Este guia traz
ORIENTAÇÕES VALIOSAS
de como enfrentar campanhas de

FAKE NEWS
Introdução

O guia “Como Falar Sobre Espaço Cívico: Um Guia para a Sociedade Civil Progressista Enfrentar Campanhas de Difamação”, de Israel Butler, traz orientações valiosas sobre como
podemos nos comunicar de um modo melhor, mais efetivo, e combater tanto a desinformação quanto ataques de opositores autoritários.
Vale lembrar que o texto não tem como foco campanhas políticas. Entretanto, muitos dos
conselhos dados pela autora focando nas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) podem
auxiliar a comunicação de parlamentares, líderes do executivo, movimentações e ações em
redes sociais e outras mídias.
Nossa intenção, portanto, é trazer os pontos mais importantes da cartilha para aprimorarmos a comunicação progressista em todas as instâncias: seja em um discurso político, em
uma entrevista dada por um parlamentar, no dia a dia das redes sociais ou em artigos escritos e publicados em revistas e jornais de prestígio do Brasil.
Em nota no guia, o autor diz que a pesquisadora e especialista em criação e testes de mensagens para campanhas, Anat Shenker-Osorio foi a referência para a sua pesquisa. Nós,
pegando carona na citação, sugerimos para quem não a conhece buscar conteúdos com o
seu nome – há muita coisa no guia que se refere ao seu trabalho.
Israel Butler aborda diversas minúcias do setor das OSCs na União Europeia, trazendo dados
de pesquisa, citações de acadêmicos importantes e insights valiosos sobre como se proteger de ataques e, melhor, maneiras de Organizações da Sociedade Civil usarem o discurso a
favor de causas que podem parecer perdidas.
Em sua cartilha, traduzida para o português e espanhol pelo PROJETO INCIDE, vinculado ao
Instituto Novos Paradigmas, o autor nos apresenta um amplo panorama dividido em quatro
seções e um anexo: “Sobre Este Guia”, com uma espécie de resumo; “O que influencia
a visão que a população tem das OSCs”; “Narrativas que podem estimular o apoio a
OSCs e causas com que trabalham”; “Narrativas de campanha de difamação e como
não reagir a elas”; e “Anexo: O estado da arte da pesquisa sobre a atitude da população em relação a OSCs e os fatores que influenciam sua credibilidade”.
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Histórico
Não são apenas as OSCs que estão sob ataque. Qualquer minoria, grupo ou indivíduo minimamente contrários a um governo ou líder autoritário são perseguidos. Em sua cartilha, o
autor traz como exemplo diversos ataques que esses agentes fizeram recentemente a instituições que buscam apenas o bem comum e países mais igualitários. Butler destaca porque
esses agentes são tão fortes e como eles trabalham. “Uma das razões pelas quais forças
autoritárias conseguem fazer suas agendas progredirem é o fato de que são habilidosas na hora de se comunicar, conseguindo mobilizar seus apoiadores e influenciar a
parcela persuadível da população para apoiar sua causa” e continua “os leitores vão
perceber que grupos autoritários usam praticamente as mesmas narrativas para atacar todos os grupos de que não gostam, como grupos marginalizados ou instituições
as OSCs: alegam que todos fazem parte de uma “elite” que está facilitando o declínio
“da nação””.
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Alguns termos importantes,
antes de passar para a estratégia
NARRATIVA: Desde 2018, muito se fala no Brasil sobre “a disputa da narrativa”. Entretanto, quando paramos para pensar o que de fato significa essa briga e o que está em jogo, não
conseguimos articular sobre o que estamos falando. Em “Como Falar Sobre Espaço Cívico:
Um Guia para a Sociedade Civil Progressista Enfrentar Campanhas de Difamação”, o
autor dedica parte de seu trabalho a explicar precisamente a definição desta palavra, narrativa, tão usada nos dias atuais.
REFERENCIAL: “Referencial” é outro termo muito usado pelo autor ao longo do texto, principalmente quando se debruça sobre como evitar a resposta a ataques. O termo é definido
como um “modelo mental ou atalho”.
HISTÓRIA: Sabemos que uma história costuma ter começo, meio e fim, mas Butler discorre
sobre uma ideia em que “uma mensagem não precisa ter essa estrutura e pode ser apenas uma declaração, observação ou slogan que capta a essência da narrativa”.
DESENVOLVIMENTO DA NARRATIVA: A narrativa é constituída por quatro partes, mesmo
quando é resumida a uma palavra.
• A primeira delas é a afirmação de valores, que pode se referir a “algum tipo de experiência compartilhada ou um lembrete do tipo de tratamento ou situação que seu
público-alvo deseja para si e para pessoas semelhantes”. Ativistas muitas vezes evocam princípios ou padrões que provavelmente só são conhecidos por seus apoiadores, o
que pode tornar difícil, para o público, enxergar a conexão entre a sua causa e questões
consideradas importantes”. Em termos mais claros: é sempre melhor dizer porque o
ser humano precisa de água limpa em vez de detalhar padrões técnicos desta água.
Este é um dos vários exemplos que a cartilha destaca;
• Outra etapa importante no desenvolvimento da narrativa é explicar qual é o problema.
O modo de contar é muito importante e precisa, sempre, mostrar ou preparar a solução.
“Ativistas costumam apresentar fatos simples e esperar que o público tenha o mesmo entendimento que eles”, e isso não gera empatia do público em geral, que já tem
uma visão predominante sobre um fato;
• A terceira parte da narrativa consiste em explicar a solução para o público. Não é necessário entrar em detalhes sobre a política que será feita, mas focar nos resultados que isso
trará para a vida concreta da população;
• O quarto momento da construção de uma narrativa diz respeito a chamar as pessoas
para a ação e lembrar que houve sucesso no passado. Um exemplo do que estamos vivendo no momento para ilustrar o que o autor quer dizer. Quando uma rede progressista
nota que o voto jovem pode ser uma boa arma para derrotar o governo Bolsonaro nas
urnas em 2022, ela prepara diversas formas de pedir para que as pessoas se engajem:
quem já é mais velho, que aconselhe os mais novos a tirar seus títulos; quem é mais novo,
que fale com seus pares para regularizar a situação eleitoral o quanto antes. Há, então,
uma chamada para que a sociedade faça algo.
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Lembre-se:
a narrativa é a fonte primária a partir da qual todas as peças de comunicação serão
criadas. A cartilha conta com uma série de exemplos para elucidar essas informações.

