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INTRODUÇÃO 

A perigosidade do coronavirus e da COVID-19 leva o mundo a pensar em soluções 

rápidas, buscando seja o tratamento eficaz, seja a vacina ou mesmo a cura. Os 

académicos procuram, por sua vez, fazer uma abordagem mais incisiva sobre os 

diferentes contextos onde aparente se falar desta pandemia. É, portanto, neste 

contexto que esta pesquisa nasce, olhando para a situação real de Moçambique, 

desde a especulação da doença à produção das Fake news. 

Na verdade, o texto traz um panorama geral da forma como os moçambicanos lidam 

com a COVID-19, desde o conhecimento da sua gravidade ao relacionamento com a 

mesma. Este olhar é feito num grupo restrito de cidadãos que se encontram inscritos 

e filiados em diferentes grupos de redes sociais de WhatsApp. É por estes meios que 

as pessoas carregam notícias, produzem informações e reencaminham e partilham 

tudo o que obtêm ou sabem sobre a pandemia do coronavirus.  

As suas criações, na maioria, são do tipo busca e apresentação de soluções de 

tratamento baseado nas suas crenças, saberes e tradições, mesmo que não 

apresentem factos da sua eficácia. Eles criam as Fake news não de âmbito político, 

mas totalmente socioculturais, distanciando-se, de alguma forma, do teoria original 

das Fake news que sempreestiveram ao serviço das ideologias políticas e de 

interesse financeiro. 

 

1. PERCEPÇÕES SOBRE AS FAKE NEWS 

Os estudos sobre as Fake News são ainda raros no mundo e inexistentes em 

Moçambique. Mas não se pretende com isso dizer que este termo seja novo em 

todo o mundo. Ele pode ter evoluído desde muito e que actualmente representa 

fortes debates na arena política e social. E, é neste âmbito que ganha espaço em 

quase todos os países, com os governantes a sentirem-se atacados por 

internautas e comunicadores digitais. Mais ainda, o termo desinformação não é 

também novo. Ele data de 1950 e da Guerra fria em que os Ocidentais davam falsa 

visão do socialismo. Uma desinformação consiste em propagar deliberdamente 

informações falsas, que se pretendam de fontes neutras, para influenciar uma 
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opinião e enfraquecer um campo, afirma François-Bernard Huyghe, citado pelo 

relatório do centro para a educação mediática de Nice, 2017.  

Nos dias que correm, as Fake News percorrem o mundo e adaptam-se a 

circuntâncias diversas da vida sociopolítica, cultural e económica. Trata-se de uma 

adequação conjuntural deste termo. Um termo bastante conhecido por pessoas 

que intencionalmente procuram ganhar suas vidas, mas também menos conhecido 

por aqueles que simplesmente consomem as informações circulando nas redes 

sociais ligadas por Internet. 

Nisto, é importante apresentar, antes de entrar no cerne deste debate, os 

contornos e as percepções científicas que se tem deste conceito “novo” no mundo 

académico.  

Sabe-se que as Fake news emergiram de falsas páginas web e de blogs de 

grandes políticos. Com seus artigos conseguiam gerar mais de 8.7 milhões de 

partilhas, comentários e likes (Silverman, 2016) apud Pangrazio (2018). O autor 

concebe as Fake news como as diferentes maneiras de manipulação de 

informações. As fake news  equivalem a um novo vinho dentro de uma velha 

garrafa (Michael M. Epstein) apud Sauvé (2018). Fake news refere-se a posts 

virais baseados em contos de ficções feitos para significar reportagens noticiosas. 

São intencional e falsamente verificáveis que podem enganar os leitores (Allcott e 

Gentzkow, 2017, 2013) apud Tandoc e Ling (2017). Eles acontecem com 

motivações financeiras e ideológicas. Fake news é uma informação fabricada 

deliberadamente e disseminada com a intenção de enganar os outros, acreditando 

em falsidades. É uma desinformação apresentada ou recebida como notícia 

(MACGONAGLE, 2017). 

Como se pode entender, falar de desinformação e de Fake news, nos moldes que 

os autores acima abordam, leva-nos a perceber que é mesma coisa. As 

sociedades, em função da busca de soberania de concepção científica, tomam os 

nomes que melhor acharem. É por isso que enormes debates emergem em 

Quebec e na França. Mas o cerne é o mesm. Tanto as Fake news quanto as 

desinformações correspondem a termos criados para enganar, oferecer falsas 

informações ao consumidor das notícias circulando nas redes sociais. Em 

Moçambique, o termo desinformação é menos usado pelos internautas. Ou por 
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outra, este neologismo entra nos debates mediáticos tal como começou a ser 

usado nos EUA – Fake news. 

