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RESUMO

As notícias falsas sempre estiveram presentes na sociedade causando impacto no

processo de formação de opiniões. Esse fenômeno que hoje se apresenta como

uma  nova  nomenclatura  de  fake  news acompanhou  o  desenvolvimento  da

sociedade e principalmente das mídias sociais digitais, a qual encontrou um terreno

fértil  de confiabilidade baseada no senso comum e nas interações sociais,  onde

essas  notícias  são  compartilhadas  entre  pessoas  que  acreditam no  emissor  da

informação,  por  sua  proximidade.  Diante  disso  o  presente  estudo  teve  como

proposta  abordar  o  fenômeno  das  notícias  falsas  e  suas  contribuições  para  o

discurso político,  tendo como ponto principal  as fake news compartilhadas pelos

eleitores de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.. Esse trabalho

apresenta as implicações dessas notícias falsas perante a opinião pública e seu

desdobramento no cenário eleitoral, fazendo um levantamento histórico das notícias

falsas em vários períodos da nossa sociedade até os dias de hoje, destacando que

essas  fake  news  ataca  diretamente  as  bases  fundamentais  da  Ciência  da

Informação  e  da  cidadania.  Essa  pesquisa  foi  de  abordagem qualitativa  porque

possibilitava a aproximação do pesquisador com o objeto de estudo para responder

os objetivos propostos, por fim, utilizamos a análise de conteúdo para analisar as

postagens falsas e como foram usadas para os fins eleitoreiros. Nas considerações

finais, fizemos uma análise do quanto as fake news prejudicaram o senso crítico do

eleitorado, levando a uma perda de qualidade no debate político.

PALAVRAS- CHAVE: Fake news. Notícias falsas. Desinformação. Cenário Eleitoral.



 ABSTRACT

The  False news is always present in society  that impacts the process of opinion

formation. This phenomenon that today presents itself as a new nomenclature of fake

news accompanied by the development of society and especially digital social media,

which  is  found  as  a  breeding  ground  for  common  sense  testing  and  social

interactions where this news is shared. among people who believe in the sender of

the information, for its proximity. Given this, the present study aimed to address the

phenomenon of false news and its contributions to political discourse, taking as its

main point  false news shared by voters of  Jair  Bolsonaro during a 2018 election

campaign. This paper is presented as implications. In this news false opinions in

public opinion and its unfolding in the electoral scenario, making a historical survey of

false news in various periods of our society to this day, highlighting this false news

attacks directly as fundamental bases of information science and citizenship. This

research was approached qualitative because it allowed the research of an object

with  object  of  study  to  answer  proposed  objectives,  finally,  that  uses  a  content

analysis  to  analyze  false  posts  and  how  they  were  used  for  fin  voters.  In  the

concluding remarks, an analysis is made of how much false news undermines the

critical sense of the device, leading to a loss of quality in the political debate.

KEYWORDS: False news. Fake news. Misinformation. Electoral Scenario.
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1 INTRODUÇÃO

Acompanhando a evolução do homem até a sociedade atual, identificamos que em

sua trajetória o ser humano procurou agregar informações para sua sobrevivência como

na utilização das cavernas, a descoberta do fogo e a invenção da roda, fenômenos esses

que foram codificados, compreendidos e disseminados pela oralidade, por desenhos e

pela escrita. A informação sempre fez parte do desenvolvimento da Humanidade tendo

seu  ápice  de  importância  após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  onde  ocorreu  a  primeira

explosão  informacional,  com  o  crescimento  das  produções  científicas  e  com  o

desenvolvimento tecnológico a informação passa a ser imersa no grande e complexo

espaço da internet, nos deixando cada dia mais submersos em um número infinito de

informações,  uma  massa  informacional  que  não  garante  a  qualidade,  veracidade  e

imparcialidade. Diante da utilização e da disseminação da informação, a atual sociedade

também referenciada como sociedade da informação, seria conforme WERTHEIN (2000,

p.71) “uma expressão que passou a ser utilizada, nos últimos anos desse século, como

substituto para o conceito complexo de sociedade pós-industrial”. Essa sociedade cada

vez mais conectada e com base na tecnologia experimenta um fenômeno já existente, a

propagação de boatos  e o serviço  da desinformação,  que sempre causaram impacto

direto  na  sociedade,  mas agora  em ambiente  virtual,  principalmente  em várias  redes

sociais e notadamente no Facebook. 

Esse contexto abre margem para a desinformação,  mas o desejo de manter a

mente submersa em dados informacionais leva o usuário da internet para várias notícias

superficiais divulgadas em redes sociais, em grande parte elaboradas por empresas com

o intuito de disseminar notícias falsas afetando diretamente suas ideologias, conceitos e

crenças.  Hoje  os  boatos  e  as  inverdades  são  espalhados  em segundos,  alcançando

milhares de pessoas e deformando opiniões formadas pelo serviço da desinformação. Por

trás  dessa  rede  alimentada  24  horas,  existem  empresas  e  grupos  de  pessoas

especializados em construir  difamações com o intuito  de induzir  outros a acreditarem

nessas informações, aumentando, assim, o discurso de ódio contra outrem, uma ideologia

e/ou  um  grupo  de  pessoas.  Esse  subproduto  da  cultura  de  massas  agregado  às

funcionalidades  das  redes  sociais  digitais  recebeu  um  novo  nome  Fake  News,

conceituada  por BRAGA (2018,  p.205)  como a  “disseminação,  por  qualquer  meio  de

comunicação,  de  notícias  sabidamente  falsas  com o  intuito  de  atrair  a  atenção  para
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desinformar  ou  obter  vantagem  política  ou  econômica”.  O  termo  ficou  mundialmente

conhecido durante a campanha eleitoral americana onde o atual presidente Donald Trump

supostamente utilizou esse recurso para obter vantagem eleitoral como apontam algumas

pesquisas sobre esse processo eleitoral.

 A escolha desse tema veio primeiro a partir da admiração da pesquisadora pelo

movimento Anarcopunk que busca ser  uma alternativa política,  filosófica e cultural  de

oposição a tudo aquilo que é produzido para as grandes massas sendo essa uma forma

de  resistência  ao  senso  comum.  Depois  com o  envolvimento  da  pesquisadora  como

diretora  sindical,  onde desenvolvi  meu pensamento  político,  dentro  da  perspectiva  da

nossa sociedade, mas nunca deixando de lado as perspectivas trazidas pelo movimento

Anarcopunk.

Diante  da  bagagem  pessoal  da  pesquisadora  meu  interesse  pelo  processo

eleitoral aumentou quando consegui observar a utilização das  Fake News  no processo

eleitoral e seu alcance no Facebook. O que mais me chamou a atenção foi o fato das

pessoas utilizarem cada dia mais as redes sociais como fonte principal de informação.

Interagindo  diretamente  e  ativamente,  as  pessoas  compartilham  a  informação  sem

qualquer critério e aparentemente sem se importar com a veracidade, qualidade ou até

mesmo sem se importar com as consequências geradas por essa rede de boatos. O tema

abordado  muito  contribuirá  para  o  meu  desenvolvimento  profissional  na  Ciência  da

Informação,  pois  entre  os  seus  fundamentos  principais  estariam  a  qualidade  da

informação.

Frente a esses principais fundamentos o  profissional da Ciência da informação

pode utilizar os pilares da Biblioteconomia para contribuir com o processo de liberdade

política e uso da informação, pois isso faz parte do nosso papel social. Bufrem (1985)

destaca  o  processo  de  evolução  do  papel  social  da  Ciência  da  Informação  que

acompanhou o processo de desenvolvimento da sociedade, onde a biblioteca inicialmente

atendia aos anseios das classes dominantes, sendo uma guardiã do conhecimento com

seus aspectos voltados para a guarda dos documentos. Com o passar do tempo, os seus

princípios foram estabelecidos e fundamentados para além da guarda e do estereótipo de

detentor do conhecimento, mas para o papel de disseminador da informação, atuando

ativamente para ser um agente transformador na sociedade, fazendo parte do processo

de liberdade política.
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A informação precisa ser compartilhada com responsabilidade e veracidade, já

que a cada dia as falsas informações ganham um espaço maior, fazendo alguns lucrar

indevidamente,  assim como também distorcendo muitas opiniões e fatos,  contribuindo

para o discurso de ódio nas redes sociais. Na medida em que a mentira é compartilhada,

a informação ganha uma falsa credibilidade e uma parcialidade, fazendo com que muitos

possam se basear  em ideias e conceitos totalmente distorcidos por empresas, pessoas

e/ou grupos especializadas nesse tipo de desinformação.

O presente trabalho pretende questionar como as Fake news compartilhadas pelos

eleitores pró-Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018, manipularam o pensamento

ideológico da opinião pública durante o processo eleitoral.  Tendo como objetivo geral,

demonstrar o impacto das  Fake news no debate político e social  do Brasil.  Frente ao

objetivo geral pretende-se como objetivo específico analisar o impacto dessas Fake News

na  campanha  eleitoral,  o  perfil  socio-eleitoral  do  brasileiro  no  ano  de  2018  e  o

aprofundamento da polarização política. 

Para melhor compreensão das Fake news a pesquisa apresenta em seu primeiro

capítulo  a  cultura  e  seus  aspectos  históricos  desde  a  idade  antiga  ate  aos  diversos

caminhos apresentados pela Cibercultura. Logo mais no segundo capítulo é apresentado

a informação como um dos pilares da construção social sendo essencial a compreensão

de seus conceitos e da sua disseminação desde os ambientes tradicionais até as redes

sociais digitais. No terceiro capítulo foi apresentado as Fake news e os seus impactos na

sociedade  principalmente  no  cenário  político  tanto  em  tempos  antigos  como  na

atualidade.  Na  metodologia da  pesquisa é de abordagem qualitativa por  possibilitar  a

aproximação  do  pesquisador  com  o  objeto  de  estudo  para  responder  os  objetivos

propostos, para isso, foi utilizada a análise de conteúdo como o instrumento de coleta. 

2  UM BREVE OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA CULTURA

Para  melhor  compreensão  da  discussão  que  se  realizará,  será  necessário

conceituar a cultura, observando sua dinamicidade ao longo da evolução da Humanidade

como civilização, tendo em vista que ela é uma das primeiras manifestações humanas. O

caminhar da Humanidade após a descoberta da escrita há  4.000 anos a.C, pode ser
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dividido em quatro grandes períodos, também conhecidos como Idades, são eles: Idade

Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A idade antiga é o período

desde a descoberta da escrita entre 4.000 a.C.  a 3.500 a.C, até a queda do Império

Romano em 476 d.C. Período que se subdivide em Antiguidade Oriental e Antiguidade

Ocidental  ou  Clássica.  A Antiguidade  Oriental  é  caracterizada  pelo  aparecimento  das

primeiras  civilizações:  Egípcios,  Mesopotâmicos,  Fenícios  e  Hebreus.1 Esses  povos

possuíam  uma  economia  baseada  na  agricultura  e  na  pecuária.  Sendo  assim,  num

primeiro momento a cultura compreendia as modificações do homem ao meio ambiente,

fazendo com que a natureza atendesse às suas necessidades

Vinda do verbo latino  colere: cultura era o cultivo e o cuidado com plantas,  os
animais e tudo e tudo que se relacionava com a terra; donde, agricultura. Por sua
extensão, era usada para referir-se ao cuidado com as crianças e sua educação,
para  o  desenvolvimento  de  suas  qualidades  e  faculdades  naturais;  donde,
puericultura. (CHAUÍ, 1994, p.11)

Acrescentando  que  o  desenvolvimento  da  civilização  foi  possível  através  do

contato de diferentes formas de organização social e de como essas comunidades faziam

para  transformar  os  recursos  naturais  em  recursos  utilizáveis  pela  comunidade.  É

importante frisar também que elas compartilhavam informações e dividiam as atividades

da sociedade, contribuindo assim para a formação da civilização como conhecemos hoje.

BAITELLO JR  (1999,  p.25) reafirma esse conceito  em:  “O substantivo latino ‘cultura’

significa, em seu uso primeiro e mais concreto, cultura agrícola, plantação e cuidados

requeridos pelo cultivo”. Nesse momento a ideia está ligada às características primárias

do homem e seus primeiros passos para desenvolvimento da civilização. SANTOS (1986,

p.7)  afirma  que:  “O  desenvolvimento  da  humanidade  está  marcado  por  contatos  e

conflitos entre modos diferentes de organizar a vida social, de se apropriar dos recursos

naturais e transformá-los, de conceber a realidade e expressá-la”. Essa definição primária

compreende  as  características  da  Humanidade  e  como elas  afetaram a  trajetória  da

sociedade,  assim  a  cultura  foi  a  principal  responsável  pelo  desenvolvimento  e  pela

organização  social,  contribuindo  na  afirmação  de  que  ela  seria  uma  das  primeiras

manifestações  a  nos  separar  do  restante  dos  animais.  Podemos  identificar  as

características  desse  desenvolvimento  social  e  cultural  verificando  as  duas  principais

1 IDADE ANTIGA. Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Antiga>  Acesso em: 8 Ago 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Antiga
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civilizações  da  Idade  antiga:  Os  Gregos  e  Romanos,  que  foram  as  civilizações

responsáveis, por toda a influência sociocultural do Ocidente.

Da democracia à valorização do esporte, passando pelo teatro, pela literatura, pela
filosofia  e  pela  própria  ideia  de  liberdade  –  que  leva  o  cidadão  a  depender
unicamente  de  si  mesmo para  conduzir  a  existência,  sem precisar  recorrer  a
nenhuma autoridade  superior  –,  toda  a  vida  e  o  pensamento  ocidental  estão
fortemente marcados pela criatividade e pelo gênio grego antigo. (CASTRO, 2014,
p.1.)

 Assim como na Grécia antiga, a civilização Romana teve grande desenvolvimento

em diversas áreas, e isso causou impacto no conceito de cultura e na identidade do povo

romano que teve grande influência  estrangeira  proveniente  das conquistas  territoriais.

Então a Literatura, Música, Teatro, e a política receberam contribuições do modo de vida

daqueles  que  eram  dominados  pelo  império  de  Roma.  Essa  sociedade  complexa

contribuiu  muito  para  formular  o  conceito  de  cultura  utilizado por  toda a  trajetória  da

Humanidade até mesmo no mundo contemporâneo.

 A queda do Império Romano em 476 d.C., marcando o fim da idade antiga e a

transição para a Idade Média,  período da história da Europa entre os séculos V e XV.

Nesse  momento,  a  Igreja  possuía  uma  alta  influência  social  como  afirmam

XAVIER;CHAGAS;  REIS  (2017,  p.315).  Em  linhas  gerais,  depois  da  decadência  do

Império Romano  do  Ocidente,  o  que  sobrou  foi  a  Igreja  Católica  como  instituição

organizada, promovendo a religiosidade como o mais importante símbolo da Idade Média:

“O  período  abrange  cerca  de  mil  anos,  com  a  Igreja  Católica  Apostólica  Romana

desempenhando o elemento que possibilitou a articulação entre as várias sociedades.”

VAZ; PRATES (2016, p.1).  Período marcado também por conflitos territoriais e sociais

além da consolidação do sistema feudal como principal sistema de organização social:

Dentre  tantos  fatos  ocorridos,  podemos  citar:  inúmeras  invasões  territoriais,
guerras constantes,  formação de vários reinos independentes,  consolidação do
sistema feudal com a economia baseada na agricultura, mão de obra servil com a
relação de vassalagem entre servos e senhores. (XAVIER; CHAGAS; REIS, 2017,
p.311)

O período medieval trouxe grandes contribuições socioculturais, para formação da

atual sociedade principalmente por influência do domínio da Igreja católica. 

De  fato,  a  cultura  medieval  é  um  amálgama  de  elementos  greco-romanos,
germânicos e cristãos, sem nos esquecermos das civilizações de Bizâncio e do
Islã, que fecundaram de forma brilhante a primeira fase da Idade Média. Enquanto
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no Ocidente os bárbaros dividiram o antigo império em diversos reinos, entrando
em um período de retração econômica, social e cultural, aqueles povos do Oriente
mantiveram uma cultura viva e efervescente. (ARANHA, 2006, p. 101) 

Nessa época, a cultura passou por uma fusão entre as culturas Greco-Romano e

Germânica, adquirida através das conquistas germânicas sobre os povos Greco-Romano.

Dentre os principais características da cultura estão: enfraquecimento da cultura laica e o

fortalecimento  do  teocentrismo  pelo  cristianismo,  o  que  mostrou  o  crescimento  da

influência  e do  poder  da  Igreja  Católica,  sendo a  principal  responsável  por  moldar  o

conceito de cultura desse momento e que buscou inicialmente agregar as culturas locais

com a cultura cristã. Logo mais como apresenta ARANHA (2006, p.106) “Os mosteiros

assumiram o monopólio da ciência, tornando-se o principal reduto da cultura medieval.

Guardavam nas bibliotecas os tesouros da cultura greco-latina”. A Igreja Católica para

demonstração  de  poder,  inseriu  a  educação  as  suas  bases  objetivando  a  guarda  do

conhecimento Humano, para o controle do poder.

Esse período de tentativa de controle total da cultura encontrou apoio do sistema

feudal, período que pode ser definido por SWEEZY et al  (1977,p.34) “como um sistema

econômico no qual a servidão é a relação de produção predominante, em que a produção

se organiza no interior e ao redor da propriedade senhorial”. Ficou por muito marcado

como a “Idade das Trevas”, mas esse período de grandes conflitos e modificações nas

interações sociais trouxe grandes contribuições como afirmam VAZ; PRATES (2016,p.1)

“As universidades,  bancos,  o  relógio  mecânico,  óculos, as  ordens monásticas,  a  arte

gótica, o canto gregoriano, a expansão marítima, a letra cursiva, as festas religiosas, são,

entre muitas outras,  contribuições que a Idade Média nos deixou.” Todos esses eventos

prepararam a sociedade para as transformações que seguiram a esse período a partir do

século  XII,  onde  ocorreram várias  mudanças  nos  diversos  contextos  da  sociedade  e

contribuíram para o declínio do sistema feudal, que culminaram no início da modernidade:

Podemos  demarcar  o  início  da  modernidade  a  partir  das  mudanças  sociais,
econômicas  e  culturais  decorrentes  do  declínio  do  feudalismo,  há  cerca  de  5
séculos, do ressurgimento das cidades, mudanças nas relações de trabalho e de
produção e gradual deslocamento de saberes religiosos e baseados na tradição
que até então ocupavam lugar central - substituídos pelo conhecimento científico.
Outro ponto fundamental da modernidade é o fortalecimento do Estado-nação e da
Soberania Nacional. (ALVES,2009, p.9)

A modernidade surgiu a partir da decadência do sistema feudal e crescimento do

sistema capitalista,  onde a sociedade apresentou novas necessidades baseadas num
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primeiro momento nas concepções protestantes e logo mais influenciada pela burguesia.