Público-alvo:
Seu público-alvo é de suma importância quando você desenvolve alguma narrativa. Ao
pensar em quem irá receber a mensagem, você pode ajustá-la especificamente para que
ela tenha maior penetração neste grupo específico. Butler chama a atenção para uma
divisão que pode ser feita na sociedade e que abarca praticamente toda a população
quando pensamos no receptor de nossa narrativa: “a respeito de questões morais, a sociedade pode ser dividida em três grupos: pessoas predispostas a apoiar firmemente a mesma posição que a sua (a base), as que são firmemente contra a sua posição
(oposição) e as que têm opiniões contraditórias e podem ser convencidas a seguir
qualquer um dos dois caminhos (as que podem ser persuadidas) – este grupo dos
indecisos é geralmente o maior, independentemente do tópico abordado e, muitas
vezes, pode ser dividido em subgrupos”.
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Estratégias para INFLUENCIAR
a visão da POPULAÇÃO
Sanduíche da verdade
O campo progressista ainda não é tão hábil nas estratégias de combater uma informação
falsa ou de lidar com o problema quando a narrativa vem de uma entidade autoritária. Por
exemplo, se Jair Bolsonaro faz um tweet contrário a alguma minoria, como defender o grupo atacado sem disseminar ainda mais a mensagem do atual presidente? É para isso que
serve uma das principais técnicas citadas pelo autor no guia: “sanduíche da verdade”, uma
forma de desmistificar uma informação sem reproduzir o referencial daquela mensagem.
“Está comprovado que a desmistificação sai pela culatra porque tende a, primeiramente, apresentar a mentira para depois desmontá-la com fatos e estatísticas. Ao
fazer isso, ativistas repetem tanto a desinformação quanto o referencial prejudicial,
além de tentar refutá-lo com fatos em vez de mudar a conversa”, lembra o autor. “Um
sanduíche da verdade permite que você mude o referencial do debate. Você pode se
concentrar em dizer o que defende e o que está promovendo por meio da afirmação
de valores e da solução que você apresenta. Ao explicar as más intenções de seu oponente, você tem mais chances de fazer com que seu público rejeite a desinformação. E
a repetição de sua própria mensagem, por meio da afirmação de valores e da solução,
aumenta as chances de isso acontecer, sem reforçar a mentira”.
O sanduíche da verdade é uma ótima estratégia para transmitir sua mensagem enquanto desacredita seu oponente e pode, inclusive, mostrar se há algum objetivo por trás da fake news
que está sendo contada. Se alguém ligado a Bolsonaro, em meio ao caso de propina na
compra de vacinas, inventa um fato sobre o campo progressista, usando esta técnica, pode-se não só desmentir determinada informação mas dizer que ela foi criada apenas como
cortina de fumaça para acobertar o escândalo.
A estratégia pode ser dividida em três pontos (abaixo), mas a cartilha traz exemplos e aplicações importantes:
• Diga o que você defende por meio de uma afirmação de valores;
• Mostre que o problema é que seu oponente está mentindo por algum motivo nefasto (por
exemplo, para dividir ou distrair a população). Faça alusão à mentira, mas não a repita);
• Retorne ao que você representa, expressando-o como a solução ou caminho a seguir.