A indústria subversiva das Fake news  cresceu como uma oprtunidade de negócio 

independente no mercado de notícias. As companhias desenvolvem usuários de 

internet e aplicações para desenvolver suas próprias Fake news e mandá-las por 

suas redes sociais. Baseiam-se em slogans como "do-it-yourself media".  

As Fake news podem consistir em piadas, provocações, sarcasmo etc. Estas são 

escritas por pessoas normais/ordinárias. Outro modelo de Fake news é a 

publicação de excertos de notícias em páginas web com URLs semilares aos de 

grande reputação.  Há, assim, interesse em gerar interações nas redes sociais, 

gerar tráfigo nas páginas e ganhar proveito ao danificar imagens e reputação de 

pessoas (Figueira e Oliveira, 2017). Sauvé (2018) acrescenta, a este conceito, 

elementos como: falso, sensacional, falsas histórias que se tornam notícias, 

espalhados pela internet para influenciar a arena política ou para gerar piadas. 

Nisto não existe nenhum controlo jornalístico. 

A velocidade a qual circula a informação mudou. As fake news  relacionam-se com 

a mudança de paradigmas da circulação das informações. A ralação entre a 

informação e a opinião foram sempre fluídos e incertos. As fake news de uma 

pessoa são as opiniões de outra (SAUVÉ, 2008). 

As  Fake news  modernas relaciona-se com as redes sociais e que se impõem em 

tempo recorde (Mike Wendling, 2018). As Fake news nasceu a 10 de Julho de 

2016. Uma data que coincide com o dia em que um grupo de jovens de Veles, sem 

noções de política americana lançaram na página web WTOE 5 News algumas 

notícias inspiradas de actualidade internacional, mas nenhuma baseada em factos. 

As suas duas primeiras Fake news diziam "Pope Francis Shocks Wold, Endorses 

Donald Trump for President et FBI Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found 

Dead in Apparent Murder-Suicide. Este facto levou o pressidente Donald Trump a 

considerer as Fake news como caça às bruxas e ele era o político vitimado pela 

media.  

Com estas informações eles pretendiam ganhar os anunciadores nas suas páginas 

e assim conseguiram obter grandes dividendos dos difusores, por meio de clic. E 

assim, começaram as imitações (SAUVÉ, 2018). 
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Moçambique não é excepção. As Fake news deram volta da vida quotidiana entre 

os cidadão. E, é no momento de crise que este fenómeno se agudiza. As 

informações sobre a COVID-19 abrem/criam inúmeras oportunidades de 

circulação das informações e criadas por internautas nas redes sociais. Ou seja, é 

no WhatsApp que estas informações ganham espaço.  

Facto é que as redes de WhatsApp permitem a criação de nichos com indivíduos 

conhecidos, de diferentes ou iguais experiências. Entre estes grupos facilmente 

circulam informações partilhadas através de reencaminhamentos de mensagens. 

Trata-se de mensagens criadas por pessoas e ou recebidas de outros grupos, até 

de desconhecidos. Em Moçambique a filiação numa rede ou grupo permite o 

acesso à informação visto que as notícias de médias tradicionais (jornais) rareiam. 

O que implica que o acesso à informação é bastante reduzido, sendo que as 

pessoas continuam presas à rádio e em menor escala à televisão de canais 

fechados. 

Segundo Sauvé (2018), dois elementos são essenciais nas Fake news:  o modo 

de difusão e os objectivos marcantis, na base de redes sociais e dos publicitários. 

Sem estes elementos as Fake news  não chegariam aos leitores.  Elas têm uma 

rapidez extrema devido ao recurso às redes sociais – uma instanteneidade das 

informações. Elas podem estar ao serviço da política para confundir a opinião 

pública. Uma piada que se torna viral. Pelo que, ela é uma informação inexacta, 

inexistente, difundida sem controlo jornalístico a um público largo por meio das 

redes sociais. Seu objectivo é de divertir ou de enganar o público com fins 

mercadológicos ou ideológicos. 

As Fake news relacionam-se com os rumores e representam um dispositivo de 

comunicação alternativo e clandestino, marcado pela difusão de 

confidências/segredos partilhados; demonstração, partilha com grupos de 

iniciados e registo de traição de manipulação pelas elites. 

Os rumores permitem dar uma explicação simplificada e chamativa de um evento  

ou uma situação inabitual; permite estigmatizar; obter uma imagem doutrem para 

reafirmar suas próprias normas, valores e crenças; desafiar as versões oficiais; 

obter uma oportunidade de se exprimir e criticar, eventualmente, o contexto 

sociopolítico. O rumor joga sobre a emoção e o sentimento de medo, indignação 

ou exaltação e vale muito em momentos de crise. 
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Na produção das Fake news há recurso a códigos jornalísticos para melhor 

confrontar com suas produções profissionais. Existe uma vontade de desinformar. 