A modernidade pode ser definida por período onde

Ordem, progresso, verdade, razão, objetividade, emancipação universal, sistemas
únicos  de  leitura  da  realidade,  grandes  narrativas,  teorias  universalistas,
fundamentos  definitivos  de  explicação,  fronteiras,  barreiras,  longo  prazo,
hierarquia,  instituições  sólidas,  poder  central,  claras  distinções  entre  público  e
privado etc. (NICOLACI-DA-COSTA,2004,p.83)

As  características  principais  do  modernismo  referenciam  um  período  de

transformações mas de muitas limitações pela solidez e falta de flexibilização de uma

cultura que agregou outros aspectos da vida social. A cultura sempre passou por diversas

transformações, conforme as necessidades da sociedade, entre elas a revolução francesa

em 1789,marcando a mudança da Idade Moderna para a idade contemporânea, período

marcado  por  revoluções,  guerras  e  pela  consolidação  do  capitalismo  como  principal

sistema econômico  entre o final do século XVIII e início do século XIX. O conceito de

cultura  como  entendemos  hoje  foi  definido  nesse  período  no  vocabulário  inglês  por

TYLOR (1871,p.1, apud LARAIA, 1995, p.25) “Tomando em seu amplo sentido etnográfico

é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis costumes ou

qualquer  outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma

sociedade”.  A partir  desse  conceito  a  cultura  passou  a  ser  analisada  cientificamente

buscando a compreensão do mundo moderno como uma forma de preservação de suas

características primárias. 

Tendo em vista que a cultura pode ser entendida por várias perspectivas, então

serão delimitadas as duas principais para balizar o viés da pesquisa, onde a primeira seria

dos aspectos da  realidade e a segunda seria o conhecimento de um domínio ou um

aspecto da vida social a qual o ser está inserido, onde a primeira perspectiva pode ser

definida como a compreensão de tudo aquilo que caracteriza a existência social de um

povo, nação ou de grupos no interior de uma sociedade como afirma STREY (2002, p.58)

“o homem é também um animal, mas um animal que difere dos outros por ser cultura”.

Sendo assim a cultura faz parte do processo evolutivo da civilização, pois ela faz parte da

natureza do homem, sendo uma das principais características da existência social, não

podendo  ser  isolada  mas  influenciada  ou  influenciar  os  padrões  culturais  através  do

processo de intercâmbio entre o indivíduos e meio social. 

Desde o princípio da sociedade o indivíduo busca a vida em comunidade e aos

processos de interação entre  os  indivíduos.  Durante  esses processos,  o  homem cria
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vários  vínculos  e  segue  agregando  dentro  desses  ciclos  a  suas  características,

compreendendo  o  mundo  conforme  as  estruturas  sociais  e  o  ciclo  cultural  a  qual  o

indivíduo está inserido. E a segunda perspectiva seria o conhecimento de um domínio ou

um aspecto da vida social a qual o ser está inserido. Concordando com essas mesmas

perspectivas afirma que:

[…]Existe um conceito de cultura que pode oferecer um instrumento importante
para a pesquisa social porque nele se expressa o entrelaçamento do espírito com
processo  histórico  da  sociedade[…]Entretanto  há  ainda  uma  outra  utilização
bastante difundida do conceito do espírito com processo histórico da sociedade
[…] entretanto há ainda uma outra utilização bastante difundida do conceito de
cultura em que o mundo espiritual é retirado do todo social e por essa via a cultura
é  elevada  a  um  (falso)  coletivo  e  a  uma  (falsa)  universalidade.  (MARCUSE
1997,p.95)

Essas duas perspectivas auxiliam na delimitação de qual viés será abordado na

pesquisa,  pois  as  mesmas  se  complementam  e  agregam  um  significado  da  cultura

relacionado diretamente a vida social. Essa noção apresenta a cultura como um aparato

pela  qual  o  homem  evoluiu  socialmente  reafirmando  as  características  das  relações

humanas,  onde  cultura  está  ligada  aos  comportamentos  sociais  numa  combinação

complexa, porém lógica do inconsciente das atividades da vida. Assim toda cultura seria

coerente, pois estaria de acordo com os objetivos por ela buscados, no conjunto das

escolhas  culturais  possíveis.  Sendo assim,  diante  da  evolução da sociedade,  após  a

Segunda Guerra Mundial e a popularização da internet, a pós modernidade iniciou e se

consolidou como o período atual da Idade contemporânea, onde a vida social, a cultura, a

política e a informação estão conectadas, flexibilizadas e aparentemente não se importam

com as fronteiras físicas, como aconteceu nos outros períodos da nossa história. Sendo

assim a pós modernidade, pode ser caracterizada

“Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas
de  verdade,  razão,  identidade  e  objetividade,  a  ideia  de  progresso  ou
emancipação  universal,  os  sistemas  únicos,  as  grandes  narrativas  ou  os
fundamentos definitivos de explicação. (...) vê o mundo como contingente, gratuito,
diverso,  instável,  imprevisível,  um  conjunto  de  culturas  ou  interpretações
desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em relação à objetividade da
verdade, da história e das normas, em relação às idiossincrasias e à coerência de
identidades” (EAGLETON,1996, p.7)

A pós-modernidade, traz para a atual sociedade quebra de paradigmas impostos

durante a trajetória da Humanidade, dentre eles o controle informacional e cultural, a partir
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das  suas  características  principais,  como  apresentado  anteriormente  por  Eagleton  e

corroborado por HARVEY (1992, p. 49). “através da proliferação, da justaposição e da

disjunção; preferir o positivo e o múltiplo, a diferença e não a uniformidade, os fluxos e

não  as  unidades”.  Nesse  contexto  as  redes  sociais  digitais  representam a fluidez do

discurso e a pluralidade nesse atual momento da sociedade. Diante dessa nova realidade

da  Idade  contemporânea,  a  Cultura  passou  a  ser  interpretada  como  uma  rede  de

significados onde o  homem vai  fazendo conexões  das  mais  variadas  e  agregando o

sentido conforme a sua vivência na sociedade, atribuindo sentidos e significados dentro

do seu ciclo de cultura

Um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos,
um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio
das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e
suas  atividades  em  relação  à  vida.  É  fora  de  dúvida  que  termos  tais  como
"significado", "símbolo" e "concepção" exigem uma explicação. Mas é justamente
aí  que  deve  ocorrer  o  alargamento,  o  aprofundamento  e  a  expansão.
(GEERTZ,2008, p.66)

Para os autores, a cultura seria a alma das civilizações com valores e aspectos

sociais diferentes, onde a cultura não seria objeto de crítica social, mas de integração dos

indivíduos  fazendo  parte  das  condições  sociais  que  favorecem  a  perpetuação  da

sociedade vigente. Sendo assim a cultura é a expressão mais forte da identidade de um

povo, o conjunto de tradições e crenças que fazem diversas conexões onde o indivíduo é

responsável pelas ligações entre as características da cultura e as características do meio

em que ele está inserido. Essa percepção não anula o conceito geral da cultura, mas

anexa novos horizontes, pois ela não é estática,  é mutável, é um grande mecanismo que

atribui significados a cultura material e imaterial, dando sentido ao mundo. Reconhecendo

que a cultura pode ser recebida, processada e compartilhada de diversas formas e em

diversos ambientes, conforme o entendimento do indivíduo, sua compreensão tem um

impacto nos aspectos da realidade e na existência social delimitada pelo seu ciclo de

entendimento do indivíduo e da civilização. 



 21

2.1. A Cultura da Mídia: Da cultura de Massas a Cibercultura

Abordando a Mídia como principal difusora da cultura na Idade Contemporânea,

por conseguir propagar aos sentidos e significados da vida cotidiana, Feitosa(2011) nos

mostra que a Cultura se cria através de simbolismos e que é em cima desse fato que a

mídia tem esse impacto na sociedade. Dessa forma, ele explica que:

As relações entre  as matrizes da cultura  e  da mídia  como disseminadoras de
significados e sentidos são fortes e parecem se dirigirem para um objeto comum,
ainda que as intenções de cada uma possam ser diametralmente opostas.  Ou
seja, a predisposição primordial da cultura de criar simbolismos para as coisas é
atualizada na e pela mídia. (FEITOSA, 2011, p.3)

 Em 1940, o capitalismo já estava estruturado e se apropriando de vários aspectos

da vida social,  entre eles a cultura.  No mesmo momento,  o Nazismo estava em sua

ascensão na Alemanha. Nesse contexto, a escola de Frankfurt com Adorno e Horkheimer,

como afirma KELLNER (2001), iniciou o movimento de análise cultural, dando origem a

expressão “indústria cultural”, indicando o processo de industrialização e lucratividade dos

produtos culturais.  A partir desse momento, a cultura seria interpretada pela influência do

capitalismo,  apresentando  as  mesmas  características,  visto  que  a  indústria  cultural

utilizando as tecnologias de reprodução do mesmo, seria  capaz de produzir  produtos

padronizados,  massificados  e  pluriclassista  com  a  finalidade  de  dominar  e  alienar  o

pensamento humano independente da classe social. Como afirma (KELLNER, 2001, p.44)

“Os produtos  das indústrias  culturais  tinham a função específica,  porém,  de legitimar

ideologicamente as  sociedades capitalistas existentes  e de integrar  os  indivíduos nos

quadros da cultura de massa e da sociedade”. 

A mídia seria principal difusor de ideologias e estereótipos para a vida social como

afirma a perspectiva de Kellner (2001), onde ela desempenha um importante papel na

composição  dos  modos  da  vida,  que  são  hoje  em  grande  parte  condicionados  por

padrões e modelos fornecidos pela cultura da mídia, consideradas como “tendências” da

atualidade, contribuindo para globalização dos processos da cultura como mercadoria,

principalmente com as redes sociais digitais na internet. Esse processo, produzido pela

cultura de massas ocorre pelo entretenimento que segundo ROCHA; CASTRO (2009,

p.50):  “O  entretenimento  é  o  principal  produto  oferecido  pela  cultura  da  mídia,  que
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espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se

com  as  representações  sociais  e  ideológicas  nela  presentes.”  Essas  representações

sociais e ideológicas, apresentadas pelas autoras são aparentemente características de

multiplicidade  e  pluralidade  para  cada  vez  mais  alienar  e  manter  o  controle  e  a

manipulação do pensamento humano.

Devido a esta multiplicidade característica da pós-modernidade, já não se trata de
conformar os indivíduos docilizados a modelos absolutos, polarizando diferenças
maniqueístas entre rebeldes e integrados, subalternos e dominantes. Trata-se de
oferecer uma variação controlada de modelos e perfis para possível identificação
assimilando  por  exemplo,  o  novo  que  circula  nas  cenas  underground  e
domesticando sua rebeldia de modo a arejar e fecundar o mainstream, mantendo
sua hegemonia.(ROCHA; CASTRO, 2009, p.51). 

Ao englobar os aspectos da vida cotidiana para além da economia, o capitalismo

transforma a cultura em produtos cheios de signos e significados fazendo com que as

pessoas  sejam consumidores  desse  produtos  simbólicos,  como  apresentam ROCHA;

CASTRO (2009, p.51) “Em nossos dias, o consumo de serviços e signos, nos seus mais

variados  regimes  semióticos,  é  tão  ou  mais  importante  do  que  o  consumo  de  bens

materiais.  Isso  significa  que  o  consumo  simbólico  ganhou  uma  relevância  até  então

inaudita”.  Essa  união  entre  Cultura  e  Consumo,  constrói  o  poder  simbólico  do

consumismo  cultural,  salientando  que  a  indústria  cultural  afeta  as  decisões  mesmo

daqueles  que  defendem que  não  são  afetados  por  ela,  pois  as  suas  características

principais de multiplicidade, pluralidade e pluriclassista conseguem gerar produtos para

cada estereotipo dos membros da organização social, Segundo, Bauman (2001) A vida na

sociedade pós moderna é organizada pelo consumismo desenfreado e orientada pela

sedução de novos produtos culturais, por desejos sempre crescentes e cada vez mais

voláteis. A internet é para a atual sociedade também referenciada como sociedade da

informação é a principal  difusora de novos produtos culturais,  capazes de produzirem

novos desejos e a manutenção deles através da espetacularização das interações sociais

no meio digital. 

As tecnologias sempre influenciaram a trajetória humana, desde a descoberta do

controle  do  fogo,  a  invenção  da  roda  até  a  inteligência  artificial.  A  cibercultura  é

apresentada  como  parte  da  cultura  que  também  está  influenciada  pela  evolução

tecnológica,  pela  sociedade do consumo,  da  cultura  de massas e  pela  sociedade do
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espetáculo, como afirma LEMOS (2013, p.266) “a cibercultura encarna a transformação

da sociedade de consumo e da sociedade do espetáculo”. A sociedade do espetáculo

produzida pela indústria cultural, iniciou sua manipulação para o consumismo capitalista

com  a  televisão,  cinema  e  rádio;  hoje  a  cibercultura  cresce  pela  manipulação  das

tecnologias digitais.  “A sociedade do espetáculo manipulou as representações massivas

do real (a televisão, o cinema, o rádio), a cibercultura parece crescer sob a manipulação

dos  ícones  da  sociedade  do  espetáculo  (samplings,  colagens  digitais,  hacking,

apropriações e etc.)” (LEMOS, 2013, p.268). Esse tipo de manipulação e dominação das

mídias podem contribuir para a desinformação tanto dos meios tradicionais de informação

quanto aos meios digitais.

 Segundo LEMOS (2013, p.268) A Cibercultura é produto da digitalização dos

media, do advento de um fluxo de mensagens planetário, multimodal e bidirecional, em

que  o  receptor  torna-se  um  emissor  potencial.  Essa  transformação a  qual  o  antigo

receptor passivo da informação passa a ser um emissor em potencial dela, fica evidente

nas redes sociais digitais e causam influência em diversos aspectos da vida social como:

a cultura, a saúde, economia e a política. Pois hoje esses aspectos estão cada dia mais

conectados às redes sociais.  A indústria cultural  sendo um dos principais produtos do

capitalismo fomentou a sociedade do espetáculo com base na transformação da cultura

em mercadoria  e fazendo com que o indivíduo atribua sentido individual  aos códigos

produzidos pela massificação da cultura. Para DEBORD (1997, p.20) “O espetáculo é o

mau sonho da sociedade moderna acorrentada, que ao cabo não exprime senão o seu

desejo de dormir. O espetáculo é o guardião deste sono.” Essa sociedade com base no

espetáculo que tem como foco as relações sociais mediadas pelas imagens deixa claro o

caráter de dominação do pensamento humano.

As  mídias  fazem  a  espetacularização  das  interações  sociais  utilizando  os

mecanismos  da  cultura  de  massas,  principalmente  pela  imagem que  seria  capaz  de

atribuir significados aos códigos da cultura conforme trata o DEBORD (1997, p.16)  “O

espetáculo  não  é  um  conjunto  de  imagens,  mas  uma  relação  social  entre  pessoas,

mediatizadas  por  imagens.”  Causando  falsas  percepções  na  realidade  incluindo  a

desinformação.  Como  parte  dessa  espetacularização  as  mídias  contribuíram  para  o

processo de construção do discurso político-eleitoral. Observando a política no contexto

da  sociedade  do  espetáculo,  identificamos a  transformação  do  discurso  ao  incluir  as
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imagens  como principal  meio  de compartilhamento  do  pensamento  político,  conforme

afirma  COURTINE  (1990,p.22)  “As  imagens  corrompem  as  palavras,  a  política–

espetáculo deforma o debate de ideias”. O autor dispôs seu pensamento ao analisar os

impactos causados pela TV no processo do discurso político, onde as imagens seriam

utilizadas como recurso principal  da  política  do espetáculo  modificando as  formas de

como o discursos seriam transmitidos:

Uma fala política cambiável, fluida, imediata, que se prende ao instante antes de
inscrever na memória,  privilegiando antes a astúcia verbal do que a estratégia
discursiva. Fala dialógica, feita de jogos de linguagem, de trocas conversacionais:
a fala pública conhece uma profunda transformação enunciativa, que torna a fala
breve, interativa, descontinua, fragmentada. Um discurso no qual ressurgiria enfim
o indivíduo falante, enquanto o aparelho político se apagaria: as vozes não seriam
mais anônimas, cada um falaria e seu nome. (COURTINE, 1990, p.22)

Essa modificação política mediada pelas mídias transformou os processos da fala

política e de como os eles interagem com os eleitores, o discurso gora é fluído, flexível e

com frases curtas causam impacto direto nas opiniões desses eleitores, essas estratégias

são para Courtine (1990) efeitos da utilização dos mecanismos da cultura de massas para

suprir  as  necessidades  de  brevidade  e  imediatismo  exigida  pela  lógica  televisiva

principalmente em momentos eleitorais. Essa combinação da brevidade do discurso com

a inserção das imagens fomenta até hoje a  desinformação,  principalmente nas redes

sociais digitais, influenciando diretamente na escolha do eleitor. Outra questão levantada

pelo autor que também contribui para o processo de formação do eleitor e paralelamente

contribui para a espetacularização da política, seria segundo  COURTINE, (1990, p.24)

“life-style  politics,  uma  política  da  vida  privada,  exibição  da  intimidade  doméstica  e

psicológica na qual a política se banaliza nas pequenas coisas cotidianas”. Esse recurso

da exploração da vida íntima dos candidatos ficou mais evidente com uso da internet e

mais especificamente nas mídias digitais, a qual o eleitor se identifica não apenas com o

pensamento político, mas busca conexões com as características pessoais, culturais e

sociais onde essas interconexões poderiam influenciar o voto.
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3  INFORMAÇÃO PARA ENTENDER AS FAKE NEWS

A informação assim como a cultura esteve presente na sociedade como pilares

fundamentais para sua formação e desenvolvimento. No processo de desenvolvimento da

sociedade a informação passou por diversos conflitos e agregou novas perspectivas de

entendimento.  Para que se possa compreender as  Fake News é necessário conceituar

minimamente a informação. Com base na Ciência da Informação ela pode ser definida

segundo CAPURRO; HJORLAND (2007, p.156) 

A palavra informação tem raízes latinas (informatio). Antes de explorarmos este
caminho  deveríamos  examinar  este  verbete  no  The  Oxford  English  Dictionary
(1989).  Devemos  considerar  os  dois  contextos  básicos  nos  quais  o  termo
informação é usado: o ato de moldar a mente e o ato de comunicar conhecimento.
Obviamente, estas duas ações são intimamente relacionadas.

Os  autores  apresentam  duas  definições  básicas  que  se  complementam  para

apresentar  como  o  ato  de  informar  pode  moldar  o  conhecimento  e  a  comunicação

Humana. Durante todos os períodos da História da Humanidade, destacando os períodos

da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Média é marcada pelo

domínio da Igreja Católica em todos os aspectos da vida social, Conforme apresentado

em:

A Igreja tinha terras, poder espiritual, se fazia presente na vida de todos, desde o
nascimento  até  a  morte,  comandando  tudo  com  mão  de  ferro  e  tornando-se
insaciável  na busca de riquezas.  Ao mesmo tempo,  procurava atrair  para si  o
maior número de fiéis e para esse objetivo, buscou na educação dogmática uma
forma  de  manter  as  pessoas  em seu  ministério.  (SANTOS;  PAULISTA,  2009,
p.56). 