5

Não fale difícil
O campo progressista é geralmente formado por acadêmicos, artistas, pessoas com um
grau de escolaridade maior e mais familiaridade com os assuntos políticos. Isso faz com
que sua linguagem nem sempre seja efetiva na comunicação. O lema aqui é simples:
quanto mais direto, melhor. Se o objeto da narrativa é uma postagem na rede social
para defender o direito de indígenas não terem mineração em seu território e você deseja alertar a população geral, não há motivos para escrever um “textão” cheio de jargões
técnicos que apenas você e quem estuda o assunto domina. “Pesquisas sugerem que o
problema não está na linguagem técnica ou complicada em si. A questão aqui é se
o nível de complexidade e tecnicidade está devidamente adaptado àquele que seu
público conhece”, afirma o autor.
Ou seja, quando se trata de comunicação para um público mais geral: simplifique, sempre
que possível.

Mais uma vez: não repita o referencial
O assunto já foi brevemente tratado no tópico a respeito do sanduíche da verdade, mas o
autor sempre bate nessa tecla: não repita a ideia do ataque. Se algum político autoritário
afirma que “o campo progressista quer acabar com a família”, não responda dizendo
“nós não queremos acabar com a família tradicional”, porque, ao dizer isso, você propaga a mensagem do oponente. Seria melhor uma réplica afirmando algo como “nós desejamos que todos os seres humanos tenham direito de constituir uma família”.

6

Exemplos de
O QUE FAZER E O QUE NÃO
FAZER NA COMUNICAÇÃO
Algumas das muitas dicas do autor contidas no guia e que nos mostram quais são as boas
práticas na comunicação e o que não se deve usar na criação de narrativas:

NÃO FAÇA:

FAÇA:

Repetir os referenciais nocivos usados pelos
seus oponentes. Quando você os contradiz diretamente, irá reforçar o referencial negativo;

Iniciar com o que você tem a dizer. Verifique se a
terminologia e o referencial que você está usando lhe desfavorecem e reformule, se necessário;

Usar uma abordagem desmistificadora ao tratar de difamação. A desmistificação envolve
repetir e, portanto, reforçar o referencial dos
oponentes;

Em vez de fazer o que está no segundo item da
seção “Não faça”, use a técnica do “sanduíche
da verdade” [truth sandwich]: a) Iniciar com o
que você tem a dizer b) Fazer alusão à difamação do oponente, mas sem repeti-la, e explicar
seu motivo nefasto;

Concentrar-se em apenas descrever o mal causado pela situação problemática. As pessoas
tendem a interpretar fatos simples de acordo
com o “senso comum”, que pode incluir conteúdo de campanhas de difamação;

Quando explicar o problema, descreva quem
está fazendo o quê, ou quais os sistemas permitem, na prática, que esse mal aconteça. Se for
relevante, indique os motivos nefastos por trás
da difamação;

Falar apenas sobre o problema. Isso pode sobrecarregar seu público e fazê-lo sentir que a
situação é inevitável ou não pode ser resolvida;

Lembrar seu público de qual deveria ser a situação e como o mundo deveria estar. Depois de
explicar o problema, mostre que existe uma solução que eles podem apoiar;

Falar sobre grupos marginalizados como se
fossem separados do seu público. Isso perpetuará o distanciamento do outro;

Apelar à condição de humanidade compartilhada com as pessoas do grupo marginalizado,
lembrando seu público do que temos em comum. Estimular o sentimento de empatia com
valores compartilhados, experiências compartilhadas e aproximando o problema do seu público e das pessoas com quem se importam;

Usar linguagem técnica abstrata com um público formado por não especialistas. O resultado
será que as pessoas deixarão de prestar atenção e vai tornar mais difícil, para elas, relacionar
o problema a valores compartilhados.

Explicar individualmente os padrões que você
está promovendo, mostrando como eles realizam coisas que seu público acha importante.
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Concluindo
Como notamos neste breve resumo, Butler traz uma série de orientações que podem ser
facilmente adaptadas para o Brasil e para um contexto de disputa política da narrativa, de
comunicação de campanha e da criação de uma rede progressista que dialogue com seu
público-alvo de forma mais efetiva. Usando as estratégias e técnicas pontuadas pelo autor,
não só poderá haver um refinamento e alinhamento da linguagem mas também um maior
alcance de suas mensagens entre as pessoas que não aprovam um governo, por exemplo.
Afinal, a ideia é ampliar a compreensão e os simpatizantes das nossas causas.
Este texto não abarca todo o conteúdo da cartilha. Por isso traduzimos o material e
convidamos o leitor a conhecer seu conteúdo integral.
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