As Fake news  podem ser concebidas como atiçadores de clics e levar a consultas, 

aumentando as receitas publitárias de uma página web. Elas podem nascer de 

motivações ideológicas, tal como aconteceu em 2916 com a eleição de Donald 

Trump nos EUA. 

 

1.1. O ESPAÇO PÚBLICO DIGITAL 

Com o nascimento da Internet todo o mundo pode ter uma página web e um Blog. A 

Internet constitui uma extensão do espaço público (Kelly, 2008), constituindo um 

espaço comunitário da sociedade, permitindo uma rápida circulação de informações, 

debates e discussão de ideias (Dahlgren, 2006). Este espaço digital oferece 

autonomia aos cidadãos e uma possibilidade nova de exercer a cidadania. É um 

espaço deliberativo, propício ao desenvolvimento da cidadania em países ondem 

existam poucos lugares de expressão e onde o cidadão pode temer exprimir-se por 

temer represálias. De acordo com Tredan (2007), o Espaço Público Digital assenta 

nos Links et hypertextes que asseguram a participação activa de todos. Os 

intervenientes cívicos, os discursos, conversas são fundamentais para as denúncias. 

Existem um tom banal, informal e de bate-papo (Cardon, 2011). 

Este espaço tem uma tarefa de intermediação entre a palavra e as acções do Governo 

e da Sociedade. Ele permite que cidadãos participem da vida política e da criação de 

opinião pública, garante a transparência dos processos deliberativos e reduz as 

desigualdades de oportunidades (Habermas, 2006).  

No entanto, todos estes direitos apontados pelos autores acima referenciados são 

acompanhados por certos comportamentos, tanto destes cidadãos quanto dos 

internautas experts que se socorrendo das suas capacidades computacionais criam 

informações falsas denominadas Fake news e as espalham por vários e diferentes 

grupos interconectados. É no exercício das suas liberdades onde se escondem para 

viralizar o mundo, retirando aos jornalistas a vanguarda de notificação dos demais 

concidadãos sobre os prováveis acontecimentos quotidianos. 
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2. MECANISMOS DE CRIAÇÃO, DIFUSÃO E OBJECTIVOS DAS 

FAKE NEWS 

Sauvé (2018) acredita que o recurso à internet e à comunicação pessoal por celular 

alargou a escala de comunicação e possibilitou a permeabilidade da 

desinformação. A democracia mediática eliminou as assimetrias da comunicação, 

contornar os "gatekeepers" e oferece a cada cidadão a possibilidade de se tornar 

uma fonte de informação independente. É, justamente, isto que cria a viralidade 

patológica das notícias. Citando Venturini, 2018, o autor acredita que os médias 

digitais aumentaram o número de interações e tornaram-se contagiosas. Se a 

notícia é falsa, então desinforma o público e o debate democrático é poluído na 

fonte (MACGONAGLE, 2017). 

O mecanismo  de difusão das fake news é o recurso às reinformações com o 

propósito de contrariar o discurso dominante e reverter a grelha de análises feitas. 

Recorre-se a blogs e a redes sociais e a contas anónimas. Procura-se produzir 

contra-discursos a partir de teses de conspiração.  

As  fake news recorrem a imagens e a vídeos pois que são os que mais fazem 

acreditar e funcionam como provas. Elas podem ser manipuladas, distorcidas e 

legendadas com um cometário que não tenha nada a ver com o contexto. Vários 

são os mecanismo que traduzem as Fake news: o retoque textual, a encenação a 

partir de um cliché, o jogo de escala que crie uma ilusão de optica, a fotomontagem 

- apagar, aumentar ou substituir partes da imagem ou ainda o recurso a fotos 

antigas tiradas da internet, usando-as para ilustrar novos casos em novos 

contextos (MACGONAGLE, 2017). Volkoff (1997) apud Sauvé (2019) definia a 

desinformação como  manipulação da opinião pública com propósitos políticos, 

com uma iinformação tratada por meios de desvio. Existem várias motivações para 

a produção de fake news: dinheiro, política/poder, humor/diversão, paixão, 

informar/desinformar (MCGONAGLE, 2017). 

