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Resumo 

A transparência no que diz respeito as notícias que 

lemos é essencial para que ocorra a transmissão 

informações. Sendo assim, a seguinte pesquisa tem 

como finalidade analisar como as fake news podem ser 

prejudiciais no que tange à manipulação feita por meio 

da linguagem. Veremos exemplos de fake news que 

ocorreram na pré-campanha presidencial de 2018, no 

Brasil. 

Introdução 

A pesquisa tem o intuito de analisar fake news que 

ocorreram nas eleições de 2018, buscando evidências 

de como elas têm finalidades que vão além de dissimular 

informações falsas. Vale ressaltar que a pesquisa se 

baseia também em como essas (des)informações 

podem acarretar danos à democracia, por se tratarem de 

uma arma poderosa de destruição. 

Material e Métodos 

A seguinte pesquisa possui caráter bibliográfico e seu 

referencial teórico se baseia, introdutoriamente, no livro 

de Noam Chomsky Mídia: propaganda política e 

manipulação, que analisa a população e como ela pode 

ser considerada um “rebanho desorientado”, usado 

como “massa”. Outro material utilizado foi o artigo “Rede 

de mentiras: a propagação de fake news na pré-

campanha brasileira”, que contribuiu com exemplos. 

Utilizamos também o texto “A transmissão de fake news 

como recurso de propagabilidade durante a campanha 

eleitoral de 2018”, de Luiz Arduino e Vânia de Moraes. 

Resultados e Discussão 

Pudemos, através dos materiais citados, observar o 

processo que envolve a criação e propagação de fake 

news e o tipo de dano que podem causar à imagem do 

alvo que atacam. Analisamos três fake news e sua 

repercussão, mas, neste resumo, traremos apenas uma, 

como exemplo. Trata-se do caso da declaração dada 

pelo então candidato à presidência da República, Jair 

Bolsonaro, em entrevista ao Jornal Nacional, afirmando 

que seu oponente, Fernando Haddad, teria sido o criador 

de um suposto “kit gay”. Este kit teria sido distribuído em 

escolas de educação infantil, e teria, em seu conteúdo, 

informações para que as crianças “se tornassem 

homossexuais” e que “aprendessem a fazer sexo”. Não 

se pode precisar que ele tenha sido a origem da 

“informação”, mas, logo em seguida, as redes 

disseminavam essa ideia como verdadeira, inclusive 

com montagens que traziam a imagem do candidato e 

os dizeres “criador do kit gay”. Por se tratar de uma 

informação que dialoga direto com convicções muito 

enraizadas nas pessoas, como a de que crianças não 

devem ser expostas a informação sobre práticas 

sexuais, esta fake news conseguiu muita repercussão e 

compartilhamentos, porque, conforme discutimos no 

trabalho, elas são criadas justamente para serem 

disseminadas rapidamente, sem que a pessoa que a leu 

se sinta motivada a procurar fontes. Ela apenas sente 

indignação e a passa adiante. Assim, neste caso que 

estamos citando, a repercussão afetou bastante a 

imagem do oponente político de Bolsonaro, que passou 

a ser visto como uma pessoa perversa. Este candidato, 

apesar de ter disputado o segundo turno da eleição, não 

chegou a vencer. Não sabemos dizer o impacto que esta 

fake news teve em número de votos, mas, sem dúvida, 

ela contribuiu com a degradação da imagem do político. 

Analisamos também dois outros exemplos envolvendo 

manipulação de imagens, que mostra que fake news não 

são exatamente um gênero que cerca apenas textos 

escritos. 

Conclusão ou Conclusões 

Pudemos refletir o potencial que as fake news possuem 

de destruir a imagem de oposições políticas, 

especificamente nesta pesquisa. Não se tratam apenas 

de informações falsas, mas sim de um artifício de 

denegrirem seus alvos para favorecimento de suas 

imagens.  
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