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RESUMO 
 

Desde as Eleições presidenciais nos Estados Unidos de 2016, as notícias falsas, conhecidas 

mundialmente como fake news, fazem parte das estratégias eleitoreiras de candidatos e de seus 

apoiadores. Nas eleições para presidente do Brasil de 2018, as fake news também tiveram 

participação significativa nas campanhas. O presente projeto tem por objetivo analisar e 

compreender as características presentes em notícias falsas compartilhadas durante o período 

eleitoral. Para isso, foram elencadas as principais características das fake news, de acordo com 

os autores estudados e os manuais de identificação de fake news. Depois, foram selecionadas 

algumas notícias falsas que circularam na campanha presidencial de 2018. Por fim, foi realizada 

uma análise de conteúdo a fim de se identificar quais características das fake news estão 

presentes nas notícias analisadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Fake News, Notícias Falsas, Desinformação, Pós-Verdade, Eleições 2018; 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

ABSTRACT 

 

Since the 2016 US presidential election, fake news, known worldwide as fake news, is 

part of the candidate's election strategies and its supporters. In the 2018 Brazil 

presidential elections, fake news also had a significant stake in the campaigns. The 

present project aims to analyze and understand the characteristics present in false news 

shared during the electoral period. For this, the main characteristics of fake news will be 

listed, according to the authors studied and the fake news identification manuals. 

Afterwards, some false news circulated in the presidential campaign of 2018 will be 

selected. Finally, a content analysis will be carried out to identify what fake news 

features are present in the news analyzed. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O período eleitoral brasileiro de 2018 ficou marcado pela disseminação das fake 

news, termo inglês traduzido como “notícia falsa”, que são notícias criadas com dados 

incorretos e que acabam espalhando informações inverídicas. A divulgação dessas fake 

news acabou sendo usada como uma estratégia política, a fim de prejudicar e modificar 

os rumos das eleições presidenciais em vários países nos últimos anos, incluindo o 

Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegou a manifestar publicamente o temor 

da influência das notícias falsas sobre os rumos do pleito. 

O termo fake news ganhou força nas eleições norte-americanas de 2016. No 

Brasil, antes mesmo do início das eleições de 2018, começaram a circular nas redes 

sociais diversas notícias falsas sobre personalidades públicas associadas aos lados 

políticos opostos. Por se tratar de um assunto ainda recente, que é pouco discutido e 

ainda se tem pouca pesquisa de campo, as fake news não encontraram barreiras no país e 

tiveram grande compartilhamento, crescendo durante o segundo turno eleitoral, quando 

se confrontaram os candidatos a Presidente da República, Fernando Haddad e Jair 

Bolsonaro. 

O problema desta pesquisa está em como identificar uma fake news. Para 

responder a está pergunta, o objetivo geral visa identificar as características de fake 

news presentes em notícias falsas que circularam nas eleições presidenciais de 2018. Os 

objetivos específicos são: trazer uma compreensão do conceito de fake news, elencar as 

características de uma fake news, identificar as características de fake news em matérias 

falsas. Esta pesquisa se justifica por ser um problema social emergente, que afeta de 

forma negativa a democracia, e que deve ser mais aprofundado em função do 

crescimento das notícias falsas ao longo dos anos. 

É necessário também entender o campo da apuração jornalística. Para este 

estudo, foi considerado Traquina como principal referência bibliográfica de estudo. Nas 

redes sociais, que se tornaram o principal meio de difusão das notícias falsas, a principal 

referência é Raquel Recuero. E quando falamos em redes sociais, caímos no campo das 

mídias propagáveis, em que foram utilizados os conceitos de Jenkins. 