 

3. AS FAKE NEWS E AS LIBERDADES 

As liberdades de expressão devem ser protegidasa todo o custo e isso inclui tomar 

em sonsideração tipos distintos de publicações que  podem ser: humorísticas, 
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sarcásticas, simples opinião sobre algo e mesmo baseadas em crenças pessoais. A 

actual dificuldade tem que ver com o facto. É difícil saber se parte da informação é 

facto ou não. E certas vezes tais são acompanhadas por coisas que aconteceram em 

dado lugar e a dado momento, eventualmente com alguém. Pelo que o facto deve 

responder a perguntas como: o quê, onde e quando? e o que está fora do facto. Mas 

isto é um critério jornalístico enquanto na sua maioria se usa posts dos media social 

que seguem uma ideia generalista de reportarr coisas. Então temos de extrair factos 

para a sua verificação (Figueira e Oliveira, 2017). Não se pode pensar num forte 

aparato legal de criminalizar as Fake news  dado que os governnos são os que usam 

para intimidar a liberdade de expressão e criticar os media independentes e acabar 

coom o debate público. A sátira, por exemplo, não precisa de protecção pois é uma 

forma artística de social de comentar, meio de exagerar e distorcer a realidade, com 

o propósito de provocar e agitar (MCGONAGLE, 2017). 

Se as Fake news equivalerem à propaganda, então reforça os estereótipos, os 

preconceitos, os rummores e atitudes pré-existentes. Pelo que, as Fake news não 

inventam nada (Chastenet, 2017). No seu começo, as Fake news,  em um total de 140 

páginas web, atacaram a rede Facebook. Para Andersdotter (2017), apud (Sauvé, 

2019) o fenómeno das fake news não pode ser banido. Isso seria ir contra os valores 

democráticos: a liberdade de expressão. Pelo que, a responsabilidade recai sobre o 

consumidor de notícias. E, em partes, são criadas plataformas de verificação da 

veracidade das informações que ele consome. 

Nisto, Froissart (2020), sugere que se pense em programas de educação sobre os 

médias, mas a dificuldade é que as crianças não tem acesso bonificado aos jornais 

online. Eles consomem as informações que correm na internet; as práticas mediáticas 

são construídas afectivamente e identitariamente sozinhas pelas crianças. Tem de se 

reavivar a cultura de leitura de jornais e o consumo de informações mediáticas.  

 

4. O PAPEL DO CONSUMIDOR DAS INFORMAÇÕES 

Os usuários das redes sociais aparentam ter perdido a noção de leituras aprofundadas 

pela adopção da postura de uma profunda monitoria e, logo que lhes aparece um 

destaque, a primeira coisa que fazem é partilhar. Grande dificuldade tem que ver com 

a distinção do que é autêntico.  
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Portanto, para acabar com as Fake news deve: 

 Haver a intervenção humana para a verificação da veracidade; 

Figura I; Fonte: Kielv et Robertson (2016) 

 Pode-se usar as máquinas de aprendizagem ténica para a verificação da 

credibilidade das informações dos microblogs. 

Portanto, à busca de uma arma de verificação, o autor propõe a existência de uma 

página de informações gerais, actulizadas constantemente por milhares de 

utilizadores qualificados, efectuando uma vigilância internacional; tal página 

controlaria as citações das fontes feitas... seria um procedimento excelente, afirma o 

autor e ajudaria os leitores a distinguir o falso do verdadeiro (Sauvé, 2018). 

Para Pangrazio (2018) a literacia digital  requerida para criticar as Fake news requer 

um entendimento computacional, cultural e social das plataformas digitais, o que 

permite uma rápida e larga disseminação de cada texto digital. Mas também-se pode 

recorrer a outros mecanismos de verificação.  
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Uma tal verificação das fake news pode-se basear em algumas perguntas como: 

quem; quando; onde; porquê; como a fez circular; os detalhes do país a que 

corresponde e até recorrer a ferramentas de verificação. Algumas ferramentas de 

teste de fotos, como sugere o centro de pesquisa de Nice, 2017: 

 https://angel.co/projects/204169-izitru-trusted-photos 

Figura II; Fonte: autor 

Esta é uma plataforma que pode ajudar na verificação de imagens desconfiadas e que 

são ou que forem postas a circulas nas redes sociais pelos internautas. Ajuda a 

averiguar a sua autenticidade, visto que maior parte das Fake news advém de 

manipulação de imagens. 

 https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 

Figura III; Fonte: autor 
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O mesmo pode ser feito com esta plataforma. Ela ajuda na verificação de informações 

audiovisuais, vídeos dado que muitos deles que são postos a circular têm a mão de 

experts na manipulação. Ou seja, muitos optam também por dar retoque de vídeos 

produzidos em contextos distintos e readaptam-nos. 

 

4.1. VERIFICAÇÃO POR ALGORÍTIMO 

No entendimento de Figueira e Oliveira (2017), a verificação por meio de algorítimo é 

bastante complexa e de alto nível, mas ele é funcional para acobertar as fragilidades 

associadas ao processo. É um conjunto de 112 passos desde a  lista de fontes 

contendo mensagens sobre o assunto, o texto, as respostas a perguntas como quem, 

onde, quando, o tópico, o facto que se combina com o tópico, quem, onde e quando, 

a multiplicação de para cada com o tópicos candidatos, a condiciona se multiplicada 

com o tópico equivalendo ao facto.tópico, depois o resultado cruzado com o factto, a 

condicional  se resultad equivale à verdade, depois retomar à validado, também 

retomar a não validado. É um longo processo para se aferir se se trata de fake news 

ou não. 

