidente atribuiu aos que reivindicavam a
paralisação temporária de economia a pecha de “covardes”, “vagabundos”, que não são
“machos” para enfrentarem uma “gripezinha” (Antunes, 2020).
Foi a partir desse tom que se estruturou a narrativa de Bolsonaro durante a
pandemia. A exaltação ao trabalho, à virilidade, ao patriotismo. Sem sensibilidade com
as milhares de vítimas da doença, as falas em discursos oficiais, vídeos em redes sociais
ou entrevistas à imprensa davam conta de que o Brasil foi o país mais bem preparado
contra a pandemia, com mais pessoas recuperadas, com declarações negligentes como “e
daí, quer que eu faça o quê”, “todo mundo vai morrer”, “cobre os governadores”, “quem
fica em casa é maricas” (TAJRA; TEIXEIRA, 2020).
Houve desamparo às populações quilombolas e indígenas, expostas e sem
medidas de socorro, vetadas pelo presidente (VALENTE, 2020). A população das regiões
rurais ou mais pobres das cidades também ficaram sem proteção durante os
deslocamentos em transporte público ao trabalho e comércio, na falta de socorro,
indicação de protocolos e assistência, situação sustentada pelos discursos de Bolsonaro
(Tajra; Teixeira, 2020).
As falas do presidente mobilizam crenças, condutas, valores morais, tendo
impacto sobre a população. Elas contribuíram para confundir, tensionar e evitar formas
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produtivas e eficientes de enfrentamento à pandemia. O desestímulo ao cumprimento de
protocolos sanitários foi marcante e influenciou no número de infectados e mortos, uma
vez que havia sinais públicos invertidos do chefe de estado quanto a forma adequada de
se prevenir da doença, com apoio a aglomerações e e o não uso de máscara.
Estudos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em
parceria com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento (IRD), demonstraram
que houve 11% mais contágios e 12% mais mortes nos municípios favoráveis a
Bolsonaro. Também foi constatado, em estudo realizado por pesquisadores Universidade
Federal do ABC (UFABC), Universidade de São Paulo (USP) e Fundação Getúlio Vargas
(FGV), que a adesão ao isolamento social diminuía de acordo com declarações de
Bolsonaro minimizando a pandemia.
A única medida de assistência empregada pelo Estado, por pressão e mobilização
de partidos e entidades de oposição ao governo, foi o auxílio emergencial. Para a
população cuja única fonte de renda era o auxílio, 68,5% foram não brancos (Raça e
Saúde, 2020). Houve 37,5% mais mortes entre negros comparados a brancos, taxa que
chegou a 50% na faixa da população acima de 80 anos (Raça e Saúde, 2020). Enquanto
este artigo é escrito, são mais de 680 mil mortos e mais de 33 milhões de contaminações
no país (G1, 2022).

Políticas de Drogas
O cenário enfrentado na pandemia não é uma novidade em termos de ausência de
políticas e protocolos no enfrentamento de problemas de saúde pública associados aos
discursos de ódio e desinformação. Quando observamos a questão a partir de uma
perspectiva histórica, identificamos que já há atuação precária ou ausente por parte do
estado em diversas temáticas relacionadas a problemas sanitários que afetam a vida da
população, ou a morte, como apontaremos, nos casos das políticas de drogas – ou a
política proibicionista às drogas.
A Lei 11.343/2006, também conhecida como a Lei das Drogas, trata da
penalização para usuários e traficantes de entorpecentes. Com diversos dispositivos legais
associados e anteriores a ela, e em consonância com o histórico de atuação proibicionista
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no Brasil, pelo menos desde o século XIX, a Lei das Drogas é mais um dos mecanismos
de atuação do estado na criminalização de condutas para questões de saúde pública.
Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Sisdepen), de
junho de 2020, são 232.341 pessoas encarceradas por conta da Lei 11.343/2006
(SISDEPEN, 2020). O país tem a terceira maior população encarcerada do mundo, sendo
67,5% do contingente de pessoas negras, sendo a lei de drogas o principal motivo de
prisão de mulheres negras (ATLAS, 2022).
A política de drogas no Brasil é resultado da adesão do país a resoluções
internacionais de combate ao uso, produção e venda de substâncias psicoativas. A
proibição de determinadas substâncias teve um caráter arbitrário. A tentativa, nunca
exitosa, de se acabar com as drogas tinha pouco a ver com os malefícios para a saúde da
população, embora fosse colocada dessa forma. O que de fato ocorreu foi a possibilidade
de controle e territorialização de grupos raciais e étnicos considerados indesejados.