Para  manter  o  controle  social  a  Igreja  Católica  manteve  o  domínio  sobre  a

Informação e o conhecimento, conforme apresentam SILVA et al. (2016, p.47) “A Igreja

como  detentora  de  informações  e  registros,  apresenta  a  censura,  controle  e  acesso

restrito  a  informação  que  trouxe  à  tona  a  proteção  intelectual.” Essa  proteção  da

informação ocorria nos mosteiros e catedrais, onde somente o alto clero tinha acesso a

maior parte da informação e justificava para a sociedade a educação fundamentada nos

dogmas da religião. Segundo SILVA et al.  (2016, p.51) “A monopolização da Igreja se

sobrepõe ao Estado, criando um controle não apenas sobre a informação em si,  mas
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como ela poderia ser entendida ou distribuída”. Durante muito tempo foi o controle da

informação que garantiu o poder da Igreja Católica frente a sociedade. 

 A vontade de evidenciar o conhecimento humano sempre esteve presente e esse

desejo ficou registrado em diversos suportes ao longo da trajetória humana como em

cavernas, madeiras, tecidos, pergaminhos, papel até que por volta de 1430, no século XV,

durante  a  transição  da  Idade  Média  para  a  Idade  Moderna,  com  uma  revolução

informacional iniciando com a importante invenção da máquina de imprensa do alemão

Johannes Gutenberg(1400-1468) que facilitou o processo de produção dos livros.

Até a invenção da imprensa, a  maneira  de se reproduzir  livros era por cópias
realizadas  à  mão  pelos  livreiros  ou  escreventes  das  universidades,  mas  esse
método  já  não  correspondia  aos  anseios  de  pessoas  que  tinham  desejo  por
adquirir mais conhecimento e também por preços de materiais acessíveis. (SILVA
et al,2016, p.53)

Conforme os autores a invenção da imprensa aumentou a produção da informação

escrita e a deixou mais acessível, a partir desse feito, a informação conseguiu iniciar o

rompimento do controle e dominação gerado pelo poder da Igreja. Esse período marcado

por  Guerras,  reformas  religiosas  e  por  revoluções,  contribuíram  para  a  crescente

produção  informacional  e  a  sociedade  ganhou  outras  fontes  de  produção  do

conhecimento,  já  que  a  educação  iniciou  o  processo  de  ruptura  com  os  dogmas

religiosos.  Com a  Revolução  Francesa  e  a  consolidação  do  capitalismo a  sociedade

passou por outras modificações estruturais dando início a Idade Contemporânea. Nisso a

informação começou a ser produzida e registrada em grandes quantidades, até que teve

seu auge após a Segunda Guerra Mundial com a primeira explosão informacional. Esse

fenômeno  foi  identificado  por  empresas  e  governos  que  buscavam  o  controle

informacional: 

Durante os anos 50 e 60, inúmeros programas estratégicos que financiaram os
esforços  em larga  escala  para  controlar  a  explosão  informacional,  primeiro  na
ciência e tecnologia, e depois em todos os outros campos. Empresas privadas
uniram-se a eles. Eventualmente, esses programas e esforços foram responsáveis
pelo desenvolvimento da moderna indústria da informação e das concepções que
a direcionam. (SARACEVIC, 1996, p.43)

Saracevic destaca a crescente massa informacional e a preocupação de fazer a

gestão dessas informações, empresas e governos iniciaram uma corrida para fomentar

mecanismos para gerenciar a informação dando ponta pé inicial para desenvolvimento da
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indústria da informação, culminando no surgimento da Ciência da Informação como afirma

SANTOS JÚNIOR (2012, p.130)

O surgimento da Ciência da Informação, foi a produção maciça de documentos e o
rápido  e  vertiginoso  desenvolvimento  de  serviços  de  acumulação  e
armazenamento  da  informação,  onde  pesquisadores  e  cientistas  das  mais
variadas  áreas  de  estudo  repensaram  suas  práticas  de  produção  e  gestão
informacional. 

 Ainda segundo Santos Júnior (2012), a Ciência da Informação teve seu surgimento

durante a disputa entre Estados Unidos e URSS no pós segunda guerra com a demanda

de gerenciamento da informação produzida nessa massa cada dia mais crescente. Essa

disputa do poder e a crescente informacional, trouxe o surgimento de várias tecnologias

incluindo o computador. 

Pensando nos problemas causados por essa produção crescente de informação e

nas dificuldades de acesso, Bush2(1890-1974) idealizou um projeto chamado memex com

baseado  nos  preceitos  de  como  as  tecnologias  poderiam  facilitar  a  busca  por

informações, quase que simultaneamente em 1946, Allan Turing3 (1912-1954) realizou a

criação do Colossus4,fomentando a primeira geração de computadores, os computadores

seguiram sua evolução até quinta geração (geração atual). A partir da quarta geração os

computadores começaram a se popularizar com a criação do computador pessoal que foi

consolidado  na  quinta  geração  com  a  internet.  Entre  os  Séc  XX  e  XXI,  a  internet

transformou a máquina de decodificação e armazenagem de dados em um dos produtos

mais  usados  e  responsáveis  pelas  relações  sociais  da  atual  sociedade,  onde  a

informação é a parte principal de todos os processos da vida social, econômica e cultural. 

Com  o  fim  da  União  soviética  e  consequentemente  o  enfraquecimento  do

Comunismo internacional,  o capitalismo começa a passar por uma reestruturação dos

seus processos como afirma CASTELLS (1999, p.21): “O próprio capitalismo passa por

um  processo  de  profunda  reestruturação  caracterizado  por  maior  flexibilidade  de

gerenciamento;  descentralização  das  empresas  e  sua  organização  em redes”.  Essas

2 Vannevar Bush(1890-1974) engenheiro americano um dos responsáveis pelo desenvolvimento 
tecnologico dos E.U.A incluindo o Memex um conceito precursor da World Wide Web(W.W.W). 
Disponível em: <http://www.tipografos.net/internet/vanevar-bush.html>  Acesso em: 12 jul.2019

3 Allan Turing (1912-1954) Cientista e matemático britânico, reconhecido como pai da ciência 
computacional e da inteligência artificial por seu conceito de algoritmo. Disponível em: 
<https://www.ebiografia.com/alan_turing/>  Acesso em: 12 jul.2019

4 Colossus foi um computador inglês usado durante a segunda guerra Mundial para descodificar as 
mensagens nazistas. Disponível em : <https://www.tecmundo.com.br/historia/40576-colossus-heroi-de-
guerra-e-um-dos-primeiros-computadores-do-mundo.htm > Acesso em: 12jul. 2019

https://www.tecmundo.com.br/historia/40576-colossus-heroi-de-guerra-e-um-dos-primeiros-computadores-do-mundo.htm
https://www.tecmundo.com.br/historia/40576-colossus-heroi-de-guerra-e-um-dos-primeiros-computadores-do-mundo.htm
https://www.ebiografia.com/alan_turing/
http://www.tipografos.net/internet/vanevar-bush.html
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transformações  do  Capitalismo  influenciaram  diretamente  na  sociedade  pós-industrial

atualmente  referenciada  como  a  Sociedade  da  Informação,  conceito  difundido  por

Castells (1999), pois, para o autor, a realidade dessa nova sociedade está conectada ao

poder da informação e de como ela pode ser usada por governos, empresas e pessoas

para a construção das preferências baseados no desejo e não mais na materialidade dos

processos  do  capitalismo.  Sendo  assim  o  conceito  da  Sociedade  da  informação,

corroborado por WERTHEIN (2000, p.71) em: 

A realidade que os conceitos das ciências sociais procuram expressar refere-se às
transformações técnicas, organizacionais e administrativas que têm como “fator-
chave” não mais os insumos baratos de energia – como na sociedade industrial
mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos na
microeletrônica e telecomunicações. 

Para  a  atual  sociedade,  a  informação é  o  insumo principal  para  as  mudanças

tecnológicas, econômicas, políticas, sociais e culturais. Como isso, a informação passa

por uma nova perspectiva como afirma ARAÚJO (2010, p.96) “A informação não é apenas

a sua manifestação física, o registro material do conhecimento – é preciso ver, também, o

que está na mente dos usuários”.  Para o autor,  a  informação mais valiosa não seria

aquela que já está registrada mas aquela que ainda está em construção no pensamento

individual  ou  coletivo.  Segundo  MACHADO;  TAVARES;  CARVALHO  (2013,p.2)  “A

informação  é  altamente  valorizada  e  o  número  de  compartilhamento  de  mensagem

tornou-se medida de status, vale mais publicar teorias/caos sem fundamento, mas que

criem alguma polêmica, do que não publicar nada”.  Os avanços tecnológicos advindos

dos séculos XX e XXI, principalmente com as redes interativas geradas pelo avanço da

internet, contribuíram para o processo de construção das interações sociais da sociedade

da  informação  como  apresenta  CASTELLS  (1999,  p.22)  “As  redes  interativas  de

computadores  estão  crescendo  exponencialmente,  criando  novas  formas  e  canais  de

comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por elas.” A conexão

feita  pela  internet  nas  redes  de  computadores  mundiais,  inicia  o  processo  de

transformação da sociedade da informação em uma sociedade em rede.

A evolução da internet  fortaleceu as relações entre o Homem e as tecnologias

digitais, pois consegue evidenciar o Ser Humano no processo ativo da comunicação e da

disseminação da informação com a interação em todas as áreas como afirma CASTELLS

(1999, p.31)  “O processo histórico em que esse desenvolvimento de forças produtivas

ocorre assinala as características da tecnologia e seus entrelaçamentos com as relações
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sociais.” Essas interações fortalecidas pela Web 2.0, que segundo O'REILLY (2005, on-

line)

Web 2.0 é um termo criado em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para
designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito
a "Web como plataforma", envolvendo wikis, aplicativos baseados em folksonomia,
redes sociais e Tecnologia da Informação. Embora o termo tenha uma conotação
de  uma  nova  versão  para  a  Web,  ele  não  se  refere  à  atualização  nas  suas
especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada por
usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e participação que
hoje engloba inúmeras linguagens e motivações. 

A  internet  trouxe  um  novo  significado  para  as  tecnologias  da  informação

principalmente  na Web 2.0,  onde as pessoas deixaram de ser  apenas receptores  da

informação  mas  começaram  a  fazer  parte  de  todos  os  processos  de  construção  da

informação, com isso a informação se eleva a um processo de evolução jamais imaginado

agora seu armazenamento, compartilhamento e disseminação ultrapassam as barreiras

de tempo e espaço capazes de influenciar no modo de comunicação dessa sociedade

conectada.  “A emergência  da  internet  como  um  novo  meio  de  comunicação  esteve

associada a afirmações conflitantes sobre a ascensão de novos padrões de interação

social, por um lado, a formação de comunidades virtuais.” CASTELLS (2003, p.98) Essas

comunidades  virtuais,  principais  difusoras  dos  novos  modos  de  interação  social,  que

visam  a  conexão  com  outras  pessoas  em  diferentes  lugares  que  compartilham  das

mesmas visões e perspectivas do mundo algumas vezes criando bolhas informacionais. 

3.1 A informação nas redes sociais digitais

Frente  as  relações  sociais  mediadas  pelas  Tecnologias  da  informação  e

Comunicação nessa Era Digital, a internet se tornou a protagonista da construção das

redes  sociais  em  ambiente  digital.  Redes  sociais  não  é  um  conceito  novo  pois  as

interações sociais fora do meio digital (escola, igreja, grupos de amigos, trabalho e etc.)

são a primeiro contato com a comunidade a qual  estamos inseridos. Já no ambiente

virtual o conceito de redes sociais como conhecemos teve o início no começo do século

XX, Esse conceito pode ser definido de acordo com RECUERO (2009, p.24) “Uma rede

social é definida como um conjunto de dois elementos:  atores  (pessoas, instituições ou
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grupos;  os  nós  da  rede)  e  suas  conexões  (interações  ou  laços  sociais)”  então  a

comunicação ganhou novas dimensões agregando conexões geradas pelas redes sociais

digitais  como afirma,  RECUERO (2009)  Essa comunicação, mais do que permitir  aos

indivíduos  comunicar-se,  amplificou  a  capacidade  de  conexão,  permitindo  que  redes

fossem criadas e expressas nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo computador.

Essa mudança na mediação também foi observada

A  Internet  é  um  meio  de  comunicação  que  permite,  pela  primeira  vez,  a
comunicação de muitos para muitos em tempo escolhido e a uma escala global.
Do  mesmo  modo  que  a  difusão  da  imprensa  no  ocidente  deu  lugar  ao  que
McLuhan denominou de “Galáxia Gutenberg”, entramos agora num mundo novo
da comunicação: A Galáxia Internet.” (CASTELLS, 2003, p. 8)

As redes sociais digitais fazem parte do nosso cotidiano nos fazendo participar

ativamente dos fluxos informacionais a todo momento. Nesse contexto surgem os Sites

de  redes  sociais  digitais  que  definidos  por  RECUERO (2009,  p.102)  “Sites  de  redes

sociais  são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais  na Internet.”  a

autora destaca ainda os conceitos que formam a base dos sites de redes sociais em

“Sites de redes sociais foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como aqueles sistemas

que permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) a

interação através de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada ator.”

Recuero  também destaca  que  os  sites  de  redes  sociais  apesar  de  apresentarem as

características de redes sociais são apenas mecanismos ou sites que dão suporte para a

interação social,  elas em si  não seriam capazes de gerar  a  interação social,  apenas

auxiliar  a  interação  dos  usuários  nessas  redes  sociais.  Os  sites  de  redes  sociais

apresentam uma nova forma de comunicação nessa atual sociedade, pois ela apresenta

uma maior interação entre seus usuários fortalecendo laços sociais online e offline como

apresenta, RECUERO, (2009, p.102)  “A grande diferença entre sites de redes sociais e

outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a

visibilidade  e  a  articulação  das  redes  sociais,  a  manutenção  dos  laços  sociais

estabelecidos no espaço off-line”. 

Outra  questão  levantada  pelas  interações  sociais  mediadas  pelas  plataformas

sociais  é  a visibilidade que o usuário  ganha ao publicizar  seu cotidiano,  compartilhar

informações e comentar  em outras  publicações,  essa visibilidade como afirma,  KEEN

(2012, p.30) “a era analógica da grande exibição é substituída pela era digital do grande

exibicionismo”  traz  o  exibicionismo  como  parte  principal  do  desejo  dos  usuários
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transformando a espetacularização geradas pelos meios de comunicação de massas do

século XIX. Esse desejo de ser autor e ator principal dessa nova realidade faz com que

diversas  plataformas  de  interação  social  sejam  consideradas  a  principal  fonte  de

informação das massas do século XXI. As plataformas de interações sociais mediadas

pela internet ganharam força com a popularização dos smartphones, que transformaram

esses sites em aplicativos podendo ser utilizados por mais pessoas e por mais tempo.  

Dentre  as  principais  redes  sociais  utilizadas  no  mundo  e  no  Brasil  estão:

Whatsapp, Twitter, Facebook e Instagram. Para entender a informação e a desinformação

nas redes sociais digitais foi escolhido o segundo site de rede social mais utilizado no

Brasil, o Facebook5, por ser mais acessível a todos os usuários, pois, permite a interação

por  compartilhamentos  e  comentários  pessoais  que  validam  opiniões  verdadeiras  ou

falsas transmitida por perfis ou páginas.

A história  do  Facebook  começa  quando  Mark  Zuckerberg  e  seus  amigos  de

faculdade lançaram na Web o site Facemash6, como afirmam CORREIA; MOREIRA(2014,

p.168)“A origem  do  Facebook  está  associada  à  origem  do  Facemash,  um  website

colocado online a 28 de outubro de 2003 por Mark Zuckerberg, um estudante universitário

de Harvard, e pelos seus colegas Andrew McCollum, Chris Hughes e Dustin Moskovitz”.

Sistema fundado em 2014,conforme as informações do seu perfil7 na própria rede social

define como sua missão “compartilhar emoções e diminuir a distância entre as pessoas” 

No início a ideia era fazer a conexão entre alunos de escolas do nível médio e

universitários de Harvard, como observa RECUERO (2009, p.171)  “A ideia era focar em

alunos que estavam saindo do secundário (High School, nos Estados Unidos) e aqueles

que  estavam  entrando  na  universidade.”  Num  primeiro  momento  para  participar  da

plataforma  era  necessário  ser  integrante  de  uma  escola  ou  faculdade  cadastrada,  a

plataforma  de  conexão  entre  os  jovens  estudantes  americanos  ganhou  proporção

mundial. O Facebook hoje se tornou um importante campo de observação das interações

sociais mediadas pela internet

[…]  transformou-se  num  extraordinário  caso  de  sucesso  através  do  domínio
massivo  de  milhões  de  interações  sociais,  diárias.  Esta  nova  esfera  de

5 Pesquisa que aponta o Facebook como segunda rede social usada no Brasil. Disponível em:  
<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/62-da-populacao-brasileira-esta-ativa-nas-redes-sociais/> 
Acesso em: 25. set. 2019

6 Site que deu origem ao Facebook. disponível em <https://www.dn.pt/media/zuckerberg-criou-um-
monstro--que-nunca-quis-controlar-9252446.html> Acesso: 25. set. 2019

7  Conforme a página na rede social o Facebook define como sua Missão “dar às pessoas o poder de 
criar comunidades e aproximar o mundo”

https://www.dn.pt/media/zuckerberg-criou-um-monstro--que-nunca-quis-controlar-9252446.html
https://www.dn.pt/media/zuckerberg-criou-um-monstro--que-nunca-quis-controlar-9252446.html
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/62-da-populacao-brasileira-esta-ativa-nas-redes-sociais/
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comportamentos sociais acarreta um fascínio inerente, mas também fornece aos
cientistas  sociais  uma  oportunidade,  sem  precedentes,  de  observação  de
comportamentos num cenário natural, de testar hipóteses num domínio totalmente
novo e de recrutar com eficiência participantes de todas as partes do mundo e dos
mais diversos perfis demográficos. (CORREIA;MOREIRA, 2014, p.168)

Muitos pesquisadores utilizam a análise das interações sociais no Facebook, pois,

a plataforma apresenta uma variedade de perfis de usuários o que deixa as pesquisas

com o cenário  mais rico de possibilidades principalmente pelas características que o

website propõe para as interações em sua plataforma

O Facebook oferece aos seus utilizadores, com um simples clique, formas rápidas
e fáceis de interação social: cumprimentar um amigo (denominado “poke”), enviar
mensagens simples, ou indicar aprovação a um comentário ou imagem através do
botão  “gosto”.  É  também possível  comprar  ou  vender  itens  no  marketplace  e
encontrar entretenimento na página de jogos.(CORREIA; MOREIRA 2014, p.173)

 O Facebook é composto de perfis pessoais que passam a interagir a partir do envio

de  solicitações  de  amizades,  por  páginas  onde  o  perfil  pessoal  segue  através  de

“curtidas” capazes de conectar o mundo todo de acordo com as preferências pessoais

outra  forma  de  interação  social  na  plataforma  é  os  feeds de  notícias  definido  por

CORREIA; MOREIRA (2014, p.174) “Nos feeds de notícias com informação sobre ações

recentes dos amigos do utilizador passaram a estar disponíveis opções para selecionar

instantaneamente o nível de informação que desejam ver acerca de determinados amigos

e/ou aplicações”. Conseguem ser responsáveis pela maior parte da informação publicada

na rede, pois, a informação compartilhada na plataforma circula em uma velocidade e em

quantidade cada vez mais rápida.