4.2. CETEGORIAS/TIPOLOGIAS DE FAKE NEWS 

Para Wardle (2017) apud Pangrazio (2018) existem várias categorias como: conexão 

falsa, contexto falso, conteúdo manipulado, sátira e paródia, destaques de conteúdo 

falso, conteúdo fabricado. As Fake news têm sido usadas em propagandas e em 

discursos de ódio e de violência (MCGONAGLE, 2017). Tondoc e Ling (2017) 

acrescentam a publicidade. E, Froissart (2020) ao falar dos modos de existência das 

Fake news nos médias acrescenta alguns elementos como: fofoca, o informal, o 

ridículo, o artesanal. 

4.3 FAKE NEWS CIENTÍFICAS 

Sobre a Fake Science, nas investigações de Miller, 2017, descobre-se que vários 

artigos sobre cancro são partilhados no Facebook em 2016 e que mais da metade 

repportavam declarações discreditadas por médicos e pelas autoridades sanitárias, 

tornando-se difícil corrigir este fake news devido à grande disparidade numérica dos 

utilizadores do Facebook e dos clínicos e pesquisadores (Sauvé, 2019). Fora do 

câncro, está também a fake news alimentar a circular nas páginas web. Então remata 
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Roy e Alexander, 2017: "sur internet la business de l'information mensongère est 

florissante". 

Gast, 2018 apud Sauvé (2019) afirma que falsas informações científicas são 

fabricadas por pesquisadores desonestos que pretendem publicar a todo o custo. Isto 

poderá ter efeitos colaterais. Refere-se este facto a mudanças climáticas, teorias de 

evolução, bem feitorias da vacina, etc. A desinformação pode ainda ser classificada 

como deep fake. É uma mentira animada, de uma fake news audiovisual.  

As deep fakes têm maior impacto que as fake news devido à convergência do audio 

e do vídeo e que jogam contra o nosso cognitivo de modo a exacerbar os efeitos 

(Chesney e Citron, 2018). O consumo das fake news conduziria a uma obesidade 

psicológica (Boyd dans Chesney e Citron, 2018). 

 

5. METODOLOGIAS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

A realização desta pesquisa este assente em vários métodos usados na comunicação. 

A base de recolha de dados foi a netnografia (Bowler Jr., 2010) que fundamentalmente 

consistiu na inserção do pesquisador em diferentes grupos de WhatsApp 

anteriomente existentes. Tratou-se de grupos em que se tinha certeza da circulação 

de informações do dia-a-dia e que, neste tempo de crise da pandemia do COVID-19, 

se sabia que muita informação seria posta em circulação. Também foi importante o 

método fenomenológico uma vez tratar-se de um acontecimento anormal emergente, 

viral que a qualquer momento podia extinguir e as informações sobre ela ficar para 

atrás. Então, a cada informação posta em circulação cabia um scremshort e o seu 

armazenamento posterior. 

No seu todo, foram três os grupos escolhidos. São grupos que filiam pessoas de vários 

níveis académicos, sendo na sua maioria mestres e em menor número licenciados. 

Com estas categorias de informantes, estava-se seguro de que eles tinham 

discernimento apurado para categorizar as notícias postas a circular nos seus grupos. 

E, por se tratar de assuntos menos conhecidos, então o conhecimento de certos 

membros do grupo, a partilha, os comentários foram importantes para entender se 
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uns sabem ou outros não da qualidade de informações postas a circular nas redes 

sociais. 

Para a análise das informações recolhidas, usou-se o método de Análise de 

Conteúdo. O que significa que as informações obtidas foram sujeitas ao entendimento 

do pesquisador e que a sua ilustração em figuras recortadas ajuda também na 

certificação do que se diz. Tanto é que permite várias percepções e abertas para 

qualquer um. 

No que se refere às informações adquiridas, foram recolhidas, dos três grupos 

centenas de notícias postas a circular pelos grupos e nos diferentes grupos por 

membros. As notícias mais absorvidas foram as que apresentavam algo sobre a 

COVID-19. As notícias eram de diversa ordem: as partilhadas por links, as 

criadas/inventadas, as políticas, socioeconómicas, culturais, crenças, agitação, sátira, 

piadas. São, portanto, um conjunto enorme de informações produzidas, 

intencionalmente por internautas, mas que todas sejam sobre o coronavirus. 