Importada dos Estados Unidos, a ideologia proibicionista brasileira viabilizou a
estigmatização e criminalização da população negra, contribuindo decisivamente para a
violência do estado nas favelas, subúrbios e periferias, produzindo a contraparte dessa
guerra inventada, que são as facções e milícias vinculadas ao narcotráfico.
As mortes são assumidas como necessárias e até comemoradas por figuras
políticas, programas sensacionalistas de TV, celebridades policiais da internet e memes
em redes sociais, com o uso recorrente da expressão “CPF cancelado” para os assassinatos
e chacinas cometidos por agentes do estado.
Como o proibicionismo estimula a criação de facções para operar os negócios locais das
drogas, a legislação contribuiu para o fortalecimento de organizações criminosas, a
formação de milícias e outras formas de associação paramilitares que contam com o
modelo territorial do combate ao tráfico de drogas, promovendo o extermínio da
população negra nas cidades brasileiras. Segundo o Atlas da Violência, portal que reúne
dados sobre segurança pública, houve 65.602 homicídios no Brasil em 2017, dos quais
75% foram cometidos contra pessoas negras (ATLAS, 2020). Em 2021, houve o
assassinato de 6145 pessoas pelas polícias, sendo taxa de mortalidade em abordagens de
4,5% para negros e 1% para brancos (ATLAS 2022).
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Políticas de Saúde Reprodutiva
A saúde e a doença relacionam-se com um conjunto de fatores socioculturais e
econômicos, que impactam sobre as condições de vida das populações. As disposições
históricas que caracterizam a exclusão social da população negra, associadas ao perfil de
renda, moradia, transporte, localização geográfica, saúde, gênero e informação,
determinam o acesso a ações e serviços de saúde.
Nesses termos, considerar a saúde das mulheres negras a partir de uma perspectiva
étnico-racial possibilita a compreensão de que o racismo é um determinante social e
interfere diretamente no processo saúde-doença. Em 2009 e em resposta às lutas do
movimento negro, o Ministério da Saúde reconheceu, por meio da Portaria GM/MS nº
992, que trata da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que
o racismo é um determinante social em saúde, que expõe a população negra a formas
sociais que têm a capacidade de tornar essa população mais vulnerável, dificultando o
acesso aos cuidados em saúde. Segundo essa Portaria, assegura o,
“reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo
institucional como determinantes sociais e condições de saúde, com vistas à
promoção da equidade em saúde” (BRASIL, 2009).
Há diferentes abordagens que tratam das dimensões e elementos do conceito de
Vulnerabilidade em Saúde. Segundo José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres e Ivan
França Júnior et al. (1996) apoiam suas bases interpretativas nas dimensões individual,
social e programática. Os autores argumentam que vulnerabilidade individual se relaciona
como a qualidade e o tipo de informação que as pessoas dispõem e o seu engendramento
na vida prática. A vulnerabilidade social trata do conjunto de fatores sociais que operam
sobre as tomadas de decisão e/ou acesso a informações, ações, serviços, políticas sociais.
Por fim, a vulnerabilidade programática reflete os programas e políticas formuladas e
operacionalizadas pelas instituições, incluindo-se aí o poder público, em resposta a
fenômenos sociais. Segundo eles, os três níveis de vulnerabilidade atingem tanto
indivíduos quanto as coletividades, tendo como pano de fundo a cultura e as
configurações sociopolíticas.
O conceito de vulnerabilidade em saúde toma a promoção da saúde como seu
objeto central, buscando o desfecho da resposta social à um determinado problema de
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saúde. A vulnerabilidade aparece associada aos condicionantes estruturais que apontam a
“susceptibilidade” de uma população com relação a um determinado elemento. Essa
premissa é composta pelo argumento de que os condicionantes que impactam sobre a
saúde das populações são coletivos.
No campo da saúde reprodutiva, a iniquidade racial contribui para que a
mortalidade materna de mulheres negras e pardas seja quase duas vezes maior do que a
de mulheres brancas. Em 2012, os números absolutos de mortes maternas ocorridas no
Brasil, segundo as principais causas por raça/cor (branca e negra), foram respectivamente:
hemorragia; 61 e 108, hipertensão; 93 e 202, infecção puerperal; 37 e 67, aborto; 15 e 51,
doenças cardiovasculares; 47 e 57 (BRASIL, 2016).