A metodologia utilizada neste projeto foi do tipo qualitativo, usando como 

principal método a análise de conteúdo. Por meio desse método, foi possível 

compreender a constituição de uma fake news.  
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O referido trabalho está estruturado nos seguintes capítulos: no primeiro 

capítulo, apresentamos um estado da arte sobre o tema fake news no Brasil. No segundo 

capítulo, foram abordadas as definições de uma fake news, as fake news em redes 

sociais, a apuração jornalística, mídias propagáveis, a presença de fake news nas 

eleições de 2018 no Brasil, suas características e os manuais que já existem e auxiliam a 

identifica-lás. No terceiro capítulo, foram abordados os conceitos de desinformação e 

pós-verdade. Na sequência, são apresentados os capítulos de metodologia, da análise 

dos dados coletados e de reflexão sobre o tema, para então finalizar com as 

considerações finais.  
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2. ESTADO DA ARTE SOBRE FAKE NEWS 

 

Na elaboração do estado da arte, foram reunidos trabalhos pesquisados nos 

últimos cinco anos, nos sites do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

(Intercom), do Laboratório de Pesquisa em Comunicação da Universidade Franciscana 

(Lapec), além de alguns materiais coletados a partir de pesquisa exploratória no Google 

Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram: fake news, Notícias Falsas, 

Desinformação, Pós-Verdade, Eleições 2018. 

No total, foram encontrados 17 trabalhos referentes às palavras-chave 

pesquisadas nos três sites citados acima, mas somente nove deles tiveram seu conteúdo 

detalhado por terem mais similaridade com o que é tratado neste trabalho. 

O estudo produzido por Rudnei Varjão (2017) analisou o desafio ético de 

acreditar ou dar credibilidade às informações que são postadas na internet em suas mais 

variadas plataformas. O trabalho apresenta a tese de que os usuários da internet dão 

crédito às informações baseados na subjetividade e em emoções, e trata sobre uma ética 

que busca o entendimento de como funciona a circulação das notícias falsas, que 

considera o outro em suas decisões de compartilhar notícias e que busca manifestar o 

amor ao invés de ressentimento. Está ética requer uma atitude corajosa que somente 

pode vir do amor, porque “no amor não há medo; o amor que é totalmente verdadeiro 

afasta o medo”. 

No trabalho de Francisco Barroso (2014) foi procurado analisar cenários e 

estratégias de perfis falsos no Twitter. O estudo foi feito a partir de um perfil com 

atuação voltada para o Distrito Federal e para a política local. A análise compreendeu o 

período de maio de 2011 a março de 2012. Foram consultados dois especialistas e um 

jornalista de cobertura política, considerado “influente” no Twitter. A influência é 

medida a partir do número de postagens e de seguidores do usuário, entre outros itens. 

Além das entrevistas aos especialistas, foi realizada uma entrevista com um dos 

criadores de perfil fake. A metodologia usada foi o estudo de caso e teve a intenção de 

revelar técnicas e estratégias utilizadas pelos perfis falsos e nem sempre conhecidas pelo 

profissional de comunicação social responsável por gerenciar redes sociais. Concluiu-se 

que no Twitter, contas falsas não devem ser ignoradas e nem ignorados de serem 

interagidos. 

O trabalho de Gomes e Costa Neves (2016) examinou fake news postas em 

circulação durante os processos de votação na Câmara de Deputados e no Senado 
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Federal que levaram ao afastamento da presidente Dilma Roussef. A metodologia 

utilizada foi a Análise de Conteúdo. Na conclusão foi feita uma análise de todos os 

dados colhidos, transformados em dados estatísticos para obter resultados significativos 

e fiéis. 

No estudo produzido por Melo (2017) foi proposto o debate das ferramentas ou 

soluções disponíveis para evitar a propagação de notícias falsas em sites de redes sociais 

para uma reflexão sobre as condições de emergência desse fenômeno. Foi questionado 

se é em torno das oposições entre verdade e mentira, entre investigação jornalística ou 

falta dela, que poderemos avançar nessa discussão e sugere que a discussão da 

veracidade não pode ser separada da discussão da autoridade. Ao fim do trabalho foi 

defendido que não é em torno das oposições entre verdade e mentira, entre investigação 

jornalística ou falta de investigação, que poderemos avançar na discussão das fake news. 

Sugerimos que a discussão da veracidade não pode ser separada da discussão da 

autoridade e que, no âmago das campanhas em prol da verdade, o que se tenta recuperar 

não é algo intrínseco à notícia, não é algo que diz respeito ao dito. O que está em 

questão é o reposicionamento dos jornalistas na posição de observadores legítimos e 

confiáveis do “mundo real”. 