 

6. AS FAKE NEWS: UM OLHAR SOBRE AS MENSAGENS 

CIRCULANDO EM GRUPOS DE WHATSAPP  

Consideremos, portanto, a seguinte figura e o respectivo texto: “Can we uninstall 2020 

and install again? This version has a virus”. É assim como o mundo acordou neste 

ano. O surto viral fazia de 2020 um ano em que ninguém ter sabido da sua existência. 

Milhares e milhares de pessoas quereriam desinstalar esta versão dolorosa. A escolha 

do gato com um olhar fixo e atento é devido à cautela que este animal tem. Há uma 

enorme necessidade de cautela na luta contra este vírus. Tal que veio destruir todas 

as anteriores práticas democráticas, limitando as liberdades das pessoas; um vírus 

que clama por cautela na busca de solução; uma cautela necessária para o tratamento 

deste assunto no seu todo.  
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Figura IV; Fonte: autor 

 

Mas fora de se 

desinstalar esta 

versão viral, as 

pessoas optaram 

por acompanhar 

esta versão com 

informações que 

menos ajudariam 

na busca por uma 

solução: fazem 

circular notícias 

falsas – Fake news 

e tiram proveito da 

desolação do mundo. Os diferentes grupos põem em circulação toda e qualquer 

informação sem com isso se interessarem pelos ganhos financeiros que isso podia 

proporcionar. 

Os csos de infecção em Moçambique emergiram num momento 

em que o mundo estava já infestado pelo virus e que países já 

estavam saturados. A distância que separa o ocidente e a África 

parecia uma cura para estes últimos. Ora, a avidez de ter casos 

também parecia uma experiência desejada, tanto é circulavam 

por diferentes canais online informações falsas, como ilustra a 

figura V:As informações postas a circular neste canal é dada em 

destaque “última hora” repetida três vezes, fazendo perceber a necessidade de se 

informar, seja para uma maior cautela seja para aterrorizar os moçambicanos devido 

ao fraco sistema de saúde, facto que também contou para adeclaração do Estado de 

Emergência por 60 dias. O Governo temia um surto fatal no país. Mas que 40 dias 

depois, Moçambique ainda não atingiu a fasquia dos 100 positivos ao teste da COVID-

19 e não apresenta nenhum caso de morte, além dos 10 recuperados. 

Em Moçambique, a maior parte das Fake news no tempo da crise sanitária tem que 

ver com a solução ou a busca de uma cura à COVID-19. Eis alguns exemplos 
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ilustrativos das informações criadas e postas em circulação nos diferentes grupos de 

WhatsApp: 

Figura VI; fonte: autor 

 

Nesta imagem temos quatro fotos recortadas e recompostas. A primeira apresenta um 

link e imagens, dando conta da existência de uma solução de cura para a COVID-19. 

Um detergente usado em Moçambique para a limpeza sanitária é apresentado como 

cura, e o pastor aparece dando aos crentes para beberem. As pessoas apresentam-

se impávidas e a consumir o detergente. Facto é que existe no detergente escrito que 

este Dettol é uma luta contra o coronavirus. Mas as pessoas que fizeram circular esta 

informação, deliberadamente, não explicam que se trata de um coronavirus de origem 

humano. A COVID-19 tem origem animal, provém de morcegos. As pessoas não têm 

o tempo de verificar a veracidade dessas informações. 

A terceira figura apresenta um link com estudo realizado que conlui que o orgasmo 

pode curar o coronavirus. E, na inocência ou na alegria, vários grupos de jovens fazem 

correr estas notícias, dando volta pelas redes sociais, num momento em que a OMS 

clama pelo distanciamento social. 

A última imagem ilustra um bafo tipicamente moçambicano usado para tratar gripes 

que emergem no organismo quando a pessoa se expõe à chuva sem protecção, 

quando anda em lugares húmidos e apanhe orvalho. É um tratamento que resulta de 

várias mistruras de plantas: folhas de eucalípto, capim, folhas de abacateira, entre 

outras ervas que podem ser adicionadas. O bafo é posta a ferver a 100 graus e, com 

um cobertou o indivíduo inala todo o vapor, transpira e revitaliza o organismo. Os 

moçambicanos fizeram a imagem, produziram um áudio e puseram a circular pelas 

redes sociais, neste caso, grupos de WhatsApp. Isso, se funcionar, então será um 
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avanço, mas caso não funcione, será uma retardação à despistagem e tratamento da 

COVID-19. 

Ainda sobre as Fake news de tratamento desta doença, em Moçambique circulam 

mais informações criadas, como ilustra a imagem: 

 

Figura VII; Fonte: autor 

 

A existência de uma cura da COVID-19 em Moçambique foi anunciada muito antes de 

o mundo e a OMS saber da vacina. O tratamento é confundido arbitrariamente com a 

cura.  