4  FAKE NEWS E SEUS DESDOBRAMENTOS

A história  das  notícias  falsas  datam  do  século  VI,  conforme  afirmam  alguns

historiadores,  ou  seja,  esse  fenômeno  não  é  uma  novidade  para  sociedade  apenas

mudou a abrangência com a sua disseminação pela internet. As notícias falsas sempre

estiveram presentes na sociedade e com o passar do tempo passou por alterações na

nomenclatura e na disseminação, porém não alterando sua finalidade de desinformação
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e/ou manipulação da opinião pública para obtenção de vantagens financeiras, políticas e

sociais.

Até o século XIX, as notícias falsas recebiam a nomenclatura de boatos, termo

definido por HOYLER (1996,p.59) “Entendemos como boato a notícia que, embora não

corresponda à realidade, se apresenta de difícil comprovação e além disso, de grande

interêsse,  o  que  determina  sua  intensa  circulação  entre  as  pessoas.”  Os  boatos

conseguiam  se  difundir  de  várias  formas  e  a  mais  comuns  seriam  os  meios  de

comunicação de massas (Jornal, Televisor, Rádio) mas inicialmente a disseminação era

feita de pessoa para pessoa.

Na antiguidade os imperadores romanos conheciam muito bem o poder dos boatos

e sabiam muito bem como utilizar a favor do Império Romano, com objetivo de manter o

poder e manipular a opinião pública

Os imperadores da antiga Roma reconheciam a importância  dos boatos a ponto
de nomear "delatores" cuja missão era misturar-se com a "gente da rua" e levar ao
palácio imperial  a voz do povo. As histórias do dia eram tidas como excelente
barômetro dos sentimentos populares. A qualquer momento, os "delatores" podiam
-sendo  necessário  -  lançar  uma  contra-ofensiva  de  boatos  para  atender  aos
objetivos dos imperadores.(HOYLER 1996,p.59)

Os delatores romanos detinham o poder de manipular a informação das massas a

favor do Império, repassando os rumores nascidos da “voz do povo” para que o Império

conseguisse  se  articular  para  lançar  contra-boatos,  para  demonstrar  o  poder  dos

imperadores sobre a plebe,  mas alguns boatos conseguiram se sobrepor  aos contra-

boatos.  Para  destacar  a  importância  desses  boatos  HOYLER(1996,  p.61)   “a  plebe

admitiu e difundiu o boato de que NERO - soberano certamente não muito popular - se

não havia iniciado o incêndio de Roma, havia, pelo menos, cometido a aberração bárbara

de se deleitar com êle(SIC).” A autora apresenta o levantamento feito pela análise de

Charwick, onde podemos identificar a força dos rumores e da proliferação que as notícias

falsas podem fazer, ainda segundo a análise o Imperador em vez de negar os boatos,

como de costume, mandou espalhar uma notícia falsa para que houvesse a mudança do

foco  da  culpa  pelo  incêndio  em  Roma,  como  afirma  HOYLER(1996,  p.61)  “fazendo

circular  a  notícia  de  que os  cristãos,  talvez  ainda mais  aborrecidos  do  que êle(SIC),

haviam ateado fogo à cidade.” Com isso Nero conseguiu direcionar a opinião pública para

culpar os cristãos. Ressaltando que a informação sempre foi uma importante ferramenta
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para a manutenção do poder, esse fato é um exemplo da contribuição da utilização dos

boatos para a manipulação da opinião da pública.

Durante  a  Idade  Média,  os  boatos  também  estavam  presentes  principalmente

ligados à Igreja Católica, o seu poder e influência principais características desse período

tão intenso no decorrer da humanidade. Segundo HOYLER (1996, p.69) “Durante a Idade

Média,  as  guerras  religiosas,  as  cruzadas,  eram sustentadas  recorrendo-se  a  relatos

exagerados, a milagres, feitiçarias e pilhagens”. Nesse período a Igreja possuía o controle

quase absoluto das informações que circulavam na sociedade. As notícias falsas durante

a idade média se propagavam contando com a contribuição de peregrinos, vagabundos e

mercadores,  pois  eram  eles  que  percorriam  diversas  localidades  tendo  um  papel

importante  na  disseminação  de  informações.  “As  cidades  também  tinham  correios

organizados  e  selos  para  lacrar  mensagens  e  tentar  certificar  a  veracidade  das

correspondências. Graças a tudo isto, a circulação de boatos era intensa e politicamente

relevante.”(HOYLER, 1996, p.70) Com essa crescente rede de boatos a desinformação

afetou  diversos  aspectos  da  vida  social  e  diversas  pessoas  sofreram  com  essa

proliferação de mentiras, rumores, calúnias e boatos. 

Os  boatos  da  Idade  Média  também  fomentaram  a  “caça  às  bruxas”  pois  o

julgamento era basicamente baseado em acusações sem comprovação, pois as mulheres

acusadas de bruxaria tinham suas vidas ceifadas pela perseguição religiosa baseada em

boatos. 

Para ilustrar essa corrente de boatos durante a Idade Média, a Estátua falante de

Roma8, era o local onde a comunidade encontrou para fazer suas queixas, reclamações,

calúnias e notícias falsas para que pudessem se espalhar com maior rapidez e para a

maior quantidade de pessoas. A estátua localizada na Piazza Navona, recebeu o nome de

pasquino pois conforme BRITO (2017, on-line)  “havia um barbeiro chamado Pasquino,

conhecido pela língua ferina. Não tardou a estátua ser batizada com o nome do barbeiro

que adorava bisbilhotar a vida alheia”. O autor ainda destaca que o espaço é utilizado até

hoje  para  disseminar  críticas  a  políticos  e  a  comunidade,  DARNTON  (2018,  on-line)

destaca um desses casos de notícias falsas envolvendo a eleição de pontífice:

8 Estatua falante.  Roma. 1501. O cardeal Oliviero Carafa encontrou esquecida em um canto do Palazzo
Orsini, onde morava, uma estátua esculpida no Século III antes de Cristo. Era uma escultura que reproduzia
a luta de Hércules contra o centauro. O bispo determinou, então, que a assentassem na esquina de sua
residência  com  a  Piazza  Navona.  Disponível  em:  <https://osdivergentes.com.br/orlando-brito/a-estatua-
falante-de-roma/>  Acesso em: 20 ago. 2019

https://osdivergentes.com.br/orlando-brito/a-estatua-falante-de-roma/
https://osdivergentes.com.br/orlando-brito/a-estatua-falante-de-roma/
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Pietro Aretino tentou manipular a eleição do pontífice em 1522 escrevendo sonetos
perversos sobre todos os candidatos menos o preferido por seus patronos,  os
Médicis, e os prendendo, para que todo mundo os admirasse, no busto de uma
figura conhecida como Il Pasquino, perto da Piazza Navona, em Roma.

Com  isso  podemos  perceber  que  o  Pasquino  conseguia  ser  um  importante

disseminador de notícias falsas em Roma distribuindo boatos sobre diversos aspectos da

vida  social  incluindo  as  eleições  e  os  paradigmas  da  Igreja  Católica.  As  guerras  e

revoluções fomentam um maior número de boatos, Segundo HOYLER (1996,p.61) “As

situações de guerra apresentam condições ótimas para a disseminação de boatos”, como

ocorreu durante a Revolução Francesa onde pequenas publicações espalharam boatos a

respeito dos governantes como no caso da rainha francesa Maria Antonieta, DARNTON

(2017, on-line) “foi o alvo mais comum dessa ‘literatura da raiva’. Panfletos baratos com

tiragens de 20 mil, 30 mil cópias divulgaram a lenda dos brioches e retrataram a rainha

como  uma  mãe  negligente,  mesquinha,  depravada.”  Uma  dessas  publicações  sobre

rainha foi publicado no jornal The Morning post9 que publicava pequenos parágrafos com

notícias tendenciosas que buscavam manipular o pensamento coletivo com o objetivo de

gerar  conflitos  entre  as  pessoas.  Na  Inglaterra  jornais  com  esse  mesmo  objetivo

circulavam  diariamente  ou  semanalmente,  espalhando  notícias  em  poucas  linhas

baseadas em rumores e fofocas ouvidas pelos escritores em diversas partes da cidade.

Segundo  DARNTON  (2017,  on-line)  “Alguns  gazeteiros  recebiam  dinheiro  pelos

parágrafos; outros se conformavam em manipular a opinião pública a favor ou contra uma

personalidade,  uma  obra  de  teatro  ou  um  livro.”  A  maior  parte  dos  escritores  se

contentavam em disseminar nas ruas, nos muros e nas portas os boatos capazes de

manipular a opinião pública visando difamar algo ou alguém.

A história nos lembra que a segunda guerra teve início com uma grande notícia

falsa disseminada pelo Terceiro Reich, o incidente Gleiwictz, para justificar a invasão da

Polônia, como descreve O'SHAUGHNESSY(2017, on-line)

Não foi  com a invasão da Polônia,  mas com a fabricação de um incidente na
fronteira, onde os corpos dos presos dos campos de concentração eram estufados
com uniformes alemães, riscados com balas e colocados em volta da estação de
rádio em Gleiwictz. ‘Era uma invasão da Polônia!

9 Jornal diário conservador britânico, publicado entre 1772 até 1937, o reverendo Henry Bate (capelão de 
Lord Lyttleton) fundou o The Morning Post, um jornal que era uma sucessão de parágrafos sobre notícias 
distintas, quase todas falsas. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/28/cultura/1493389536_863123.html>. Acesso em: 12 ago. 2019.
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Durante a Segunda guerra mundial, as notícias falsas foram utilizadas como armas

de manipulação principalmente pelo governo nazista  de Adolf  Hitler,  nesse contexto o

ministro  da  propaganda  Goebbels  (1897-1945)  utilizou  das  notícias  falsas  como  um

mecanismo para controle informacional. RUY (2017, on-line)10“Mentiras e falsas notícias

eram uma ferramenta chave para o Reich. Para os nazistas a opinião pública podia ser

fabricada e a propaganda faria as pessoas acreditarem em qualquer coisa que o regime

quisesse”. As propagandas nazistas eram eficazes para a transmissão das mensagens do

Reich e na maioria  das vezes eram manipuladas pelo ministério  da propaganda para

transmitir  e retransmitir  os feitos Históricos para manipulação do pensamento coletivo

sobre  o  regime,  a  repetição  era  utilizada  como  uma  das  principais  ferramentas  de

disseminação e formação do pensamento coletivo.

 As características da utilização das notícias fraudulentas na propaganda ideológica

nazista usava a mentira para atingir objetivos da comunicação, Segundo CRUZ (2011, on-

line ) “A simplificação dos enunciados, a repetição incessante e o apelo direto às emoções

do  indivíduo-massa  constituíam  as  principais  técnicas  da  propaganda  nazista.”  Os

nazistas usavam a mentira como arma de guerra para justificar ódio pelos judeus, afirmar

a supremacia racial, soberania nacional e como um importante recurso para manobrar as

emoções a respeito do governo.

Resulta da própria natureza das coisas que quanto maior a mentira mais fácil será
que acreditem nela, pois a massa popular, nos seus mais profundos sentimentos,
não sendo má, consciente e deliberadamente, é menos corrompida e, devido à
simplicidade do seu caráter, é mais frequentemente vítima de grandes mentiras do
que de pequenas. (HITLER, 1943, p. 252)

 Para o nazismo a mentira era um importante recurso no controle das emoções

quanto  maior  e  mais  elaborada  fosse  a  mentira  mais  fácil  seria  a  propagação  dos

sentimentos  que  o  governo  queria  despertar.  Ainda  segundo  CRUZ(2011,  on-line)  “O

mecanismo que aproximou as massas do discurso nazista foi  a identidade construída

entre  a  estrutura  de  personalidade  dos  indivíduos  massificados  e  a  estrutura  de

personalidade do Führer.” Às inverdades produzidas pelo governo nazista eram capazes

de  produzir  empatia  na  população  para  com  o  governo,  pois  conseguiam  transmitir

desejos das pessoas para as propagandas e elas conseguiam produzir novos desejos na

10  RUY, Luciana Cristina.As “Fake News” são velhas armas de guerra, usadas largamente pelo 
nazismo.2017. Disponível em: <https://radiopeaobrasil.com.br/as-fake-news-sao-velhas-armas-de-guerra-
usadas-largamente-pela-alemanha-nazista/>. Acesso em: 05 set. 2019.
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população.  As  notícias  falsas  não  foram  exclusividades  do  Terceiro  Reich,  muitos

governos utilizaram e utilizam esse recurso para controle informacional. 

Todos esses acontecimentos dentre outros a qual os boatos foram disseminadas

culminaram nas formas em como as notícias falsas são compartilhadas na nossa atual

sociedade. Na Era da Informação, os boatos ganharam uma nova proporção e novos

contextos com o advento da internet que transformou a “fofoca” que passava de boca a

boca  em  uma  “verdade  paralela  digital”  capaz  de  se  proliferar  com  uma  rapidez  e

conseguindo atingir um alcance jamais imaginado

Se uma mentira repetida mil vezes se torna verdade, com o advento da internet
uma mentira pode ser repetida, cantada, recitada, filmada e fotografada um milhão
de vezes, atraindo a atenção de um grupo incontável de usuários que buscam
informações na internet.(BRAGA,2018, p.205)

Braga (2018), destaca que o imenso fluxo informacional da internet é capaz de

disseminar todo tipo de informação inclusive as notícias falsas que podem ser replicadas

em diversos formatos para atingir o maior número de pessoas possíveis. Nesse contexto

os boatos recebem uma nova denominação que seria segundo BRAGA (2018,p.6)

 

A  divulgação  de  notícias  falsas  ou  mentirosas  é  fenômeno  conhecido
internacionalmente  como  “fake  news”  e  pode  ser  conceituado  como  a
disseminação, por qualquer meio de comunicação, de notícias sabidamente falsas
com o intuito de atrair a atenção para desinformar ou obter vantagem política ou
econômica.

As Fake news são notícias fraudulentas e irreais fabricadas com o intuito de serem

disseminadas como notícias verdadeiras e com credibilidade que ganharam uma maior

visibilidade com a internet, Conforme MACHADO; TAVARES; CARVALHO (2013,p.7) “a

internet é uma ferramenta que pode ser usada para informar e também desinformar”. A

internet transforma a comunicação fazendo o acesso mais democrático com velocidade e

pelo alcance da disseminação, porém da mesma forma que a boa informação pode ser

disseminada as Fake news são capazes de produzir informações distorcidas. Pensando

no  impacto  causado por  essas informações três  características  são necessárias  para

definir as Fake news Segundo RECUERO;GRUZD (2019,p.33) 

(1) o componente de uso da narrativa jornalística e dos componentes noticiosos;
(2) o componente da falsidade total ou parcial da narrativa e; (3) a intencionalidade
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de enganar ou criar falsas percepções através da propagação dessas informações
na mídia social. 

As Fake news encontraram na internet um campo fértil para sua proliferação, na

atual sociedade assim como em outros momentos da sociedade as informações falsas

conseguem atingir diversos setores da vida cotidiana, mas agora causam um impacto

mais imediato na estrutura social principalmente as notícias falsas relacionadas a política

e a saúde. Essas informações são disseminadas para causar desinformação nas pessoas

e geram crises e movimentos como o boicote às mídias tradicionais de informação, o

boicote a vacinação infantil, disseminação do discurso de ódio entre outros movimentos. A

propagação  da  informação  falsa  é  uma  ferramenta  poderosa  de  manipulação  da

informação  com  objetivo  de  mudar  a  percepção  da  notícia  e  moldar  o  pensamento

coletivo.

 A Sociedade da informação com a evolução da internet redefiniu as formas de

comunicação e de disseminação da informação com as redes sociais digitais, hoje as

pessoas  não  são  apenas  leitores  mas  fazem  parte  da  construção  dos  laços  de

comunicação. O Brasil é o segundo país que mais utiliza as redes sociais como fonte

principal  de  informações.  As redes sociais  digitais  são uma importante  ferramenta  de

disseminação de notícias falsas por  sua interatividade  utilizando de diversos recursos

para legitimar como verdadeiras notícias tendenciosas, como afirma Braga (2018,p.207)

Essa  conceituação  é  útil  por  englobar  também  o  uso  de  montagens,  memes
(imagem, vídeos,  gifs ou mote com tom humorístico que se espalha em redes
sociais)  ou qualquer outro tipo de conteúdo que sirva ao mesmo propósito  de
difundir informação inverídica. 

 Esses recursos virtuais conseguem atrair o maior número de pessoas, pois, com o

compartilhamento,  visualizações,  reações  e  comentários  a  informação  distorcida

consegue atingir os desejos daqueles que utilizam as redes sociais como principal fonte

de informação. Ainda conforme Braga (2018,p.207) “Em um período em que é cada vez

mais comum se orientar por associações baseadas em estereótipos, as  fake news  se

utilizam de todos os meios possíveis de comunicação para atrair a atenção dos usuários”.

As  plataformas  digitais  conseguem  evidenciar  as  informações  baseadas  nesses

estereótipos  e  assim  as  informações  falsas  conseguem  se  propagar  com  maior

intensidade, pois apelam para as emoções e fatos pessoais.
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todos  os  marcos  de  notícias  falsas  têm um denominador  comum:  as  crenças
pessoais, irrefutáveis para muitos, ganharam força frente à lógica e  aos fatos e
acabaram estabelecendo-se como pressupostos compartilhados pela sociedade,
provocando  a  desordem  da  opinião  pública.  Nesse  ambiente,  surgem  novas
formas de relacionamento com a opinião pública e consolidam-se os meios de
comunicação alternativa (ROCHA; LAVARDA; SILVEIRA, 2018, p.6)

Os autores apresentam que as relações sociais digitais possuem grande influência

nas  informações  que  serão  utilizadas  pelos  usuários  das  redes  sociais  e

consequentemente na opinião pública, ao identificar essa característica tão específica da

atual  sociedade,  empresas e  políticos  escolhem as plataformas de interações sociais

digitais como principal fonte de disseminação de notícias inverídicas, essa escolha ocorre

principalmente pela dificuldade de identificação dos autores como afirmam DELMAZIO;

VALENTE (2018,p.158) “A própria forma como os links são partilhados nas redes sociais

dificulta a identificação da natureza dos conteúdos em circulação.”  As dificuldades de

identificação  dos  autores  e  disseminadores  das  notícias  fraudulentas  na  internet

contribuem para a crescente desse fenômeno 

A rede mundial de computadores, principalmente por meio das redes sociais, faz
com que a divulgação de notícias falsas seja muita mais virulenta, barata e de
difícil  rastreamento.  Assim,  não  importa  que  a  notícia  se  mostre  totalmente
inverossímil,  mesmo  após  uma  leitura  superficial.  A  página  (e,  portanto,  os
anúncios)  já  terão  sido  expostos  e  o  dono  do  site  já  terá  feito  a  sua  venda.
(BRAGA,2018,p.208)

Nesse contexto, empresas e pessoas utilizam a má informação como “mercadoria”

para lucrar e influenciar a opinião pública, para Paula; Silva; Blanco (2019,p.98) “atrair a

atenção do público para seu perfil em rede social ou para sua página é o que representa o

lucro”. Nesse contexto páginas e perfis falsos capazes de criar e espalhar notícias falsas

com um maior alcance. Segundo Braga (2018), O Facebook permite que o usuário faça

interações na plataforma “curte,  compartilha e comenta”  em sua rede de contatos  os

conteúdos que lhe pareçam interessantes dentre essas informações as notícias falsas

que atraem o interesse do usuário.