O trabalho de Lavarda et al. (2017) analisou por meio da metodologia da análise 

de conteúdo a crescente circulação de notícias falsas no âmbito digital, estimulados 

diretamente no período eleitoral nos Estados Unidos. Foram encontradas diversas 

ocorrências em veículos noticiosos incluindo jornais digitais brasileiros. Concluiu-se 

após a análise destes casos recentes, que recém começa a articular-se uma reação dos 

grupos jornalísticos e empresas de redes sociais no sentido de preservar a circulação de 

informações. Essas atitudes buscam produzir alertas aos usuários, ademais de preservar 

a credibilidade de suas práticas informativas, ameaçadas com o risco de constante 

desqualificação por meio da circulação de boatos. 

O estudo de Souza (2017) analisou a proliferação de notícias falsas na web. Foi 

usado como metodologia o estudo de caso e analisada três agências fiscalizadoras de 

fake news: Lupa, Aos Fatos e Truco. Ao fim concluiu-se que se pode concordar que não 

exista verdade absoluta, mas o bom jornalismo, para sobreviver, deverá ser cada vez 

mais profissional e atento a uma nova geração de consumidores de informação, pessoas 

que não se acostumaram a checar a veracidade das informações com que são 

bombardeadas todas as horas do dia. 
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No trabalho de Souza e Tessarolo (2017) o objetivo foi discutir como a fake 

news afeta as redações jornalísticas e como o jornalista deve se posicionar para produzir 

um conteúdo ético, de qualidade e de credibilidade. Concluiu-se que se o jornalista 

executar todo aprendizado e os procedimentos indicados por autores da área, ele vai 

realizar um trabalho pautado na lealdade e na responsabilidade. Para proceder dessa 

forma, o profissional deve ser consciente, ético, duvidar de todas as informações que 

chegam até ele e ser leal àquilo que está publicando ou investigando, sempre indo à 

fonte - aqui como origem do fato. 

No estudo de Kiuchi e Pereira (2017) foi analisada a repercussão de uma fake 

news lançada no Twitter. O objeto de estudo foi o youtuber Pewdiepie, considerado o 

youtuber com maior audiência no mundo. A metodologia utilizada foi a análise de 

conteúdo. Concluiu-se que no processo de produção de notícias, ou como podemos 

chamar Teoria do Newsmaking, o jornalismo tem como objetivo mostrar a realidade, 

mas ele acaba criando também realidades diferentes como bem entender. Nesse 

contexto, podemos refletir a respeito da matéria publicada pelo jornal americano The 

Wall Street Journal, que usou de fake news, para criar afirmações sobre o youtuber 

Pewdiepie. 

Encerrando o estado da arte, o trabalho de Barros e Souza (2015) analisou como 

uma fake news sobre o ditador norte-coreano Kim Jong-Un repercutiu pelo mundo e foi 

publicada como verdadeira na mídia online, corrompendo, deste modo, a credibilidade 

jornalística de apuração. Foi utilizada como metodologia a análise de conteúdo. Pode-se 

concluir como o caso, que confundiu a mídia e foi publicado como verdadeiro em 

diversos veículos de comunicação, mostra que esta situação é decorrente de uma crise 

da credibilidade jornalística, motivada pela pressa e precariedade de apuração dos 

jornalistas contemporâneos. O autor afirma que se acredita que é melhor transmitir 

informações devidamente apuradas, mesmo que cheguem atrasadas ao público; posto 

que, diante da concorrência, o veículo de comunicação que conseguir manter a 

credibilidade não perderá seu público, que também anseia por notícias verdadeiras. 
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3. FAKE NEWS 

 

Uma das principais funções do jornalismo é levar a verdade ao público, ser 

imparcial e não esconder os fatos, realmente mostrar para o leitor/espectador todos os 

detalhes de uma informação, levando em consideração todos os valores importantes da 

notícia que devem ser dados. Nesse sentido, Kucinski (2000, online) afirma que: a 

busca da verdade é o valor ético transcendental, e não é considerada correta nenhuma 

ação jornalística que suprima a verdade. Nesse sentido, a verdade vem totalmente contra 

uma fake news, já que são notícias criadas por meio de mentiras e fatos modificados. 