A primeira figura à esquerda apresenta um link dando conta de que a ejaculação pode 

curar a COVID-19. Enquanto isso, a figura do meio veio torturar a mente dos 

moçambicanos e levou a várias campanhas  de sensibilização das comunidades 

locais na luta contra esta Fake news criada no tempo da crise e da pandemia do 

coronavirus. Na imagem, vê-se o papa sendo chicoteado por Jesus Cristo. Ele corre 

dolorosamente. O texto por baixo questiona assim “quem te disse que na bíblia tem 

cabelo de coronavirus?”  

Facto é que as pessoas receberam rumores da existência de um fio de cabelo dentro 

das bíblias, num dos caítulos e dos versículos. Cabia a cada um a sua localização. E, 

feito isso, deviam misturá-lo com água e dar a beber todos os membros da família. 

Dalí, a cura estava no família. As pessoas fizeram-no!.. Era enorme a corrida pela 

procura do fio e, na verdade, entre tantas famílias que tiveram tal informação, existiram 

as que o localizaram e tomaram-no com água. 

O fio de cabelo é nocivo e colando-se na garganta podia ser fatal para a vida das 

pessoas. A busca pela cura fi-las despensarem nas consequências graves que 

adviriam dessas atitudes. 
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Por fim, a última figura à direita anuncia a existência de uma cura da COVID-19 em 

Moçambique. O quiabo é a solução. Esta informação anti-viral circula por vários 

grupos e membros. Mas a verdade é que nenhuma pessoa no país, dos 80 casos 

positivos tinha sido curada pelo consumo deste alimento. A mensagem é assinada em 

nome de um sheik, localizável num determinado espaço físico em Moçambique. Estes 

Sheiks são pessoas reconhecidas na comunidade muçulmana e que outras têm o 

poder de influenciar as massas, dando fé e credibilidade da mensagem. Mas tal não 

passava de um Fake news, inventado, criado e disseminado pelas redes sociais. 

Portanto, em Moçambique, pelos grupos, várias informações foram postas a circular 

referindo-se ou relacionando-se com o coronavirus. A Netflix contra o coronavisrus, 

informações proibindo a compra de máscaras nas ruas alegando que elas provocam 

ferimentos, como ilustra a figuraVIII: 

Isto pode, de alguma forma, ter desinibido a população ao uso 

de máscaras, sabendo-se que as das farmácias eram vendidas 

a preços proibidores e que a população moçambicana via 

nessas máscaras a solução.  

Links diversos foram publicados 

https://www.agazeta.com.br/mundo/noticia-sobre-cuba-ter-

produzido-vacina-contra-coronavirus-e-falsa-0320, atestando a 

falsidade das notícias de que cuba tinha produzido uma vacina 

cotra o coronavirus e que o mundo estava ancioso em obtê-la. 

Foram informações texto, audiovisual e com comentários. 

Internautas, experts criaram e carregaram vídios anteriores que 

não tinham nada a ver com a COVID-19 e colocaram-se a circular nas diferentes redes 

sociais. A partilha não tardou no momento em que todos estavam à procura de uma 

luz verdade no fundo do túnel onde se mergulhou. 

Youtubistas criaram, nno âmbito da decretação do Estado de emergência, 

informações de que o presidente de Moçambique decretara que “pais deviam deixar 

suas filhas passarem a quarentena com seus namorados” e associaram a imagem 

televisiva ao texto e colocaram-na em circulação nas redes sociais. 

E, relacionado com este assunto, um Fake news foi criado com rigor jornalístico dando 

conta da revogação do Estado de Emergência declarada pelo chefe do Estado como 

se pode ler no texto que girou pelos grupos de WhatsApp: Figura IX 
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como se pode ver e ler, este texto parece ter 

sido produzido por alguém com conhecimento 

tanto da forma/estrutura de construção de 

notícias como do que ela faria nos cidadãos 

que pela primeira vez, por anúmcio televisivo, 

viram as aulas interrompidas por um período 

de 30 dias, prorrogados por outros 30. É uma 

contra-informação que toma como base a 

inexistência de casos confirmados e testados 

positivos de coronavirus. Nisto, ele coloca 

aspectos socioeconómicos em jogo. Em 

Moçambique a dependência pelos transportes 

comuns é enorme e que tais transportadores 

dependem da existência de alunos, sendo que 

com a paralisação das aulas cairiam num 

colapso económico jamais visto. 