4.1 Fake news políticas: a informação a serviço da desinformação
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Como demonstrado anteriormente  as  Fake news não são uma novidade como

recurso  de  desinformação  na  política  para  manipulação  do  pensamento  coletivo  no

caminhar  da  humanidade.  Desde  a  antiguidade  o  uso  das  notícias  falsas  na  política

conseguem confundir  o  eleitor  e  propagar  notícias  baseadas  em inverdades,  criadas

apenas para tentar influenciar o pleito eleitoral, a diferença que em outros momentos os

difamados tinham o direito argumentação para se defenderem das informações falsas e

com mais credibilidade pois o contra-boato conseguia ser lançado na mesma proporção. 

Dados falsos são utilizados para disseminação do discurso do ódio, principalmente

durante a corrida eleitoral,  podemos citar diversos movimentos políticos que utilizaram

esse recurso  como palanque para  impulsionar  suas candidaturas.  Diante  disso  serão

apresentadas a seguir alguns cenários políticos a qual as notícias falsas e/ou distorcidas,

boatos e rumores conseguiram influenciar o discurso eleitoral  de alguns políticos. Um

caso político de uso da má informação está a ligado ao processo eleitoral do político de

extrema direita francesa Jean-Marie Le Pen

Jean Marie Le Pen, político francês da extrema-direita, faz uso dessa ferramenta
argumentativa com jogos de palavras de “efeito injurioso”, ele denigre e ridiculariza
a todos aqueles que considera adversários, muitos deles jornalistas, e manipula o
auditório  ou  os  leitores  pelo  riso  ou  por  uma  admiração  conseguida  pela
capacidade  inventiva  de  utilizar  a  linguagem,  evitando  e  atenuando  alguns
possíveis embates ao se abrigar na brincadeira.(ARAÚJO,2015p.11)

O discurso político de Le Pen utilizava a derrisão como um recurso eleitoral. Essa

ferramenta pode ser descrita por BONNAFOUS (2003, p.35) “associação do humor e da

agressividade  que  a  caracteriza  e  a  distingue  da  pura  injúria”.  para  deslegitimar  e

ridicularizar as propostas dos seus adversários políticos e as indagações da imprensa

através do ato de rir, base do discurso Lepenista a derrisão era capaz de manipular os

eleitores ainda em um período longe dos discursos regidos pelas plataformas de interação

social. Como em outros países no Brasil o uso das informações falsas para o cenário

político  sempre  existiu,  dentre  os  diversos  casos  de  fake  news espalhadas  pelos

candidatos  para  a  difamação do adversário.  Podemos citar  que durante  a campanha

eleitoral de 1989, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, no momento candidato usou

diversas notícias manipuladas para influenciar os eleitores na decisão eleitoral contra o

seu então adversário Luiz Inácio Lula da Silva como no caso do sequestro do empresário

Abílio Diniz, onde segundo a polícia paulista os sequestradores estavam de posse de

camisas e materiais de campanha ligados ao partido do então candidato. Outra notícia
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explorada pela campanha de Collor foi a compra do depoimento da ex-namorada de Lula

e o suposto abandono dela e de sua filha em um vídeo divulgado durante a propaganda

eleitoral, onde ela “o acusam de ser ‘racista’, ‘abortista’ e de desprezar a filha que tinham

tido”.INSTITUTO LULA (2017, on-line). Uma das manipulações que foram utilizadas pela

equipe de Collor e com a conivência de um dos maiores veículos de comunicação do país

o canal de televisão “Globo”, onde anos mais tarde José Bonifácio Oliveira Sobrinho -Boni

o então diretor geral da Globo, assumiu a intervenção durante a apresentação do debate

Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma
‘glicerinazinha’  e  colocamos  as  pastas  todas  que  estavam  ali  com  supostas
denúncias contra o Lula – mas as pastas estavam inteiramente vazias ou com
papéis  em branco”,  disse  Boni.  “Todo  aquele  debate  foi  [produzido]  –  não  o
conteúdo, o conteúdo era do Collor mesmo mas a parte formal nós é que fizemos.
(BONI, 2011, on-line)

Esses casos que foram largamente utilizados na campanha eleitoral exemplificam

muito  bem  que  o  uso  das  informações  falsas  conseguem  modificar  o  caminhar  do

processo eleitoral, essas notícias foram disseminadas principalmente no horário eleitoral e

nos debates por terem um maior alcance e nos meios de comunicação de massa da

época. A política na Web 2.011, modifica o discurso político pois sua proposta inicial de

democratização  consegue  alterar  o  processo  de  comunicação  entre  eleitores  e

candidatos,  porém  as  plataformas  de  interação  social  (Facebook,  Twitter,  Whatsapp,

Instagram e etc.) conseguiram também potencializar o uso das notícias falsas, o processo

político  nas  plataformas  de  interação  social  modernizou,  transformou  e  renomeou  as

informações falsas para fake news

Entendemos que as fake news constituem uma realidade tornada possível  em
função do veloz desenvolvimento tecnológico, desafiando pessoas e instituições a
entender, usar e integrar a tecnologia ao jogo político, uma vez que a virtualização
dos meios de comunicação vem cada vez mais nos forçando a sair de nossas
zonas  de  conforto  e  buscar  o  entendimento  sobre  o  impacto  que  as  novas
tecnologias  e  seus  desdobramentos  trazem  a  sociedade  brasileira.
(WOISHNIK,2018,p.8)

Nas  plataformas  digitais  os  boatos  virtuais  são  compartilhados  em  grandes

quantidades  pois  os  critérios  de  checagem  ainda  são  pouco  eficientes,  então  essas

características da disseminação das  fake news causam nos eleitores dessa sociedade

11 Web 2.0 conceito criado por Tim O’ Reilley em 2003 para nomear a interatividade dos usuários da 
internet com as plataformas digitais. Disponível em 
<https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-web-20/web-2-0-tim-o-reilly >  
Acesso em: 25. ago. 2019

https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-web-20/web-2-0-tim-o-reilly
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informatizada, novas necessidades principalmente a maior interação com os candidatos.

Sendo assim os desejos da informação vão para além da apresentação das propostas

concretas para a sociedade, agora elas incluem a exposição da vida dos políticos em

vídeos curtos, memes, manchetes e frases de efeito descontextualizadas ou manipuladas

para  modificar  a  percepção,  criando  uma  realidade  alternativa  onde  as  pessoas  se

identificam e acreditam nessas informações a ponto de compartilhar com seu ciclo de

amizades,  causando  distorções  no  processo  político  conforme  nos  apresenta  KEEN

(2009, p.68) “Ela infantiliza o processo político, silenciando o discurso público e deixando

o futuro do governo na dependência de videoclipes de 30 segundos”. Ele descreve que o

contato com produção desenfreada de notícias tendenciosas produzidas pelas agências

de campanhas eleitorais com o objetivo de distorcer e infantilizar, ou seja, deixar o eleitor

a mercê de uma disputa irracional movida a processo simplista do discurso e do processo

eleitoral, com isso conseguem modificar o discurso político e com isso as pessoas deixam

de buscar fontes confiáveis para acreditarem em materiais produzidos por esses políticos

ou por seus aliados. 

A campanha eleitoral do atual presidente americano Donald Trump (Republicano)

em 2016, contra a então candidata Hillary Clinton (Democratas), pode ser apontada por

vários estudos como um dos casos de uso das fake news, disseminados em plataformas

digitais que mais ganhou repercussão internacional, conforme apresentam PAULA; SILVA;

BLANCO (2018,  p.94)  “Com apoio  de  diversos  sites  e  das  redes  sociais,  ambos  os

candidatos  puderam  alimentar  as  notícias  com  rumores  que  não  coincidiam  com  a

verdade e retratavam o adversário como um indivíduo inadequado para o cargo.” Essa

campanha  eleitoral  americana  foi  a  principal  responsável  pela  popularização  da

expressão  fake  news,  demonstrando  a  força  que  a  manipulação  da  informação  e  a

disseminação de notícias falsas pode fazer nas campanhas políticas nesse novo contexto

midiático  da política.  Em evidência a campanha de Trump além de usar  informações

manipuladas  agregou  o  uso  de  bots12 (robôs)  e  clickbaits13 para  impulsionar  a  sua

candidatura frente a sua adversária política. Esses dois recursos baseados em algoritmos

12 Os bots expressão diminuitiva de Robot,  são aplicações autônomas que rodam na Internet enquanto 
desempenham algum tipo de tarefa pré-determinada.<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/o-
que-e-bot-conheca-os-robos-que-estao-dominando-a-internet.ghtml>  

13 Clickbaits é um termo pejorativo que se refere a conteúdo da internet que é destinado à geração de 
receita de publicidade, por meio de manchetes sensacionalistas para atrair cliques. Em português, o 
termo se traduz para “Caça Cliques”. <https://terra.com.br/noticias/tecnologia/seguranca-digital/voce-
sabe-o-que-e-clickbait,4be3642b2cbc28c032d1694b4c51a702ykatqfsg.html>

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/o-que-e-bot-conheca-os-robos-que-estao-dominando-a-internet.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/o-que-e-bot-conheca-os-robos-que-estao-dominando-a-internet.ghtml
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conseguiram  disseminar  inúmeras notícias  falsas  e  manipular  ativamente  o  discurso

político

Eles  manipulam  debates,  criam e  disseminam  notícias  falsas  e  influenciam  a
opinião  pública  ao  postar  e  replicar  mensagens  em larga  escala.  Muitos  bots
(robôs) têm replicado hashtags no Twitter e no Facebook que ganham destaque
com a  massificação  de  postagens automatizadas  de  forma  a  sufocar  debates
espontâneos sobre um determinado tema. (MAGRANI; OLIVEIRA,2018,p.25)

A utilização  dos  social  bots14 nas  campanhas  eleitorais  prestam  serviços  de

angariar novos seguidores e impulsionar discurso de ódio contra os “inimigos” definidos

pela campanha eleitoral. A internet consegue conectar pessoas em diversos lugares do

mundo reduzindo as barreiras das fronteiras e aproximando culturas,  mas da mesma

forma que a democratização da informação proporciona boas experiências ela também

consegue intensificar  as  experiências  negativas,  como no caso dos garotos  Veles  na

Macedônia que tiveram importante participação no processo eleitoral americano em 2016,

com  o  uso  de  clickbaits no  Facebook,  mostrando  que  fluxo  da  internet  derruba  as

fronteiras no processo eleitoral. Nisso os garotos da cidade de Veles produziram diversas

notícias  que  influenciaram  o  processo  eleitoral  AFP  (2018,  on-line)  “saíram  de  seus

servidores centenas de sites da internet e páginas do Facebook destinadas a enaltecer

Donald Trump e criticar seus adversários democratas, Hillary Clinton e Bernie Sanders, ou

a atacar o legado do presidente Barack Obama.” Eles de fato não se importavam como os

impactos causados por essa rede de mentiras online, apenas construíram histórias que a

maioria dos americanos consumiram e aceitariam como verdades.

Depois de copiar e colar vários artigos, ele criou manchetes chamativas, pagou ao
Facebook  para  compartilhá-las  com  americanos  sedentos  por  notícias  sobre
Trump  e  quando  essas  pessoas  clicararam,  curtiram  e  compartilharam  suas
histórias,  ele  começou  a  ganhar  dinheiro  com  as  publicidades  em  seu  site.
(KIRBY, 2016)

Esse  novo  modelo  de  propagação  de  informações  no  Facebook  pode  ter

contribuído para o resultado da eleição americana, pois a cada interação com a notícia

falsa a máquina da desinformação era aquecida e novas manchetes sem nexo, com isso

eram fabricadas novas notícias falsas com base nas preferencias de compartilhamento

14 Os social bots são softwares desenvolvidos para gerarem conteúdo e interagirem com outros usuários 
dentro de redes sociais como o Facebook e o Twitter. Com isso, podem inflar os números de curtidas e 
seguidores de um político, figura pública ou até mesmo de uma ideia ou evento, dando a sensação de 
um apoio que na realidade não existe.  <https://www.politize.com.br/social-bots-em-eleicoes/> 

https://www.politize.com.br/social-bots-em-eleicoes/
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dos usuários  e impulsionada com ajuda dos  social bots,  afirmando os  perigos dessa

estratégia para a tomada de decisão dos eleitores.

Da  mesma  forma  que  os  social  bots e  as  notícias  falsas  aparentemente

conseguiram alterar o percurso da campanha eleitoral de 2016, nos Estados Unidos, a

campanha  eleitoral  brasileira  de  2018,  sofreu  forte  influência  desse  novo  fenômeno.

Marcada pela polarização entre direita e esquerda herdada pela campanha de 2014, onde

o clima acirrado entre as lideranças dos dois principais partidos políticos brasileiro Dilma

Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), culminando na vitória da então candidata petista.

Com isso mesmo após o processo eleitoral a polarização teve um aumento fomentada

pelo  discurso  de  ódio,  perseguições  ideológicas  e  a  paranoia  alimentada  pelo

Marcathismo, corrente teórica muito popular no início dos anos 50, nos Estados Unidos

pelo  senador  Mccarthy,  onde  foi  presidente  do  comitê  de  investigação  de  atividades

antiamericanas

Como  presidente  do  Comitê  de  Investigação  de  Atividades  Antiamericanas  do
Senado, McCarthy cometeu diversos abusos: autorizou quebras de sigilo, violou
fundamentos legais (como o direito à ampla defesa), pressionou interrogatórios e
divulgou listas de supostos adeptos do comunismo que deveriam sofrer todo tipo
de sanção – mesmo sem provas definitivas.(BARROS, 2017, on-line.)

Baseado na ameaça constante do comunismo, Maccarthy instaurava investigações

para  acusar  de  atividades  antiamericanas  que  seria  na  verdade  uma  caçada  ao

comunismo e a propagação de um sentimento anticomunista, conforme RODEGHERO

(2002,  p.464)  “O  anticomunismo  é  o  conjunto  das  atividades  realizadas  por  grupos

diversos, que constroem e se guiam por um conjunto de representações que tem sido

chamado de imaginário anticomunista”. Como nos Estados Unidos, o medo velado da

invasão soviética teve na mesma época os casos de caça ao comunismo no Brasil, como

afirma, RODEGHERO (2002, p.464) “No caso brasileiro,  pode-se destacar a presença

dessas imagens associadas a um evento particular:  o  movimento de 1935,  que ficou

conhecido como Intentona Comunista, e a liderança de Luiz Carlos Prestes.” Essa caça

ao comunismo, consequência da produção da polarização ideológica entre socialismo e

capitalismo, decorrente da guerra fria.  No Brasil  esse medo ganhou adeptos além de

Carlos Prestes, como o governo brasileiro e a Igreja Católica por temerem a disseminação

do pensamento ideológico de sindicatos pela laicidade e outros direitos fundamentais a

luta da classe trabalhadora. Esse movimento por muito tempo permaneceu adormecido e

foi despertado com o decorrer do processo eleitoral de 2014, alguns fatores contribuíram
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para  ascensão desse cenário  como:  o  desemprego,  a  corrupção,  o  Impeachment  da

presidente  Dilma  Rousseff  e  a  falta  de  credibilidade  dos  veículos  de  comunicação

tradicionais.  Esses  Quesitos  contribuíram para  que  parte  da  população  buscassem a

informação nas plataformas de interação social como o Facebook, Twitter e Whatsapp.  

Nessas  plataformas,  como  apresentado  anteriormente,  podem  disseminar

informações produzidas por agências e grupos especializados em fabricar as fake news

que são em parte alimentadas por grupos extremistas capazes de fabricar informações

falsas para fomentar o discurso e ódio, inclusive no processo eleitoral, onde esse tipo de

informação tem uma maior circulação. 

No  cerne  desse  fenômeno  encontram-se  as  notícias  falsas,  popularmente
conhecidas por sua denominação na língua inglesa: falamos das fake news. Assim
como  nas  eleições  de  2016  nos  EUA,  as  fake  news  no  Brasil  ocuparam
amplamente  as  redes  sociais,  os  aplicativos  de  mensagens,  bem  como  os
noticiários. (WOISCHNIK,2018,p.7)

O  processo  eleitoral  brasileiro,  iniciou  a  disputa  sem  as  principais  lideranças

políticas e com a prisão de um dos candidatos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

(PT). Com isso três candidatos se evidenciaram na corrida eleitoral  Fernando Haddad

(PT)  que  substituiu  Lula,  Ciro  Gomes  (PDT)  e  Jair  Messias  Bolsonaro  (PSL)  Esses

candidatos foram os que mais apostaram na utilização das plataformas digitais  como

estratégia para aproximar seus eleitores de suas propostas além de gerar uma rede de

confiança entre político e eleitor. Como afirmam,  Souza; Salles(2019, p.6) “houve uma

grande  utilização  de  ferramentas  virtuais  para  publicizar  e  apresentar  propostas  dos

candidatos.”  Com  isso  podemos  observar  a  influência  das  redes  sociais  digitais  no

processo eleitoral, pois foi uma das principais estratégias de Bolsonaro (PSL) para suprir

o curto espaço de tempo na propaganda eleitoral obrigatória, para se aproximar dos seus

possíveis eleitores o candidato realizava lives15 nessas publicações o candidato interagia

diretamente com os eleitores  apresentando temas pertinentes ao seu ciclo de eleitores,

em parte  notícias distorcidas e inverdades como afirmam GORTÁZAR; BECKER (2018)

“um ecossistema que premia e potencializa o tribalismo, o radicalismo e o histrionismo. 

Um  terreno  fértil  para  difundir  seu  conservadorismo  de  extrema  direita  sem

renunciar a distorções ou a mentiras flagrantes.” Em parte essas publicações conseguiam

15 Live é um recurso novo da rede social que permite a transmissão de vídeos em tempo real no Facebook.
Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/live-chega-ao-brasil-aprenda-a-transmitir-videos-ao-vivo  -  
no-facebook/55234> Acesso em: 15. set. 2019

https://olhardigital.com.br/noticia/live-chega-ao-brasil-aprenda-a-transmitir-videos-ao-vivo-no-facebook/55234
https://olhardigital.com.br/noticia/live-chega-ao-brasil-aprenda-a-transmitir-videos-ao-vivo-no-facebook/55234
https://olhardigital.com.br/noticia/live-chega-ao-brasil-aprenda-a-transmitir-videos-ao-vivo-no-facebook/55234
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fomentar o discurso de ódio e de notícias falsas contra o candidato Fernando Haddad

(PT), sua vice Manuela D’Avilla (PC do B), além de desqualificar os partidos de esquerda

e seus ex-líderes. O discurso de ódio se estendeu a comunidade LGBT, sindicalistas,

ambientalistas,  presos  políticos  durante  a  ditadura  militar,  nordestinos,  aos  direitos

humanos, as instituições de comunicação tradicionais (em especial a rede de Tv Globo)

entre outros alvos.  Durante o processo eleitoral,  grupos voluntários de apoiadores do

candidato do PSL foram formados para propagação de notícias fraudulentas nas redes

sociais, a fim de exaltar o capitão reformado do Exército e difamar os adversários com

mais evidência ao pleito.