 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

Notícia falsa (em inglês, ‘fake news’) é uma forma de imprensa sensacionalista 

que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, 

televisão, rádio, ou ainda online, com forte uso nas mídias sociais. É um tipo de 

informação que é redigida e publicada com a intenção de enganar o leitor, assim, busca-

se obter com as fake news ganhos financeiros ou políticos. Diversas vezes as manchetes 

de uma fake news são exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção do 

leitor, e em alguns casos costumam prover de pouca informação no título da notícia para 

deixar o leitor curioso. 

O aumento da polarização política e da popularidade das mídias sociais, 

principalmente a linha do tempo do Facebook, tem implicado na propagação de notícias 

deste gênero. A quantidade de sites com notícias falsas cresceu muito. A relevância 

dessas notícias aumentou em uma realidade política "pós-verdade", em que as crenças e 

impressões pessoais valem mais do que os fatos (LEXICO, online). Em resposta à 

grande propagação de fake news, tem se produzidos e publicados diversos manuais para 

ajudar as pessoas a detectarem falsas informações. 

Muitas pessoas repassam notícias falsas por desconhecimento, por não saberem 

como checar as informações ou porque elas reforçam os seus próprios valores. A 

disseminação de fake news também pode ser um fenômeno cultural, e alguns 

especialistas acreditam que é possível controlar as notícias falsas com educação digital. 
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As fake news se tornaram popular no governo do atual presidente dos EUA 

Donald Trump. Segundo um estudo feito pela Ohio University em 2016
1
, foi mostrado 

como o então candidato à presidência dos EUA utilizou-se de fake news para manipular 

a opinião de eleitores e fazê-los desistirem de votar na também candidata à presidência 

Hillary Clinton. 

Não se sabe ao certo qual foi a primeira notícia falsa que circulou, mas, segundo 

estudos feitos pelo historiador Robert Darnton e explicados em uma entrevista para o 

jornal Folha de São Paulo
2
, Darnton declarou que: “Notícias falsas existem desde o 

século VI, e diversos historiadores também afirmam que o que é visto como surpresa no 

mundo contemporâneo costuma ter um ar de déjà vu”. 

Darnton ainda explica as histórias do século VI e analisa o relato de Procópio, 

que foi um historiador bizantino famoso por escrever a história do império de 

Justiniano. Nesse relato Procópio escreveu também um texto secreto, chamado 

“Anekota”, e ali ele espalhou “fake news”, arruinando a reputação do imperador 

Justiniano. 

Darnton ainda lembra que em Londres de 1770, os chamados “homens-

parágrafos” recolhiam fofocas e as redigiam em pedaços de papel e vendiam para 

editores, que as imprimiam em forma de pequenas reportagens muitas vezes 

difamatórias. Darnton conta que essas histórias são muito mais escandalosas que as de 

hoje em dia. 

Já na França do século 18, existiam publicações que mesclavam injúria, calúnia, 

difamação e sexo. Essas informações não carregavam veracidade e mesmo assim eram 

compartilhadas. 

Segundo números mostrados em uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de 

Masachussetts
3
, as fake news são 70% mais compartilhadas do que as verdadeiras 

notícias. Já uma notícia divulgada pelo site online do jornal Estadão
4
 informou que nem 

                                                      
1
 O uso das fake news pelo candidato a presidência americana Donald Trump. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/24/internacional/1519484655_450950.html>. 
2
 Entrevista com o historiador Robert Darton. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/0

2/1859726-noticias-falsas-existem-desde-o-seculo-6-afirma-historiador-robert-darnton.shtml>  
3
 'Fake news' têm 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo novo estudo. Jornal 

Estadão, São Paulo, 8 de Março de 2018. Disponível em: 

<https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,fake-news-se-espalham-70-mais-rapido-que-as-noticias-

verdadeiras-diz-novo-estudo,70002219357>. Acesso em: 28 out. 2018 
4
 Juristas avaliam que justiça eleitoral não conseguira combater as ‘fake news’. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-eleitoral-nao-conseguira-combater-fake-news-

dizem-juristas,70002305072> 
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mesmo a Justiça Eleitoral vai conseguir combater as notícias falsas. E até a rede social 

Facebook informou que no Brasil seria implantado um serviço de verificação de notícias 

falsas. 

