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MOTIVAÇÃO

METODOLOGIA

O IBGE realizou um estudo em 2016 que aponta que existem mais 100
(cem) milhões de internautas no Brasil e, segundo o Reuters Institute
(2018), mais de 66% dos brasileiros usam redes sociais como fonte de
notícias. Por mais benéfico que isso seja, deve haver uma preocupação
com que tipo de conteúdo essas pessoas estão consumindo, pois está
se tornando cada vez mais comum o compartilhamento de fake news,
impactando a vida de milhões de pessoas.

Primeiro buscou-se entender quais são as características mais
relevantes que definem uma notícia falsa e que podem ser capturadas
por software, como: escrita, proporção de erros, número de
substantivos, adjetivos, pronomes, etc, além de características como o
autor, plataforma veiculada e uma análise de sentimento na mensagem
do texto.
Então, de posse das principais que definem as fake news, procurou-se
analisar qual algoritmo é mais adequado para classificar esse tipo de
dado. Para tanto, foram testados Naive Bayes, Lasso, K-Nearest
Neighbors, Neural Networks e Random Forest.
De forma mais macro, a arquitetura da aplicação foi definida como:

Figura 2 – Arquitetura da aplicação

RESULTADOS
Figura 1 – Consequências negativas de fake news

Assim, essa tese surgiu do incômodo causado pelas dimensões
tomadas pela difusão de notícias falsas na Internet. Fato acentuado
durante as eleições presidenciais no Brasil em 2018, as quais foram
marcadas pela veiculação em massa de informações falsas.

Verificou-se que o problema de fato pode ser descrito de forma
satisfatória por variáveis linguísticas, aquelas relacionadas à forma
como a notícia foi escrita. Porém, para variáveis relacionadas à fonte da
notícia (canal de origem, autor, mídia veiculada) notou-se um aumento
substancial do viés.

OBJETIVO

Os resultados de acurácia da predição por diferentes modelos
aplicados em uma base classificada manualmente de mais de 7.000
notícias podem ser verificados:
Modelo

Tem-se por objetivo utilizar de algoritmos de Inteligência Artificial para
classificar notícias veiculadas na Internet quanto à sua veracidade
baseada em características como:
• Análise dos padrões de escrita
• Análise da fonte
• Análise de sentimento
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Dessa forma, a partir do link de uma notícia, vindo tanto de redes
sociais como de sites jornalísticos e blogs, classificar o texto em
Verdadeiro ou Falso.
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Figura 3 – Modelos de algoritmos de classificação aplicados

Utilizando Python com a biblioteca sklearn e um servidor Flask para
suportar as interações com o usuário.
Assim, a aplicação mostra grande potencial no auxílio da formação de
conhecimento pelo público que consome conteúdo por meio da Internet,
principalmente pelas redes sociais.
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