Ao decorrer do processo político, o então candidato do partido de extrema direita

Jair Messias Bolsonaro, em pleno auge da campanha em 6 de setembro de 2018, sofreu

um atentado com uma facada, de Adélio Bispo Oliveira. Com isso inúmeras  fake news

foram disparadas ligando o agressor aos partidos de esquerda como PSOL e PT. Além

disso Bolsonaro (PSL) decide não participar de debates televisionados e que toda sua

interação com os eleitores seriam em suas lives no Facebook, mesmo tendo a liberação

da equipe médica, com isso ele define os conteúdos apresentados.

Além dos militantes voluntários, a campanha do candidato do PSL, recebeu “ajuda”

extra de empresários como o dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang,  conforme

denúncia do jornal folha de São Paulo16. Empresas compraram pacotes de disparos em

massa  de  mensagens  anti-pt  e  de  apoio  ao  candidato  Bolsonaro,  ainda  conforme  o

Tribunal Superior Eleitoral-TSE17.Hang contribuiu com 10 mil  reais pela contratação da

empresa Facebook Serviços online Brasil,  por contratação irregular de impulsionamento

de propaganda eleitoral na internet pró-Bolsonaro. Assim como na campanha americana

os  social  bots, foram utilizados  para  espalhar  a  desinformação  no  processo  eleitoral

brasileiro. 

16 Denuncia feita pelo jornal Folha de São Paulo, Patrícia Campos.Empresários bancam campanha 
contra o PT pelo WhatsApp.2018. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-
whatsapp.shtml>. Acesso em: 12 out. 2019.

17  Condenação de empresario por compra ilegal de conteúdo para impulsionar candidaturas 
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Empresário é multado por contratar Facebook para impulsionar
conteúdos.2018. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Setembro/empresario-e-multado-por-contratar-
facebook-para-impulsionar-conteudos>. Acesso em: 05 out. 2019.
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Os  bots  sociais,  ao  se  passarem  por  pessoas  reais  divulgando  notícias  e
apresentando opiniões, transformam-se numa ferramenta para gerar massa crítica
de compartilhamento de notícias nos diversos veículos de comunicação online e
consequentemente  tornaram  determinados  fatos,  verídicos  ou  não,  parte  da
narrativa mainstream. Nesse sentido, o que diferencia o atual fenômeno das fake
news de formas mais antigas de desinformação é justamente sua escala massiva
e sua veiculação online. (RUEDIGER et al, 2018,p.4)

O uso de robôs com características humanas conseguiram reproduzir empatia nos

usuários das plataformas digitais e com isso muitas notícias e opiniões foram baseadas

pela disseminação dessas informações manipuladas por  softwares construídos com o

objetivo de manipular o pensamento coletivo, a opinião pública e fomentar o discurso de

ódio.  De acordo com WARDLE (2017), o ecossistema da informação se divide em três

etapas. “Os diferentes tipos de conteúdo que estão sendo criados e compartilhados, as

motivações de quem cria esse conteúdo e as formas como este conteúdo está sendo

divulgado”. Quanto  mais  as  informações falsas  são  criadas,  compartilhadas  e  quanto

maior a interação das pessoas com essas informações mais credibilidade elas ganham

como afirmam. SOUZA; SALLES (2017,p.1) “Quando a verificação não é feita, o usuário

lê as notícias falsas e compartilha-as como verdadeiras”. Acompanhando os processos

eleitorais no decorrer da humanidade é possível identificar que a “mentira”, o boato e as

fake news sempre estiveram presentes para tentar causar desinformação, discurso de

ódio com o objetivo de manipulação do cenário eleitoral. De acordo com KEEN, 2009,

p.68) “Quando nós, os cidadãos, não sabemos em quem acreditar ou em quem confiar

podemos  tomar  as  decisões  erradas,  ou,  pior  ainda,  perdendo  o  interesse  pelos

candidatos, pela política, por qualquer tipo de votação.” Com isso as fake news além de

influenciarem o voto podem reduzir o interesse na política, para conquistar a credibilidade

das pessoas e evitar que as pessoas fossem influenciadas pelas notícias falsas, durante o

período eleitoral, os veículos de comunicação se organizaram e formaram uma coalizão

para checar informações e oferecer fontes confiáveis de informação, conforme:

Uma coalizão e 24 veículos de mídia,[...]vai combater a disseminação de rumores
e  notícias  falsificadas durante  a  campanha  eleitoral  2018.  O chamado  projeto
comprova[...]Jornalistas  de todos  os  veículos  parceiros  vão  trabalhar  de  forma
colaborativa na detecção e verificação de rumores, conteúdo enganoso e táticas
de manipulação nas redes sociais.(O ESTADO DE SÃO PAULO, 2018, on-line)

Projeto Comprova teve o lançamento em 28 de junho de 2018, no congresso da

Associação  Brasileira  de  Jornalismo  Investigativo  (ABRAJI).  O  projeto  apostou  na
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simplicidade na descrição da notícia falsa e com rapidez a qual essa contra-informação

seria transmitida nas redes sociais, contando com o auxílio dos usuários para disseminar

a boa informação. Dentre os sites de checagem os que mais se destacaram no Brasil

nessa  batalha  contra  as  fake  news,  três  estão  certificadas  pela  International  Fact-

Checking  Network (IFCN)18 podemos citar  Agencia  Lupa,  Aos Fatos  e  Pública.  Assim

como outros sites de checagem, o projeto comprova não possui a certificação, porém não

é descredenciada por envolver as principais mídias brasileiras como É ou não é? É isso

Mesmo, Boatos.org, E-Farças, Coca-cola, Quatro Cantos, Fato ou Fake, Estadão verifica

e Fakechek.

Em sua maioria,  essas  fake  news,  tem textos  pequenos e  envolvem situações

absurdas,  geralmente  de  cunho  que  afrontam  a  moral  e  os  bons  costumes,  tão

valorizados pela extrema direita que consome esse tipo de publicação.  Nas próximas

páginas, mostraremos a metodologia que foi utilizada para a análise dessas postagens

falsas e como elas afetaram o público e a eleição.

5 METODOLOGIA

Nesta etapa, trataremos sobre as ferramentas de pesquisa que foram utilizadas

nesse estudo para demonstrar que a manipulação de fatos e propagação de fakes news,

afetaram não  apenas  o  resultado  das  eleições,  como também o  próprio  conceito  de

informação. A metodologia é uma parte fundamental e de extrema importância para que

os objetivos da pesquisa sejam atingidos. Gil (2002, p.19) nos diz que:

Como  toda  atividade  racional  e  sistemática,  a  pesquisa  exige  que  as  ações
desenvolvidas ao longo de seu processo sejam efetivamente planejadas. De modo
geral, concebe-se o planejamento como a primeira fase da pesquisa, que envolve
a formulação do problema, a especificação de seus objetivos, a construção de
hipóteses,  a  operacionalização  dos  conceitos  etc.  Em virtude  das  implicações
extracientíficas da pesquisa, consideradas na seção anterior, o planejamento deve
envolver também os aspectos referentes ao tempo a ser despendido na pesquisa,
bem  como  aos  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  necessários  a  sua
efetivação.

18 Exmplos de sites de checagem de Fake news <https://mundointerpessoal.com/2018/07/checagem-de-
fatos-e-fake-news.html> Acesso em: 20 ago. 2019

https://mundointerpessoal.com/2018/07/checagem-de-fatos-e-fake-news.html
https://mundointerpessoal.com/2018/07/checagem-de-fatos-e-fake-news.html
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Segundo  Pradanov;  Freitas  (2013)  a  Metodologia  é  compreendida  como  uma

disciplina que constitui  estudar e entender os vários tipos e métodos disponíveis para

realizar  uma  pesquisa  acadêmica.  Ela  examina,  qualifica  e  descreve  as  técnicas  de

pesquisa que consiste na coleta e o processamento de dados e informações, objetivando

a resolução dos problemas de investigação e emprega os procedimentos que devem ser

observados para a construção do conhecimento e comprovação da validade e utilização

nas diversas esferas da sociedade. De acordo com os objetivos propostos, a metodologia

escolhida  para  a  realização  dessa  pesquisa  é  de  natureza  exploratória  pois,  ainda

segundo  GIL  (2002,  p.41):  “Estas  pesquisas  têm  como  objetivo  proporcionar  maior

familiaridade  com  o  problema,  com  vistas  a  torná-lo  mais  explícito  ou  a  constituir

hipóteses.” Dessa forma, torna-se claro que a pesquisa exploratória permite um maior

envolvimento  do  pesquisador  com  tema  proposto,  auxiliando  no  processo  inicial  de

investigação do estudo a ser elaborado, colaborando-se assim com as descobertas de

ocorrência de um certo fenômeno.

Como há  uma  extensa  literatura  a  respeito  desse  tema,  utilizamos  também a

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, com o objetivo de conhecer em literaturas

já publicadas a visão e outros autores que abordam questões semelhantes, que podem

despertar o entendimento amplo do assunto e obter um maior entendimento do problema

estudado. “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela

que poderia pesquisar diretamente.” (GIL 2002, p. 45). De acordo com Pradanov; Freitas

(2013) a pesquisa exploratória tem como objetivo possibilitar mais informações sobre o

assunto a ser investigado, possibilitando assim sua definição, simplificando a delineação

do tema de pesquisa, orientando a fixação dos objetivos. Esse tipo de pesquisa possui um

planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sob vários tipos de aspectos e

envolve,  principalmente,  o  levantamento  bibliográfico.  Com  respeito  à  pesquisa

documental, apesar de ser muito semelhante à pesquisa bibliográfica, a diferença está no

fato  de  que  a  documental  extrai  informações  de  materiais  onde  estão  guardados  os

testemunhos  do  passado,  ao  fato  de  que  os  mesmos  ainda  estão  sem  tratamento

científico, se tornando assim a base do trabalho de investigação. PRODANOV; FREITAS

(2013, p. 56) entende que:

[  .  .  .  ]  por  documento  qualquer registro  que possa  ser  usado como fonte  de
informação, por meio de investigação, que engloba: observação (crítica dos dados
na obra); leitura (crítica da garantia, da interpretação e do valor interno da obra);
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reflexão (crítica do processo e do conteúdo da obra); crítica (juízo fundamentado
sobre o valor do material utilizável para o trabalho científico).

Para Gil (2002) a pesquisa documental tem muitas semelhanças com a pesquisa

bibliográfica, suas diferenças estão na natureza das fontes, pois a pesquisa bibliográfica

usa das contribuições de diversos autores sobre determinados assuntos e a documental

usa materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou mesmo que ainda, de

acordo com os objetivos da pesquisa, podem ser reelaborados.

A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há que
se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados. Como
os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte
de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. (GIL, 2002, p. 46).

Esses  dois  tipos  de  pesquisa  nos  propiciou  o  material  teórico  necessário  para  o

desenvolvimento do projeto que buscamos e para atingir os objetivos propostos. Então,

de acordo com tipos e dados que foram coletados, o presente estudo se apresenta como

pesquisa  qualitativa.  Para  Pradanov;  Freitas  (2013)  na  pesquisa  qualitativa  há  uma

ligação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido meramente

com números, não pedindo estatísticas. O ambiente natural é o modo direto para a coleta

de dados e o pesquisador o seu instrumento-chave.

Triviños  (1987)  cita  que  a  pesquisa  qualitativa  compreende  atividades  de

investigação que podem ser tidas como específicas ou de traços comuns e esta ideia é

fundamental para ajudar o pesquisador a ter uma visão mais clara dos objetivos que se

deseja atingir. Por permitir uma interatividade entre o pesquisador e o objeto estudado,

foram  usadas  as  ferramentas  da  abordagem  qualitativa,  o  que  permitiu  uma  melhor

observação  e  um  detalhamento  mais  aprofundado  do  objeto  de  estudo,  procurando

explicar, da melhor forma possível, que tipo de notícias falsas foram mais usadas para

perpetrar a dissimulação do debate político. 

A coleta de dados tem por objetivo a coleta de elementos, dados e informações.

‘Ao estudante e pesquisador, ela é fundamental para o desenvolvimento e a elaboração

de  trabalhos  acadêmicos  e  científicos.’  (Pradanov;  Freitas,  2013,p.144-145).  Para  Gil

(2002),  essa  etapa começa com a leitura  exploratória  que consiste  com a leitura  do

material  bibliográfico,  que tem como meta  verificar  se  a  obra  pesquisada interessa à

pesquisa. Depois dessa etapa, temos a leitura exploratória, onde faremos a seleção do

material, se ele de fato interessa ou não à pesquisa, a fim de evitar a leitura de textos que
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não interessem ao que está sendo apresentado. Em seguida temos a leitura analítica que

é feita com base nos materiais selecionados. É habitual que no decorrer do projeto ocorra

a  adição  ou  redução  de  textos  e  material  selecionado,  em  tal  caso  a  postura  do

pesquisador será de examiná-los como se fossem definitivos. Por último temos a leitura

interpretativa, que constitui no processo de leituras de fontes bibliográficas. De todas, ela

é a mais complexa, em seu objetivo de relacionar o que o autor afirma com o problema

proposto na pesquisa.

A pesquisa  foi  feita  entre  os  meses  de agosto  e  outubro  de 2018,  analisando

publicações de usuários e grupos no Facebook que militavam a favor da campanha de

Jair Bolsonaro. Foi feita uma filtragem das fake news mais compartilhadas e as que mais

atentavam contra a religiosidade cristã e a moral conservadora.

6 ANÁLISE

Dentre  as  principais  fake news compartilhadas  pelos  eleitores  de  Jair

Messias  Bolsonaro  (PSL)  no  período  eleitoral,  podemos  destacar  que  essas  notícias

envolviam  conteúdos  para  atacar  a  moral  e  a  reputação  dos  presidenciáveis,  seus

partidos e seus apoiadores (na campanha anti-pt), além de conteúdos para disseminar

xenofobia, a misoginia, racismo e homofobia. A fim de identificar a transmissão das fake

news pelos eleitores do candidato J.M Bolsonaro no Facebook, optou-se por analisar dez

casos que se foram amplamente disseminados com o intuito de causar desinformação e

manipular a opinião pública no processo eleitoral. 
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6.1 Caso1: Fake news Haddad apoia legalizar a pedofilia

Figura 1-  Caso 1: Fake news sobre Haddad apoiar
legalizar a pedofilia

         Fonte: Facebook

Essa postagem, que se caracteriza nos critérios de fake news, como provado por

meio de ferramentas de checagem, sobre Haddad apoiar o projeto de lei PL 236/2012 que

legalizaria  a  pedofilia,  foi  amplamente  disseminada  por  usuários  do  Facebook  para

alavancar o discurso de ódio, não apenas contra o candidato petista Fernando Haddad

mas como todo o partido a qual ele faz parte (PT). Essa notícia falsa ganhou visibilidade

por envolver diretamente a defesa das crianças diante da ação de pedófilos. Conforme a

Constituição  federal  brasileira  no  Art.257,  garante  o  direito  a  proteção  de  crianças  e

adolescentes  contra  diversas negligências  inclusive  o abuso e  a  exploração sexual  é

embasado pelo  Estatuto  da  Criança e do Adolescente-ECA.  Com a popularização da

internet os crimes sexuais ganharam uma enorme proporção, com isso, o ECA, precisou

fazer alterações para  inclusão da pedofilia em ambiente digital 19

Com o contexto de criminalizar o candidato petista Fernando Haddad, foi atribuído a

ele a criação de uma lei que pretendia aumentar a idade de 12 anos para 14 anos os

crimes de violência  sexual  contra  crianças e  adolescentes.  Quando na verdade esse

19  Alteração do ECA para inclusão da pedofilia em ambiente digital Art. 1o Os arts. 240 e 241 da Lei 

no8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008Lei/L11829.htm>  Acesso: 10. out. 2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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Projeto  de  Lei  do  Senado  n°  236,  de  2012.  é  de  autoria  do  Senador  José  Sarney

(MDB/AP), ele propõe reformulações no código penal, está em tramitação passou pela

comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no momento está aguardando leitura de

requerimento. O novo código caso seja aprovado altera a idade de vulnerabilidade sexual

de 14 anos para 12 anos.

Para  ganhar  credibilidade  na  informação  falsa  foram  agregadas  diversos

instrumentos para validar a informação como: o uso do Projeto de Lei 236/2012 20 para

apresentar um viés jurídico na informação, os usuários ao compartilhar faziam referência

ao Google para validar e usam um slogan da campanha de Haddad e fazem um convite

para o leitor “retardado”, faça a pesquisa caso não acredite naquela fonte.

Ainda segundo o site G1,uma das ferramentas de checagem de fake news21 “exibe

um logo da campanha de Fernando Haddad.  O panfleto,  não entanto,  não consta do

material  de  campanha  do  presidenciável.”  Além  de  não  fazer  parte  do  material  de

campanha existem erros na logomarca (Fonte e Tamanho) que não condizem com os

padrões usados na campanha do petista.

20 A descrição da lei foi usada para se passar uma ideia errada do que ela realmente propõe os efeitos
dessa propagação é ainda visível no site onde aproximadamente mil pessoas responderam a enquete
que  não  concordavam  com  o  projeto  de  Lei  que  ao  invés  de  beneficiar  a  pedofilia  pede  uma
reformulação do código penal.  <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404>

21 Site Fato ou Fake <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/13/e-fake-cartaz-atribuido-a-
haddad-que-diz-que-projeto-de-lei-torna-a-pedofilia-um-ato-legal.ghtml>

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404
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6.2 Caso 2: Haddad desafia Deus na eleição

Figura 2- Caso 2: Haddad desafia Deus

Fonte: Facebook

 Essa postagem, que se caracteriza nos critérios de fake news, como provado por

meio  de  ferramentas  de  checagem,  compartilhada  por  apoiadores  de  Jair  Messias

Bolsonaro, além do apelo político tem a finalidade de desqualificar o candidato pois com

essa  afirmação  ele  conseguiria  atacar  um  dos  pilares  do  bolsonarismo,  a  moral

evangélica, um dos principais redutos de eleitores do Bolsonaro.

A imagem compartilhada em grupos do Facebook é uma variação ou uma “sub-

fakenews” da notícia falsa primaria,  pois assim como um telefone sem fio as notícias

falsas se espalham e se modificam conforme a manipulação do receptor e de como ele

vai fazer o compartilhamento da fake news primária. Essa é uma notícia que acompanha

o partido de esquerda há algum tempo, como a candidata Dilma Rousseff em 2010, foi

vítima dessa mesma notícia, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva(PT), onde em um

suposto discurso em 2016, o mesmo afirmou que “Nem a volta de Jesus me impedirá de

ser  presidente”.  Frase  que  faz  referência  a  uma falsa  afirmação  de  que  “Nem Deus

afunda o Titanic”  para representar  a  imponência  e  prepotência de tamanha obra que

segundo cristão desafiou a onipotência de Deus. Outra fake news, que serviu de base

para a criação da notícia apresentada foi o vídeo gravado em 6 de agosto de 2018, antes

da inelegibilidade do ex-presidente Lula (PT) por crimes de corrupção, quando o mesmo

ainda era candidato para a eleição de 2018. O vídeo divulgado nas plataformas digitais foi
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manipulado  para  que  as  pessoas  tivessem a  falsa  sensação  que  Fernando  Haddad,

libertaria o ex- presidente como promessa de campanha.