As fake news são caracterizadas por possuírem informações tratadas como 

verdade só por seu apelo emocional, mas são conteúdos inverídicos, propagados com 

uma roupagem verdadeira, independentemente de serem comprovados os fatos 

concretos. Hoje, com ferramentas de blogging e publicações, os criadores de notícias 

falsas não estão mais marginalizados. Pelo contrário, é possível gerar desinformação 

com qualidade profissional, com um belo layout e design de última geração, para criar o 

sentido de verdade. 

A intenção desse tipo de informação é fazer o leitor dar mais importância a 

estímulos emocionais do que fatos objetivos durante a leitura, isso se levarmos como 

base de que o internauta dá crédito a informações baseado no texto e nas emoções. O 

professor de História André Luiz Joanilho explica também que informação demais 

acaba trazendo junto muitas notícias falsas. 

Cabe ressaltar que, contrariamente à afirmação de Marc Bloc de que a 

censura e falta de informações permitem o surgimento de notícias falsas 

(Bloch, op. cit.), no caso da web ocorreu justamente o contrário. O excesso 

de informação libera totalmente a notícia falsa, já que dificilmente alguém irá 

procurar as suas origens e a sua fiabilidade, ainda mais quando o relato é 

passional, daqueles: “veja o que aconteceu comigo...”. (JOANILHO, p. 3, 

online). 

Embora o termo fake news possua em si a palavra “notícia”, não podemos 

considerá-la um tipo de notícia. Para que uma notícia seja considerada de fato um 

produto jornalístico profissional, ela deve passar necessariamente por um processo de 

apuração jornalística. 

 

3.2. APURAÇÃO JORNALÍSTICA 

 

O trabalho de apuração jornalística deve começar com a formação da pauta. O 

grau de importância das matérias às define como pauta relevante (um furo, notícia 

imprevista, assunto do momento) ou menos relevante (acontecimentos previstos, que 

podem ser feitas em determinadas datas padrão). Na pauta é possível reunir todas as 

informações iniciais sobre o tema da matéria. Isso inclui dados como: matérias 

anteriores, informações de fontes oficiais e possíveis entrevistados. Nesta fase também é 
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definido o foco da matéria, ou seja, a estrutura do modo de escrita, baseado no público-

alvo e o objetivo da publicação. 

Segundo Bahia (1990, p. 40), “a apuração é o mais importante para a notícia, da 

mesma forma como a notícia é o mais importante para o jornalismo”. Ela é um elemento 

essencial no processo da informação e quer dizer em jornalismo o completo 

levantamento dos dados de um acontecimento que servem de substrato para se escrever 

a notícia. “É o processo que antecede a notícia e que leva à formulação final do texto”. 

Alguns itens que devem sempre estar expostos em um pauta para apuração são:  

Tema da pauta, com data e horário;  

Informações sobre credenciais, autorizações, traje específico;  

Dados sobre equipamentos a serem utilizados nas externas;  

Duração da matéria, local de divulgação;  

Enfoque da matéria, fatos a serem destacados, pontos a serem relacionados 

com outro tema relevante;  

Contato de fontes, e possíveis locais das entrevistas.  

Se todos esses dados listados estiverem de acordo, a pauta pode ser finalizada, aí 

se inicia o processo de apuração de campo, ou seja, o jornalista vai atrás dos dados que 

irão dar a credibilidade ao tema que foi definido. Nessa fase, o ponto principal é a 

observação, é importante que se tenha conhecimento básico sobre o entrevistado, e é 

importante que se entreviste fontes originadas de diferentes situações, diretas ou 

indiretas com o assunto abordado. É importante que se análise com critério os 

entrevistados para identificar as fontes de maior credibilidade.  

Com todos os dados coletados, chega-se ao ponto final da apuração. Aqui o 

assunto abordado já deve ter uma estrutura. Nesta fase da apuração jornalística é feita a 

criação da pirâmide invertida, que irá definir a apresentação das informações do lead (O 

quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?) de acordo com o grau de importância. 

Por fim, é necessário escolher um título que melhor venda a matéria, e desperte o 

interesse do leitor. A chamada deve ser uma síntese do assunto principal da matéria, de 

forma precisa e bem objetiva, completando assim as etapas da apuração jornalística. 

