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Resumo- As redes sociais têm-se tornado um dos principais meios de difusão de infor-
mação em massa, e com isso a difusão de informações falsas também. Atualmente um
dos maiores problemas virtuais é a dificuldade de se obter fontes confiáveis. A proposta
deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta, integrável às redes sociais, capaz
de fornecer fontes confiáveis ao usuário, sem que ele precise sair da plataforma a qual
está utilizando para fazer a busca.
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1 Introdução

Cada vez mais estamos imersos em ambientes virtuais ricos em informações. Nos
últimos anos têm-se notado cada vez mais o efeito do crescimento da difusão de informa-
ções erradas ou até mesmo inverídicas. Muitas dessas notícias falsas são difundidas em
redes sociais como twitter, whatsapp, youtube entre outras.

Em redes sociais como o Twitter, qualquer pessoa pode criar de uma a várias contas
e publicar qualquer tipo de conteúdo e difundir qualquer tipo de informação. O Twitter
também permite o retweet, isto é, que um usuário compartilhe a informação publicada
por outro usuário, dessa forma é muito fácil o espalhamento de notícias falsas. Todo
esse conteúdo difundido no Twitter é pouco moderado, e é impossível de ser moderado
manualmente devido sua volumetria, uma forma automática também é inviável pois os
instrumentos para combater as fake news ainda estão sendo desenvolvidos.



No entanto, para descobrir a veracidade referente a algo, é relativamente complexo,
demanda horas de pesquisa em fontes confiáveis, hoje há empresas e ferramentas que
facilitam a verificação de fatos, são chamadas de agências verificadoras de fatos.

Portanto, uma das formas de simplificar esse processo de pesquisa, seria um chatbot
já integrado ao Twitter, de forma a qual o usuário simplesmente marcasse o bot na thread
e o bot faria essas pesquisas e forneceria os resultados ao usuário. Dessa forma se tornará
simples consultar os fatos como também será simples difundir uma análise averiguada
sobre a notícia do tweet em questão.

Sabe-se que identificar fake news pode ser uma tarefa complexa, e mesmo com
agências verificadoras, ainda sim há um fator humano interpretativo, e tendo ciência desse
grau de complexidade, a proposta deste chatbot não é acusar de fake news ou não uma
notícia passível a interpretações humanas, mas sim, indicar artigos de sites de checagem,
de tal forma que fique fácil ao usuário encontrar a verdade sobre algo. Por exemplo, um
usuário no Twitter, compartilha um link de uma possível fake news, a qual sugeria que
um evento havia acontecido, e através de uma série de buscas e análise de dados, o bot
indicará um ou mais artigos com evidências referente ao fato compartilhado. De forma
objetiva, o bot utiliza uma API da Google para obter um conjunto de artigos que resultam
de um dado conjunto de palavras-chaves - ou seja, o bot utilizará o texto compartilhado
para obter essa lista de artigos, então ele responderá a thread na qual ele fora marcado
com a indicação da lista de artigos resultados dessa busca.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Criar um bot integrado ao twitter que facilite a obtenção de artigos de fact-checking
referentes a um texto de um tweet.

2.2 Objetivos específicos

• Desenvolver um bot integrado ao Twitter.

• Desenvolver Desenvolver um serviço integrado à API de indexação de fact-checking
da Google.

• Desenvolver uma arquitetura, orientada a micro-serviços, que permita facilmente a
integração a outras redes sociais e outros serviços de fact-checking.

3 Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, esse trabalho será divido em, estudo da API
do Twitter a fim de obter os métodos necessários para ler menções e responder a tweets,
estudo da API do fact-checking tools da Google (FACT. . . , ) a fim de conhecer os mé-
todos de busca por palavras-chave, para com base nisso desenvolver dois micro-serviços
que serão responsáveis pela comunicação com ambas APIs citadas, estes micro-serviços



serão projetados de forma a abstrair os serviços os quais eles consomem, para que essa
arquitetura permita trocar facilmente de rede social e de serviço de checagem.

4 Resultados e Discussão

Espera-se, ao final deste projeto, ter-se um micro-serviço capaz de ler e responder
à menções no twitter e outro capaz de receber textos, consulta-los na API da Google, e
retornar uma mensagem já formatada, citando fontes validadas.

5 Considerações Parciais/Finais

O projeto não tem a pretensão de dizer se algo é verdade ou não, pois é sabido que
muitas noticias são passiveis a interpretação humana, mas sim fornecer aos usuários de
redes sociais, uma forma fácil de obter uma checagem de fatos referente a uma postagem
em rede social. Isso implementando uma arquitetura não só capaz de se integrar a mais
redes sociais, mas também capaz de se integrar a outras ferramentas verificadoras de fatos.
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