A fake news sobre a vitória em segundo turno a qual “nem Deus impediria a vitória”

consegue espalhar boatos sobre a moralidade cristã de Fernando Haddad, com a imagem

apresentada  citada  no  caso  2,  podemos perceber  diversos  conteúdos  predominantes

nesse tipo de compartilhamento como: frases de efeito com apelo religioso, o uso do

slogan  da  campanha  de  Bolsonaro,  hashtag  evidenciar  a  notícia  e  para  validar  a

informação apresenta uma fonte confiável como a Folha de São Paulo.

6.3 Caso 3: A blusa de Manuela D’Avila

  

Dentre as Fake news usadas pelos eleitores do candidato J.M.Bolsonaro,a citada

acima é uma das que mais afetou a candidata a vice do presidenciável Fernando Haddad,

Manuela D’Ávila (PC do b). Na imagem manipulada Manuela apresenta uma blusa com a

descrição “Jesus é Travesti” por baixo de um casaco, essa publicação compartilhada em

grupos do Facebook e Whatsapp. Frente a um país que tem no cristianismo como um dos

principais alicerces da sociedade a  Fake news foi usada como a intenção de denigrir a

imagem da candidata a vice diante dos eleitores cristãos que Segundo o censo do IBGE

Figura 3: Caso 3: Blusa "Jesus é
Travesti"

Fonte: Facebook
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2010, representam cerca de 86,8%, outro fator responsável pela crescente desse tipo de

notícia pode ser atribuído a crescente do fundamentalismo religioso cristão22 no Brasil

principalmente entre os evangélicos neopentecostais.  

Segundo o site do Partido Comunista do Brasil enquanto Manuela ainda era pré

candidata a presidência lançou propostas23 para inclusão e amparo da comunidade LGBT,

por defesa aos seus direitos muitas vezes tão negligenciados, ainda conforme a própria

publicação de 2018, em nenhum momento a então candidata faz menções a comunidade

cristã.

A frase “Jesus é Travesti” na verdade foi proferida pelo cantor Johnny Hooker,em

seu show no festival de inverno em Garanhuns, em julho de 201824, o cantor declarou na

época  que  a  frase  foi  uma  forma  de  protesto  contra  a  tentativa  de  censura  a  uma

apresentação onde Jesus seria um transsexual ainda para o cantor a comparação entre

Jesus e a comunidade LGBT, não seria uma forma de desrespeito a fé de outros mas uma

comparação da vida de Jesus, pois conforme sua história ele andava com os excluidos e

mais humildes também foi rejeitado por parte da elite da sociedade e inclusive em seus

últimos momentos de vida a qual foi condenado e morto por ser uma ameaça a religião

vigente na época.

Diante desses fatos a manipulação da imagem citada nesse caso ganhou grande

repercussão em grupos de fundamentalistas cristãos com o objetivo de minar tanto a

imagem física como a carreira política de Manuela D’Ávila, frente aos cristãos fazendo

com que suas declarações fossem deturpadas acarretando na influência do voto.

22 Fundamentalismo Religioso.<https://domtotal.com/noticia/1223083/2018/01/ > Acesso em: 28. out 2019.
23 Proposta de manuela para a comunidade LGBT. <https://pcdob.org.br/noticias/manuela-davila-

apresenta-seus-compromissos-com-a-populacao-lgbt/>  Acesso: 29. out.2019
24 Johnny Hooker é alvo de notícia-crime após show polêmico em Pernambuco. <https://oglobo.globo.com/

cultura/johnny-hooker-alvo-de-noticia-crime-apos-show-polemico-em-pernambuco-22935738> Acesso: 
29. out. 2019

https://oglobo.globo.com/cultura/johnny-hooker-alvo-de-noticia-crime-apos-show-polemico-em-pernambuco-22935738
https://oglobo.globo.com/cultura/johnny-hooker-alvo-de-noticia-crime-apos-show-polemico-em-pernambuco-22935738
https://pcdob.org.br/noticias/manuela-davila-apresenta-seus-compromissos-com-a-populacao-lgbt/
https://pcdob.org.br/noticias/manuela-davila-apresenta-seus-compromissos-com-a-populacao-lgbt/
https://domtotal.com/noticia/1223083/2018/01/
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6.4 Caso 4 : As Tatuagens da Vice de Haddad

Fonte: Facebook

Na foto Manuela aparece com a faixa presidencial, algumas tatuagens dentre elas

as de lideres comunistas como Che Guevara no peito e do Lenin no braço esquerdo. Essa

montagem serviu para tentar desqualificar o pesamento político da pretendente a vice que

faz parte do partido comunista brasileiro além disso acentuaram as “olheiras” profundas

para dar um aspecto desleixo a candidata, usando a forma feminina escolhida por Dilma

(Presidenta) acompanhada pela descrição: "Essa tal de Manuela tem tatuagem de Che

Guevara terroristas e assassinado e Lênin responsável por milhares de mortes na Rússia.

ESSA MANUELA SERVE A DEUS E AO DIABO. Defende comunistas mas adora passear

em Nova York". Com a intenção de mostrar as pessoas a falsa ideia de que se Manuela

chegasse a ser presidente em exercício seria essa a imagem que ela passaria ao mundo. 

No Brasil mesmo após tantos anos do fim da União Soviética a ameaça de invasão

comunista ainda permanece como um medo constante para uma parcela dos brasileiros,

pessoas  que  encontraram  apoia  a  esta  antiga  paranoia  nas  palavras  de  Olavo  de

Carvalho25, indicado como guru político fez parte do partido comunista do Brasil (PC do

B), durante os anos 60, em meados dos anos 80, mudou as suas convicções políticas e o

25 Texto que explana as ideias de Olavo de Carvalho. 
<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/olavo-de-carvalho-simbolo-da-nova-direita-
brasileira-ja-foi-militante-comunista.phtml> Acesso em: 30. out.. 2019

Figura 4: Caso 4: Tatuagens de
Manuela D'Ávila

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/olavo-de-carvalho-simbolo-da-nova-direita-brasileira-ja-foi-militante-comunista.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/olavo-de-carvalho-simbolo-da-nova-direita-brasileira-ja-foi-militante-comunista.phtml


 58

astrólogo atribuiu seus princípios ao conservadorismo e além disso adepto as teorias da

conspiração Olavo de Carvalho usa suas redes sociais (Twiter, blogs, youtube e facebook)

para disseminar sua ideologia anticomunista bem ao estilo da ideologia do Marcathismo e

as teorias da conspiração contra a Ciência e a corrente política de esquerda.

Para os bolsonaristas influenciados pela ideologia do Marcathismo misturado as

teorias  de  conspiração  resgatada  e  disseminada  por  Olavo  em  suas  redes  sociais

contribuíram para que a imagem de Manuela D’Ávila manipulada com a inclusão das

tatuagens de lideres influentes para o partido comunista do Brasil(PC do B) conseguisse

alcançar  a  marca  de  17  mil  curtidas,  mais  de  2.000  comentários  e  1.700

compartilhamentos26.  Esses  dados  podem  ilustrar  o  alcance  da  informação  em  uma

plataforma digital.

Essa  notícia  falsa  já  tinha  sido  usada  anteriormente  para  denigrir  a  imagem

candidata a vice Manuela D’Ávila (PC do B) e a ideologia do partido a qual ela faz parte,

quando ela ainda era pré candidata a presidência. Durante o processo eleitoral o TSE

conseguiu detectar 33 fake news envolvendo a candidata a vice Manuela D’Ávila, em 8 de

outubro de 2018, um dia após o primeiro turno o TSE27 concedeu liminar favorável para

remoção de links de notícias fraudulentas no Facebook em um prazo de 24 horas.

26 Quantidade de interações da fake news analisada pelo site caça fake 
<https://www.otempo.com.br/hotsites/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/imagem-de-manuela-d-avila-com-
tatuagens-de-che-guevara-e-lenin-e-montagem-1.2033630> Acesso em: 31 out. 2019

27 Decissão de retirar Fake news do Facebook. <https://veja.abril.com.br/politica/tse-manda-facebook-
derrubar-33-fake-news-sobre-manuela-davila/ > Acesso em: 31. out. 2019

https://www.otempo.com.br/hotsites/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/imagem-de-manuela-d-avila-com-tatuagens-de-che-guevara-e-lenin-e-montagem-1.2033630
https://www.otempo.com.br/hotsites/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/imagem-de-manuela-d-avila-com-tatuagens-de-che-guevara-e-lenin-e-montagem-1.2033630
https://veja.abril.com.br/politica/tse-manda-facebook-derrubar-33-fake-news-sobre-manuela-davila/
https://veja.abril.com.br/politica/tse-manda-facebook-derrubar-33-fake-news-sobre-manuela-davila/
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6.5 Caso 5: Empresa responsável pela apuração de votos seria de militantes 

petistas 

Fonte: Facebook

As imagens  no Facebook ganharam grande espaço nos grupos e nas páginas como o

“Que Brasil é esse?” que em suas publicações deixam claro o intuito de disseminar a

informações  fraudulentas  para  apoiar  o  então  candidato  do  J.M.  Bolsonaro  (PSL),

inclusive por replicar imagens, vídeos e matérias fakes já disseminadas em outras redes

sociais para ampliar a quantidade de pessoas que podem interagir com a notícia falsa

como no caso 5, apresentado nessa análise onde uma  live apresentada no canal  do

Youtube  GDN28 (giro  de  notícia)  com  o  título  “Empresa  da  apuração  sócios  são

admiradores do PT”. Nessa live o apresentador Alberto Silva destaca a publicação de 24

de outubro de 2018, com o título: TSE troca empresa responsável pela divulgação da

apuração,  do jornal  O Antagonista29,  essa matéria foi  divulgada poucos dias antes do

segundo turno com base na informação que o TSE substituiu a empresa responsável pela

divulgação dos resultados alegando que a empresa BRCloud, ganhadora do pregão pelo

valor  em torno de R$ 1milhão para ser  responsável  pela divulgação da apuração da

28 Descrição do Canal GDN.  “Somos uma mídia independente, um jornalismo com credibilidade, que 
não recebe dinheiro de empresas públicas e não faz acordo com políticos. Somos 100% 
PARCIAIS, somos do lado do povo. Nossa bandeira é verde e amarela”. 
<https://www.youtube.com/channel/UCq0sSSg_HEd4Y2g_pBMdL7w/about > Acesso em: 01. nov. 2019

29 Site Antagonista mostrando a troca de empresa responsável pela diivulgação dos resultados. 
https://www.oantagonista.com/brasil/tse-troca-empresa-responsavel-pela-divulgacao-da-apuracao/  
Acesso em: 01. nov. 2019

 

Figura 5: Caso 5: Empresa de
Militantes Petistas farão a

apuração de votos

https://www.oantagonista.com/brasil/tse-troca-empresa-responsavel-pela-divulgacao-da-apuracao/
https://www.youtube.com/channel/UCq0sSSg_HEd4Y2g_pBMdL7w/about
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votação  durante  o  primeiro  turno,  porém  não  conseguiu  atender  as  necessidades

operacionais  causando uma demora nas atualizações pelo  congestionamento  do site,

com isso houve a necessidade de alteração para a empresa CPD Informática segunda

colocada no pregão que conforme a reportagem recebeu a quantia de R$ 532 mil, para

prestar o mesmo serviço durante o segundo turno. Foi diante dessas informações que

teve início uma rede de fake news sobre o assunto deturpando as informações e criando

teorias conspiratórias, a própria reportagem abre margem para uma interpretação errada

do seu conteúdo principalmente pela superficialidade dessa matéria. A live  do Youtube

ganhou espaço em grupos de apoiadores de Bolsonaro em destaque o facebook, pois

entre as ideias disseminadas pelo então candidato a presidência e seus apoiadores seria

a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas responsáveis por registar e contabilizar a

votação brasileira. 

Essa teoria que ganhou força com o movimento antipetista na eleição de 2014. Essa

notícia  contou  com a  interpretação  errada  dessa  informação  para  ganhar  força,  pois

muitos acreditaram que a CPD informática seria responsável pela apuração dos votos

mas  o  maior  problema  seria  mostrado  a  seguir  onde  o  apresentador  Alberto  Silva

apresenta o cadastro nacional de pessoa jurídica- CNPJ, dando ênfase nos nomes dos

dois sócios da empresa Christian Azevedo e Luciana Sabino e após mostra perfis no

Facebook  de  supostos  donos  da  empresa  dando  destaque  a  fotos  e  grupos  que

comprovariam que os dois seriam militantes petistas, o dono do perfil que é apresentado

como  um  dos  sócios  da  CPD  precisou  fazer  um  boletim  de  ocorrência  pois  sofreu

ameaças  mas  segundo  o  mesmo  não  possui  ligações  com  a  empresa,  enquanto  a

legenda afirma a alteração na empresa que faz a apuração Alberto Silva fala que somente

seriam  responsáveis  pela  divulgação  da  apuração  mas  que  ele  ver  problemas  pois

segundo o próprio apresentador a empresa teria acesso aos dados liberados pelo TSE e

seria capaz de fazer a manipulação antes de lançar os resultados no site. Para reduzir a

desinformação gerada por esse vídeo de quase cinco minutos o TSE lançou uma nota de

esclarecimento  reforçando  o  serviço  que  foi  executado  pela  CPD  informática  e

reafirmando a segurança das urnas.  Durante o processo eleitoral  o  TSE fez testes e

auditorias  com a presença de  representantes  dos  partidos.  Para  reduzir  os  impactos

dessa notícia falsa O site antagonista no dia 25 de outubro de 2019, publicou uma nova
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matéria com o título: TSE esclarece nova contratação de empresa para divulgação do

resultado de domingo30 onde passa mais detalhes sobre o serviço.

6.6 Caso 6: Amélia Teles Acusada de ser Guerrilheira

Fonte: Facebook

Durante o horário obrigatório eleitoral previsto na Lei Nº 4.737, de julho de 1965, do

código eleitoral brasileiro, o candidato Fernando Haddad no dia 16 de outubro de 2018,

dedicou a propaganda a expor as ideias defendidas durante anos pelo adversário J.M.

Bolsonaro em entrevistas e lives publicadas pelo próprio presidenciável a qual defendeu a

tortura e a ditadura militar. Diante disso o programa apresentou o questionamento “Você

sabe o que é tortura?”  Esse programa foi  destacou o  discurso de ódio proferido  por

Bolsonaro com cenas do opositor ameaçando de morte durante a campanha eleitoral "a

petralhada" e sua Ligação com político de extrema direita americano Steve Bannon 31 além

30 TSE informa mudança de empresa que vai divulgar resultados no segundo 
turno.<https://www.oantagonista.com/brasil/tse-esclarece-nova-contratacao-de-empresa-para-
divulgacao-resultado-de-domingo/> Acesso em: 04. out. 2029

31 Entrevista com Steve Bammon. 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/24/internacional/1553454729_290547.html> 

Figura 6: Caso 6: Amélia Teles
Acusada de ser Guerrilheira 

https://www.oantagonista.com/brasil/tse-esclarece-nova-contratacao-de-empresa-para-divulgacao-resultado-de-domingo/
https://www.oantagonista.com/brasil/tse-esclarece-nova-contratacao-de-empresa-para-divulgacao-resultado-de-domingo/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/24/internacional/1553454729_290547.html


 62

de cenas do filme Batismo de Sangue dando destaque ao torturador Cel. Brilhante Ustra,

único  brasileiro  declarado  torturador  pela  justiça  brasileira  em  2008,  definido  por

Bolsonaro como um de seus mentores inclusive em uma entrevista declarou que o livro: A

verdade sufocada-A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, como seu

livro de cabeceira. Dentre os vários casos de torturas atribuídos ao Chefe do DOI-CODI a

propaganda eleitoral petista apresentou o caso de Amélia Teles (Amelinha) que descreveu

as torturas sofridas durante sua prisão com o esposo em 1972, acusados de agrupamento

prejudicial  a  segurança  nacional  por  publicações  e  conteúdos  definidos  pelo  governo

como subversivo. O casal e outros militantes do partido comunista do Brasil (PC do B)

foram levados a sede DOI-CODI/SP por serem responsáveis por uma gráfica clandestina

do partido e lá foram  torturados. Conforme o relato de Amélia Teles durante os dias que

sofreu tortura seus filhos Janaína e Anderson na época ainda crianças eram levados ao

ver  os  pais  na  situação  pós  tortura,  essa  declaração  também foi  feita  na  Comissão

nacional da verdade.

Após a propaganda apresentada no dia 16 de outubro de 2018, a rede de fake news

que aparelhou o processo eleitoral  brasileiro de 2018, tratou de disseminar a imagem

citada  no  caso  6  com  a  descrição:  “Amélia  Teles,  guerrilheira  muito  conhecida  na

Guerrilha  do  Araguaia,  presa  juntamente  com  o  marido  César,  por  ter  matado  e

esquartejado 2 militares. Hoje, assim como Dilma Rousseff e outros terroristas, pousa de

vítimas”.  Essa publicação tinha como objetivo deturpar  o relato de Amélia  no período

eleitoral,  pois  assim  como  Bolsonaro  muitos  de  seus  eleitores  negam  o  período  da

ditadura  militar  no  Brasil  afirmando  que  houve  uma  intervenção  para  evitar  que  os

comunistas tomassem o poder com isso afirmam que apenas criminosos violentos foram

presos durante a ditadura militar, com base nessa parcela de eleitores a notícia foi criada

para justificar a prisão e tortura de Amélia e seus companheiros inclusive da ex-presidenta

Dilma Rousseff. O medo da ascensão comunista no Brasil se fez presente nas falas dos

seguidores  bolsonaristas  que  consumiram  essa  publicação  como  verdadeira  gerando

muitos compartilhamentos, comentários e reações. Fomentando ainda mais o discurso de

ódio contra partidos de esquerda, pois após a divulgação dessa notícia falsa Amélia e sua

filha sofreram diversos ataques e ameaças virtuais.