Toda essa etapa de apuração jornalistica nunca será encontrada na elaboração de 

uma fake news, já que o assunto será distorcido e mudado o foco. Nenhuma estrutura é 

elaborada na construção da notícia que sempre vai trazer um título chamativo e que 

desperte a curiosidade do leitor, assim como explica Dewey (2016). 
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Outro ponto importante que se deve resaltar na apuração jornalistica que não é 

encontrado na criação de uma notícia falsa diz respeito à separação entre notícia e 

opinião, já que um texto falso trará um tom opinativo e bem sensacionalista. A notícia 

terá a configuração do lead; a adoção da fotografia para passar a ideia de que seria 

possível “mostrar a realidade” e o desenvolvimento de técnicas de entrevistas 

(TRAQUINA, 2005). 

Porém, com diversas informações circulando diariamente na rede, o exercício de 

checagem de dados pode modificar o jornalista, fazendo ele se tornar a fonte principal 

de informação de confiança. Nesse sentido, o autor Medeiros (2017, p. 25) afirma que 

“o desafio determinante é a capacidade do jornalismo de enfraquecer os construtores 

interessados em meias-verdades ou falsidades inteiras”. Ou seja, é necessário estar à 

frente dos produtores de falsas verdades, o que pode significar investimento, inovação e 

equipes estruturadas. Nas redes sociais, o anonimato tem se tornado um aliado dos 

geradores de fake news, como explana Medeiros (2017, p. 25):  

Existem atores ávidos para estimular crenças radicais, cultivar preconceitos e 

posições extremas que são abraçadas com fervor, principalmente nas redes, 

onde os haters, trollers, portais fakes ou páginas especializadas em boatos, se 

proliferam. Sem falar que muitos ainda gozam do anonimato. 

Portanto, falar em método de apuração jornalística significa falar de um conjunto 

de práticas (habilidades e técnicas) executadas pelos jornalistas, como por exemplo, a 

observação de fatos e de seus desdobramentos, entrevista com fontes de informações, 

leitura de documentos e outros dados de natureza técnica. 

Andando na mesma linha da produção de notícias nas redações está o 

crescimento das fake news. Esse tipo de conteúdo acaba prejudicando o trabalho 

jornalístico desde a apuração e coloca o repórter em um impasse: ser rápido e acreditar 

nas informações que chegam às redações ou perder a oportunidade do furo e investir um 

tempo maior para checar os materiais. “Um jornalista responsável não produz notícias 

falsas, nem notícias exageradas ou notícias corrompidas” (SCHUDSON, 2017, p. 12). 

  

3.3. FAKE NEWS E REDES SOCIAIS 

 

Para entender a proliferação de notícias falsas, devemos analisar como o uso das 

redes sociais gera esse fenômeno. Segundo Raquel Recuero (2009) as redes sociais na 

Internet possuem elementos característicos, que servem de base para que a rede seja 

percebida e as informações a respeito dela sejam apreendidas. Tanto no extinto site 
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Orkut, como no Facebook, os atores são representados por perfis onlines. E são eles que 

compartilham e comentam notícias pelas redes sociais, muitas vezes sem saber se um 

fato e verdade ou uma mentira. Recuero (2009) ainda destaca que: “com o aumento de 

usuários em redes sociais, surgem novos desafios para jornalistas e portais de notícias 

no ambiente online”. 

Com essa estratégia de uso de fake news o cenário político brasileiro usou dos 

mesmos artifícios. Durante a campanha da então Presidente Dilma Rousseff até sua 

reeleição, diversas notícias falsas começaram a ser publicadas e compartilhadas, esses 

compartilhamentos podem ser usados como forma de manipular a opinião dos eleitores, 

menosprezar a oposição e tirar vantagem num momento de eleições no país. 

Percebe-se nas matérias falsas que circulam atualmente, ou as que vêm 

circulando, que o foco principal é sempre a corrupção. O uso de valores altíssimos de 

dinheiro e supostas denuncias de corrupção e lavagem de dinheiro são os assuntos que 

mais geram fake news. 