Os “chapa 100” de 15 lugares que circulavam 

com acima de 20 pessoas, superlotação, 

deviam rigorosamente cumprir com o 

distanciamento social de 1,5 m. Isso era 

impossível de acontecer. Era-lhes obrigado a carregar somente 1/3 de passageiros, o 

que não superava os cinco em cada chapa. Uma controversa que frustrou os 

transportadores porque tais restrições não eram concernentes aos que tranportavam 

pessoas em Myloves (camiões usados para transportar pessoas em Maputo). 

Para terminar as abordagens sobre o coronavirus em Moçambique, veja-se aqui uma 

categoria de Fake news que foi e continua a circular nas redes sociais e em diferentes 

grupos: 
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Figura X; fonte: autor 

 

As piadas são e foram características em Moçambique, demonstrando ou medo ou 

mesmo falta de seiedade das pessoas sobre a doença que ainda não existia no país 

ou que existe, mas que não causou nenhuma morte. Ou seja, quando se não tem 

famílias e com familiares directamente afectados, então a coisa parece doutro mundo. 

A criação toma espaço, tanto é que quarenta dias depois da paralização no país, 

registaram-se 80 casos, mas com zero mortes. E, tal como colocaram a circular 

informações sobre a potenciação do sistema imunológico pelo orgasmo, também 

criaram e publicaram o coronasutra que deriva do camasutra, referente a diferentes 

posições para se manter relações sexuais e relacionaram-na com a recomendável 

separação das pessoas a 1,5 m. A seguir, apresentam um nariz cheio de pelos e 

advertem para o não uso de máscaras, já que o virus se penetra por vias orais e 

nasais. A terceira figura compara e ironiza os preços. O álcool em gel em Moçambique 

custa 500 meticais e a cerveja, 45 meticais. O autor simplesmente diz querer que cada 

um reflicta por si e que ele não pretende influenciar o entemdimento das pessoas. E, 

factualmente, a preferência das pessoas seria de consumir o álcool da cerveja que é 

mais “barato” a ter de comprar um produto bastante importante para a saúde a preço 

elevado e desafiador para o bolso dos moçambicanos, vivendo numa pobreza abaixo 

da média. Reivindica-se, portanto, a acessibilidade deste gel e o encarecimento da 

cerveja, que é menos aconselhável neste período de confinamento. 

Por fim, um texto foi produzido por internautas e publicado em diversos grupos, 

alegando que a OMS orienta ao uso de milho a ser introduzido no ânus, dois grãos, 

para testar ou efectuar o despiste do coronavirus. Para eles, se os graus se 
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transformarem em pipocas, então, a pessoas seria testada e dada como positiva e 

que se devia, de imediado, deslocar ao hospital para tratamentos. 

 

7. CONCLUSÃO 

A invasão social pela pandemia do coronavirus – COVID-19 trouxe medo e 

oportunismo para as pessoas. E, tal como acontence em todo o mundo, Moçambique 

não é excepção. As pessoas acomodam na doença notícias falsas, personalizadas, 

isto é, adaptadas ao contexto e ao estilo de governo e vida próprios. A busca por links 

contendo informações falsas – Fake news tornou-se uma prática. Porém, em 

Moçambique eles recorrem aos grupos de WhatsApp para partilhar as informações, 

dentre elas as falsas. Elas são buscadas e reencaminhadas para diferentes grupos. 

Nesses grupos, existem os que não têm noção do que seja partilhável pela sua 

utilidade e do que não deva pela sua nocividade. Eles correm, sem ler nem aferir a 

veracidade, para partilhar. 

Na sua maioria, as informações postas a circular são as criadas para fazer piada sobre 

a doença, demonstrando pouco conhecimento sobre a fatalidade que ela pode causar 

ou que esteja causando ao mundo.  

Em Moçambique as pessoas pensam e acreditam que a doença é ocidental e que 

seus corpos sejam imunes ao vírus. Eles alegam vários aspectos, mas que o 

importante por referir é crença de que existe uma cura e para tal apresentam seus 

saberes que se distanciam da luta pela busca da razão laboratorial para encontrar 

uma vacina e até mesmo uma cura. O bafo, o tipo de alimentos que traduzem a 

naturalidade da vida que levam, faz-lhes crer no valor que isso traduz, enquanto a 

ignorância da necessidade de se acautelar das Fake news coloca em perigo as suas 

vidas. 

Na maior parte dos grupos, seus membros publicam, patilham e reencaminham 

informações não verificadas, ou seja, nem usam as plataformas de verificação nem o 

algorítimo de confirmação. Isso faz-nos entender a enorme necessidade de uma 

educação cívica acurada sobre a comunicação mediática na Era digital e num período 

em que as Fake news buscam vanguarda. 
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As Fake news produzidas pelos membros destes grupos de WhatsApp não têm 

interesse em gerar receitas financeiras nem são de carácter publicitário se 

comparadas com as dos links partilhados que beneficiam aos donos das páginas web. 
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