No processo que declarou a prisão dos militantes em 1972, em nenhum momento

foi feito citação de guerrilha aos acusados foram condenados por “conterem documentos

Acesso em: 05. out. 2019
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altamente subversivos” inclusive o próprio torturador  Cel.  Brilhante Ustra em seu livro

admite  que  a  ligação  da  família  Teles  era  responsável  pelo  jornalismo  do  partido

comunista 

6.7 Caso 7: Lula dono do jornal Folha de São Paulo

         Fonte: Facebook

O jornal Folha de São Paulo32 um dos mais antigos e conceituados do Brasil desde

os anos 80 têm suas raízes na década de 20. Autodeclarado como apolítico fez várias

matérias  sobre  os  presidenciáveis  sempre  buscando  a  imparcialidade,  publicando

algumas reportagens que não agradaram os eleitores de Bolsonaro como foi o caso da

denúncia  de  disparos  de  notícias  no  Whatsapp  para  impulsionar  a  sua  candidatura

durante as eleições de 2018. Com isso surgiu a publicação com o título “Escândalo nos

bastidores! Lula detém 52% das ações da Folha de S. Paulo. Trocando em miúdos: Lula é

o dono da Folha de São Paulo”. Esse post passou a ser disseminado poucos dias antes

do  segundo  turno  para  questionar  a  imparcialidade  do  jornal  diante  das  informações

prestadas  a  sociedade.  Essa  notícia  buscou  apresentar  o  ex-presidente  Lula  como

principal dono do Grupo Folha de São Paulo, com isso teria a oportunidade de construir a

imagem negativa de Bolsonaro mas nesse período Lula estava cumprindo a pena a qual

foi condenado em segunda instância na sede da polícia federal em Curitiba e com seus

32 História do jornal Folha de São Paulo. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_folha.htm>  Acesso em: 24. out. 2019

Figura 7: Caso 7: Lula
Dono de ações do jornal

Folha de Sao Paulo

https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_folha.htm
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bens  bloqueados  como  poderia  exercer  a  administração  do  complexo  Folha  de  São

Paulo. 

Diante desse fato apresentado nas redes sociais o grupo Folha de São Paulo, emitiu

uma nota no dia 6 de novembro de 2018, afirmando que essa notícia é falsa e que não

condizia com a realidade da organização. “A Folha é editada pela Empresa Folha da

manhã S.A., que pertence 100% à família Frias de Oliveira”. Descartando totalmente a

publicação que não possuí nenhuma fonte para verificação dessa informação. 

A postagem no Facebook rendeu muitas interações e além de denegrir a imagem de

Lula afirmar que as fontes tradicionais de informação estariam envolvidas em um complô

para  minar  a  candidatura  do  então  candidato  Jair  M.  Bolsonaro  (PSL)  induzindo  as

pessoas a acreditarem apenas na informação distribuída nos grupos de rede sociais. As

fake news do processo eleitoral de 2018 compartilhadas nas redes de interações sociais

com a  finalidade  de  manipular  a  decisão  do  voto  não  buscou  atingir  não  apenas  o

candidato adversário, mas toda a ideologia do pensamento político de esquerda do Brasil.

6.8  Caso 8: Kit Gay

Fonte: Facebook

Figura 8: Caso 8: Kit Gay
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Dentre os casos mais famosos de disseminação de fake news no processo eleitoral

de 2018 pode ser ilustrado no caso 8, dessa análise: o kit gay que conforme o candidato

Bolsonaro seria um conjunto de livros, filmes e manuais para incentivar que crianças a

partir dos 6 anos que seriam responsáveis por introduzir as crianças no universo LGBT,

porém o kit gay nunca existiu o que aconteceu foi a distorção do um projeto escola sem

homofobia de 2004, que objetivava reduzir os casos de homofobia no ambiente escolar. 

O  projeto  escola  sem  homofobia  do  governo  federal  e  do  fundo  nacional  de

desenvolvimento  da  educação  (FNDE),  desenvolveu  materiais  para  professores  e

educadores voltados para o ensino médio com o objetivo de promover discussões sobre a

diversidade  sexual  e  promover  o  respeito  a  comunidade  muitas  vezes  excluída  do

ambiente escolar pelo preconceito e pela violência verbal e física sofrida no ambiente

escolar. Quando todo o material estava pronto para ser incluído nesse contexto, políticos

de partidos conservadores acusaram o governo de quererem implantar  uma “ditadura

gayzista”  pois,  esse  projeto  estimularia  crianças  do  ensino  fundamental  a

homossexualidade. Ainda conforme os alguns partidos conservadores o governo teria um

plano ideológico para a implantação da “ideologia de gênero”33 para jogando a sociedade

brasileira  em um abismo de  pecado  pois,  para  alguns  religiosos  o  homossexualismo

poderia  ser  considerada um pecado ou uma doença a ser  curada pela fé.  Diante da

pressão dos partidos conservadores o governo resolveu não seguir com o projeto em

2011. Diante dessas informações o candidato J.M. Bolsonaro quando ainda era deputado

federal usou a escola sem homofobia para deturpar as informações inclusive por difundir

o  termo pejorativo  “Kit  gay”  em  lives  em suas redes  sociais  criticando e  espalhando

desinformação  sobre  o  assunto  isso  lhe  rendeu  muitos  seguidores  conservadores

defensores  da  moral  e  dos  bons  costumes  mais  tarde  parte  desses  seguidores  se

converteram em apoiadores e eleitores. 

No  processo  eleitoral  Bolsonaro  e  sua  equipe  usou  o  kit  gay  como  um  dos

principais argumentos contra os partidos de esquerda. Nisso muitas informações falsas

foram  publicadas  em  redes  sociais  principalmente  no  Facebook  para  validar  as

publicações do candidato do PSL alguns candidatos do mesmo partido compartilharam

em suas páginas oficiais como a candidata Joice Hasselmann exemplificado no caso 8

onde  a  mesma  apresenta  um  desses  vídeos  gravados  por  J.  M.  Bolsonaro  com  a

descrição:  “Jair  Messias  Bolsonaro  explica:  O  livro  kit-gay  foi  DISTRÍBUIDO  nas

33  Ideologia de gênero. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/ideologia-de-
genero-artigo/ > acesso em: 29. out. 2019

https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/ideologia-de-genero-artigo/
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/ideologia-de-genero-artigo/
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bibliotecas das escolas PÚBLICAS como BRINDE” seguido de um link para comprovar

essa informação mas como já descrito anteriormente o projeto foi cancelado em 2011 e

não saiu para nenhuma escola e não houve distribuição para escolas e bibliotecas do

sistema público.

Essa  fake news  assim como outras tiveram variações no decorrer do processo

eleitoral  entre  elas  uma que faria  ligação direta  ao  candidato  Fernando Haddad (PT)

segundo  essa  variação  o  período  em  que  Haddad  foi  ministro  da  educação  seria

responsável pela criação e distribuição do kit-gay, entre os materiais distribuídos estaria o

livro Aparelho sexual e cia: um guia inusitado para crianças descoladas. um livro escrito

pela  francesa  Hélène  Bruller  e  ilustrado  por  Philippe  Chappuis,  com  conteúdo  de

orientação sexual para a faixa etária de 11 a 15 anos chegou ao Brasil em 2007, pela

editora Companhia  das letras34,mas tanto  o MEC quanto  a editora negaram qualquer

contrato para distribuição desse livro mesmo assim o livro foi usado por Bolsonaro como

prova  irrefutável  que  o  governo  petista  estaria  aos  poucos  instalando  a  ideologia  de

gênero nas escolas públicas e influenciando o Homossexualismo entre as crianças e além

de suas  lives o candidato levou esse livro para a bancada do Jornal Nacional(Globo),

durante uma entrevista com os presidenciáveis onde proferiu as mesmas acusações.

34  Conheça o kit  gay.  Disponível  em: <https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-

pelo-governo-federal-em-2011> Acesso em: 30. out. 2019

https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
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6.9 Caso 9: Mamadeira Erótica do PT

       

             

Fonte: Facebook

Outra postagem amplamente compartilhada nas redes sociais para fomentar que o

governo  petista  tentou  implantar  a  “ditadura  gayzista”  no  Brasil  e  além  doo  kit  gay

mamadeiras com formato de pênis eram distribuídas nas creches e escolas da educação

básica no vídeo de pouco mais de 54 segundos, o locutor inicia o vídeo falando: “olha aí

para vocês que votam no PT essa aqui é a mamadeira distribuída nas creches com a

desculpa de combater homofobia[...], tem que votar em Bolsonaro pra fazer nossos filhos

homens e mulheres isso aqui faz parte do kit-gay criado por Haddad”. Essa fake news é

uma vertente do  kit-gay, demostrado anteriormente no caso 8, serviu para exemplificar

quais eram os objetos contidos no famoso porém inexistente kit gay como comprovado

por  vários  canais  de  checagem na  internet  mas  para  algumas pessoas  mesmo sem

apresentar  nenhuma  prova  concreta  da  veracidade  das  informações  esse  vídeo  foi

suficiente para validar e reforçar que a ideologia de gênero foi implementada pelo governo

petista durante sua gestão tendo mais atuação no período que Fernando Haddad, foi

Ministro  da  educação  onde  a  disponibilização  desse  material  com  a  justificativa  de

combater  a  homofobia  o  governo  incentivaria  ativamente  crianças  e  adolescentes  a

questionarem a sua sexualidade inclusive em crianças em idade pré-escolar como nesse

caso,  pois a  publicação afirma que a mamadeira erótica estava sendo distribuída em

creches.  Essa postagem conseguiu  se  difundir  com rapidez por  afirma o mal  uso de

Figura 9: Caso 9: A mamadeira
Erótica do PT
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dinheiro público em um dos setores mais importantes para a sociedade: a educação. Além

de novamente evidenciar a comunidade LGBT, tão descriminada pelo fundamentalismo

religioso  cristão.  A  mamadeira  erótica  existe  se  trata  de  um  produto  importado

comercializado em sex shops virtuais para atender o publico adulto

Para analisar o vídeo que apresenta a mamadeira erótica que posteriormente ficou

conhecida como mamadeira de “piroca” e verificar que se trata de mais uma notícia falsa

basta  confrontar  a  fala  do locutor  do  vídeo em partes  pois  no já  no  início  afirma:  “o

governo  petista  distribuiu  nas  creches  em  Teresina”  mas  o  governo  federal  não  é

responsável  por  distribuição  de  materiais  em  creches  mesmo  assim  o  Ministério  da

educação  lançou  nota  afirmando  que  jamais  disponibilizou  esse  material  e  que  a

responsabilidade  de  distribuição  de  materiais  é  da  prefeitura,  no  caso  de  Teresina  o

prefeito  Firmino  Filho  (PSDB)  afirmou  que  esse  tipo  de  material  nunca  fez  parte  da

estrutura educacional do município. 
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6.10 Caso 10: Artista sem apoio da Lei Rouanet

Fonte: Facebook

Durante o processo eleitoral  um movimento tomou o Facebook em oposição a

ascensão do candidato J.M. Bolsonaro um movimento de mulheres que não concordando

com as ideias difundidas pelo candidato de extrema direita fundaram o grupo Mulheres

Unidas Contra  Bolsonaro em poucos dias  o grupo no Facebook já  tinha milhares de

mulheres que subiram a Hashtag ele não além de marcar protestos em quase todos os

estados brasileiros e em alguns países.

Muitas artistas e personalidades resolveram se pronunciar em favor do movimento

#ELENÃO,  o  que  gerou  uma  onda  de  notícias  falsas  incluindo  os  artistas  e  a  lei

Rouanet,35 que  já  tinha  sido  atacada  por  apoiadores  de  Bolsonaro  acusando  de  uso

indevido pelos artistas, os mesmos argumentavam que os artistas usavam o dinheiro em

beneficio próprio apresentando propostas que não contribuíam em nada com a cultura

nacional. 

Segundo apoiadores de Bolsonaro artistas captavam os recursos como forma de

garantir o apoio ao governo petista, sendo assim uma parcela de eleitores disseminaram

a ideia de que alguns artistas declararam apoio a Fernando Haddad para não perderem a

35 Lei rouneat <http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/> Acesso em: 03. nov. 2019 

Figura 10: Caso10: Uso da
Lei Rouanet

http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/
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“mamata”. Para exemplificar o caso de uso da informação falsa com base na Lei Rouanet,

o caso 10, apresenta a cantora Daniela Mercury que declarou apoiao ao movimento ele

não a imagem traz a descrição:  “Daniela Mercury já captou 1 milhão em 2017 da lei

rouanet,  por  isso  ela  diz  #elenão”.  Outras  publicações  afirmavam que  o  valor  dessa

captação pela lei Rouanet seria acima de 13 milhões de reais esse repasse seria para

apoiar o movimento contra o candidato Bolsonaro.

A publicação foi desmentida pela cantora e pelo portal Salic (Sistema de apoio às

Leis de Incentivo à Cultura), portal onde, empresas apresentam podem receber isenção

de 4% de imposto de renda (IR) e artistas e produtores culturais conseguem apresentar

seus projetos e se aprovado recebem o incentivo para a produção artística. Segundo o

site Boatos.org que fez a checagem dessa publicação afirmou que o CNPJ da Cantora

usou sim a Lei Rouanet mas com um valor muito inferior ao apresentado nas publicações

viralizadas nas redes sociais.
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Informação sempre esteve presente na nossa sociedade fazendo parte ativa dos

processos  de  evolução  até  os  dias  atuais  referenciada  por  muitos  autores,  como

Sociedade  da  Informação,  mas  essa  sociedade  superconectada  e  exibicionalista  não

conseguiu  se  livrar  da  sombra da desinformação pelo  contrário  conseguiu  reproduzir,

transformar  e  multiplicar  notícias  falsas  capazes  de  gerar  uma  rede  de  notícias

tendenciosas recheadas com vídeos, manchetes, memes e etc. Com isso os boatos que

antes eram passados de “boca a boca” ganharam um grande espaço nas redes sociais

tanto que foi renomeada para Fake news, esse novo formato de boato conseguiu atingir

uma quantidade impensável de pessoas devido a crescente das redes sociais digitais e

sua interatividade com as postagens, os compartilhamentos e as reações. 

Para se entender esse fenômeno que contribui para a processo de desinformação

da sociedade é necessário compreender que essas alterações de percepção da realidade

estão  conectadas  a  cultura  da  Humanidade  e  as  transformações  que  seguiram  o

desenvolvimento da nossa sociedade, pois,  a cultura assim como a informação não é

estática ela consegue agregar novos sentindo e atribuir significado e sentido, tendo em

vista,  essas transformações sociais a cultura pode ser entendida em vários contextos,

desde  a  compreensão  da  cultura  como  algo  ligado  aos  hábitos  da  terra  até  ao

entendimento de interligações da cibercultura então para delimitar o entendimento das

Fake  news,  duas  perspectivas  conseguem  nortear  a  busca  pelos  impactos  da

desinformação na nossa atual sociedade a primeira seria os aspectos da realidade e a

segunda perspectiva seria o conhecimento de um domínio ou um aspecto da vida social a

qual o ser esta inserido.

 Como essas duas perspectivas se complementam conseguem compor o conceito

da  atual  sociedade,  principalmente  onde  ela  pode  ser  recebida,  processada  e

compartilhada de diversas formas e em diversos ambientes, conforme o entendimento do

indivíduo, sua compreensão tem um impacto nos aspectos da realidade e na existência

social.  Assim  como  a  cultura  é  capaz  de  produzir  diversos  sentidos  e  significados

conforme a percepção do ser, a Informação também consegue interagir com essa mesma

intensidade na sociedade,  pois a informação contribui  ativamente para o processo de

construção do conhecimento e quando essa informação aparece deturpada e poluída com
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notícias  inverídicas  produzidas  por  pessoas  e/ou  empresas  especializadas  em

manipulação da opinião pública com a intenção de obter vantagens financeiras.

As  Fake  news  por  muitos  anos  percorreram  nas  sombras  da  sociedade

principalmente as que envolvem os aspectos principais da sociedade como a moral, os

costumes, a cultura, a saúde e a política. Principalmente quando existe uma iminência de

modificações drásticas em um desses aspectos, com isso movimentos ligados a defesa

dessas bases fundamentais da sociedade se organizam e contribuem com as notícias

falsas para defender seus interesses conservadores.

Dentre os pilares da sociedade que são capazes de produzir notícias falsas em

grande  escala  está  a  política,  que  fomentada  pelas  polarizações  partidárias  e/ou

ideológicas constroem um ambiente fértil a proliferação dessas notícias tendenciosas. Ao

longo desse processo de evolução da Humanidade muitos exemplos conseguem destacar

a utilização de boatos ao longo de processos eleitorais desde os boatos circulados na

Roma antiga para destruir  a figura do imperador,  aos bilhetinhos deixados ao pés da

estátua falante da Piazza Navona dando origem ao pasquino, aos tabloides para difamar

a imagem de políticos até as publicações e vídeos com menos de um minuto sendo

capazes  disseminar  inverdades  com  o  propósito  de  destruir  carreiras  políticas,

ridicularizar  partidos  e  pessoas,  esses  boatos  que  se  exemplificaram  esta  pesquisa

sofreram  as  alterações  da  sociedade  a  mais  recente  e  observada  inicialmente  nos

Estados Unidos durante a campanha eleitoral entre Donald Trump e Hillary Clinton em

2016, onde foi possível identificar a utilização em larga escala das notícias falsas para

atingir um objetivo político, tendo como base a análise dessa campanha muitos fatores

conseguiram influenciar o andamento da corrida eleitoral para presidência no Brasil em

2018,  principalmente  pelos  motivos  aos  quais  movimentos  ditos  conservadores

abraçaram as ideias conspiratórias e  intolerantes e disseminaram essas informações em

redes sociais digitais conseguindo fomentar o discurso de ódio e a tentativa de questionar

a democracia.

O Brasil durante anos viveu sobre o controle de uma ditadura e a democracia com

pouco mais de 30 é um período relativamente pouco comparado ao tempo de descoberta

do Brasil, mas mesmo com pouquíssimo tempo alguns brasileiros questionam se esse é o

modelo ideal ou o mais próximo do ideal para que a sociedade brasileira possa continuar

sua trajetória então esses mesmos pedem o retorno dos tempos de ditadura.

Bem antes do início do processo eleitoral ministros do Supremo Tribunal Federal,

decidiram registrar por entrevistas as duras punições para partidos que disseminassem
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informações  falsas  durante  o  período  eleitoral,  mesmo  com  isso  as  notícias  falsas

circularam  livremente  entre  as  redes  sociais  com  destaque  para  os  eleitores  pró-

Bolsonaro que favoreceram para o favorecer Bolsonaro durante o processo eleitoral. 

Com o discurso de dar voz a todas as pessoas, a internet permite que o usuário

faça inumeras conexões e forme seu pensamento social  e político e após compartilhe

esse pensamento para que outras  pessoas possam fazer  essa mesma conexão mas

agora com a sua visão. Frente a isso é muito fácil ficar exposto a fontes de informação

não confiáveis e reproduzir notícias de falsas sem sequer duvidar dessa informação, as

notícias falsas políticas no contexto digital ameaça diretamente a democracia, conseguem

fomentar  a  polarização  e  disseminar  o  discurso  de  ódio.  A pesquisa  teve  foco  nos

eleitores pró-Bolsonaro, pois conforme sites de checagem como Lupa e Boatos.org foram

esses os grupos que mais se evidenciaram no compartilhamento de notícias falsas com

tudo a pesquisa não anula ou nega que outros grupos e partidos também tenham utilizado

desse instrumento durante o período eleitoral. 

As fake news nas redes sociais são um fenômeno relativamente novo e que tem

levantado  interesse  para  a  Ciência  da  informação  porém  poucos  são  os  trabalhos

voltados para contribuir diretamente com a rede de desinformação causado por essas

fake news, sendo esse um campo que necessita de instrumentos de checagem e de

recuperação da informação a C.I deveria se apropriar mais dos processos de checagem.
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