Mais da metade, ou 54,1% das mortes maternas no país ocorreu entre as mulheres
negras de 15 a 29 anos de idade, tendo como uma das principais causas a hipertensão
arterial, que poderia ser identificada no pré-natal realizado com qualidade (BRASIL;
2016). Além disso, em fala pública na 4ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade
Racial (Conapir), realizada em Brasília em 2018, Fernanda Lopes, doutora e Saúde
Pública, visibilizou e denunciou que as mulheres negras têm menos aceso a recursos de
alívio à dor durante o trabalho de parto.
De acordo com informações apresentadas por Fernanda Lopes, as mulheres negras
também acessam menos o direito de ter um(a) acompanhante de sua escolha durante o
trabalho de parto, além de serem mais vulneráveis à violência obstétrica. Coaduna com
esse argumento, a pesquisa “Nascer no Brasil”, coordenada pela professora Maria do
Carmo Leal, da Fiocruz, e pelo estudo realizado por Rebecca Theophilo, Daphne Rattner
e Éverton Pereira (2018) sobre a “Vulnerabilidade de mulheres negras na atenção ao prénatal e ao parto no SUS: análise da pesquisa da Ouvidoria Ativa”, da Universidade de Brasília.
Segundo este estudo, 52,2% das mulheres pretas e pardas informaram ter tido
gravidez não planejada, para as mulheres brancas a proporção desse tipo gestacional é de
47,5%. As mulheres negras também utilizam mais a rede pública de saúde em comparação
com as brancas, correspondendo a 93,1% e 90,6%, respectivamente (Theophilo et al.,
2018).
Em se tratando da assistência ao pré-natal, o número ideal de consultas permanece
sendo controverso. A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem recomendando o
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número igual ou superior a seis consultas (Brasil, 2012). No entanto, desde 2011, o
Ministério da Saúde, por meio da Rede Cegonha recomenda a realização de sete ou mais
consultas de pré-natal. Segundo a pesquisa realizada por Theophilo et al., esse
quantitativo de consultas foi alcançado por 64,7% das mulheres pretas/pardas e por 71,6%
de mulheres brancas.
As mulheres pretas/pardas foram menos internadas por complicações na gravidez
do que as mulheres brancas 15,3% e 16,7%, respectivamente. As mulheres negras
receberam menos informações do que as brancas sobre o parto normal (59,6% e 64,1%)
e sobre o local do parto, (59,8% e 65,4%), indicando diferenças estatisticamente
significativas (p < 0,05). Com relação à assistência ao parto, 61,2% das mulheres pretas
e pardas tiveram seus partos realizados no primeiro serviço de saúde procurado por elas,
enquanto que para as mulheres brancas isso ocorreu em 68,2% dos casos. Um menor
quantitativo de mulheres pretas e pardas contou com a presença de acompanhante de sua
escolha no parto, apenas 31,3%, em comparação com 35,5% das mulheres brancas que
acessaram esse direito, já assegurado à todas as parturientes pela Lei Federal nº
11.108/2005. Por fim, a proporção de partos vaginais foi maior entre as mulheres pretas
e pardas (53,3%) em comparação a 48,8% entre as brancas.

Conclusão
Nos três casos aqui abordados que envolvem a saúde pública, Covid-19, drogas e
saúde reprodutiva, houve o entrelaçamento entre a negligência do estado na proposição
de políticas de enfrentamento ao problema sanitário e uso de desinformação e ou de
desordem informacional nas narrativas de conduta moral quanto ao comportamento dos
indivíduos. Os usos conscientes e calculadas dessas tecnologias implica na escolha sobre
aqueles que podem e os que não podem morrer, encaixando-se no conceito de
necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe.
Buscamos o histórico para identificar padrões de conduta em situações de
problemas sanitários, embora em contextos diferentes, para demonstrar que existe um
método empregado na determinação dos procedimentos e protocolos que deveriam
garantir a saúde dos cidadãos, mas que acabam por torná-los ainda mais vulneráveis.
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Abordamos as técnicas de produção de desordem informacional para evidenciar
como é provocada a confusão física e psicológica, interditando possibilidades de
enfrentamento e soluções para crises, como no caso da pandemia.
E salientamos que essa é uma escolha consciente porque traz resultados que
favorecem determinados atores do ponto de vista econômico ou político. Assim,
procuramos demonstrar essa consciência a respeito do contexto histórico associada ao
conhecimento das técnicas de desordem informacional formaram a amálgama de uma
política de morte.
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