Nas redes sociais, o anonimato tem se tornado um aliado dos geradores de fake 

news, como explana Medeiros (2017, p. 25):  

Existem atores ávidos para estimular crenças radicais, cultivar preconceitos e 

posições extremas que são abraçadas com fervor, principalmente nas redes, 

onde os haters, trollers, portais fakes ou páginas especializadas em boatos, se 

proliferam. Sem falar que muitos ainda gozam do anonimato. 

O compartilhamento dessas matérias é forte nas redes sociais como Facebook e 

Twitter, pela sua visualização e compartilhamento que pode atingir uma escala global 

graças à web 2.0. Como o facebook se utiliza de algoritmos e mantem no topo sempre 

notícias mais comentadas as fake news com seus milhares de compartilhamentos eram 

rapidamente partilhadas entre os usuários e então expostas para qualquer pessoa 

comentar, e repassar a informação. 

Essas interações, na Internet, são percebidas graças à possibilidade de manter 

os rastros sociais dos indivíduos, que permanecem ali. Um comentário em 

um weblog, por exemplo, permanece ali até que alguém o delete ou o weblog 

saia do air. Assim acontece com a maior parte das interações na mediação do 

computador. Essas interações são, de certo modo, fadadas a permanecer no 

ciberespaço, permitindo ao pesquisador a percepção das trocas sociais mesmo 

distante, no tempo e no espaço, de onde foram realizadas (RECUERO, 2009, 

p. 30). 

As redes sociais possuem extrema importância no atual meio jornalístico, pelo 

que se faz necessário caracterizar a referida plataforma multimídia. A definição 

defendida por Recuero (2009, p. 4) propõe que:  

[...] rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, 

compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os 



18 
 

nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que 

compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e 

modificados a cada nova pessoa que conhecemos e interagimos. 

Mas assim como os meios de comunicação tradicionais, a internet também está 

sujeita a notícias falsas. De acordo com Souza (2017, p.01):  

Ao longo de sua história, o jornalismo sempre conviveu em menor ou maior 

grau com notícias falsas. Boatos publicados sem apuração, notícias pagas 

para favorecer alguém, notícias simplesmente inventadas em veículos 

sensacionalistas – tudo isso não vem de hoje e foi algo com que a imprensa 

sempre buscou lidar. No entanto, com a internet, a proliferação das notícias 

falsas aumentou exponencialmente. Um fenômeno que vem pondo em risco a 

própria profissão de jornalista, que vê agora, em plena era digital, sua 

credibilidade novamente em jogo. 

Como o Facebook e nem o Twitter possuem ferramentas nos próprios sites que 

ajudem a informar se uma notícia é verdadeira ou falsa, qualquer post, sendo ele de 

qualquer veículo, pode passar despercebido. A função das duas redes é apenas a 

distribuição de conteúdo sem ter um comprometimento com o controle do que é 

verdadeiro ou falso. No último ano, esse cenário mudou no Facebook, pois além dos 

recentes mecanismos de checagem dos fatos, no dia 4 de outubro de 2018 o site fez uma 

publicação de um vídeo que ensina o usuário a identificar uma notícia falsa.
5
 

 

3.4. MIDIA PROPAGAVÉL 

 

De acordo com Henry Jenkins, Joshua Green e Sam Ford (2014, p. 25), se 

entende os meios de comunicação tradicionais como componentes do que os autores 

chamam de mídia mainstream, que se diferenciam da mídia propagável. Para se 

compreender os princípios da mídia propagável é preciso saber por que um conteúdo se 

espalha nas redes sociais e outros não. Qual fator influencia na decisão do público no 

momento em que este compartilha uma notícia em seu Facebook ou faz uma postagem 

no Twitter. Para que uma mídia, ou um conteúdo, tornese propagável, é necessário que 

recursos técnicos sejam disponibilizados para tais fins, facilitando sua circulação. O 

foco principal é criar conteúdos que “diversos públicos possam espalhar, convidando as 

pessoas a moldar o contexto do material conforme o compartilham no âmbito de suas 

redes sociais” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 29). 

As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. E isso 

vem de encontro ao que diz Jenkins (1992), que determinou que a distribuição de mídia 

                                                      
5
 Aprenda como identificar uma notícia falsa nestas eleições. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/FacebookBrasil/videos/173293040217309> Acesso em 30 out. 2018. 
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buscasse sempre atender e agir sobre um interesse coletivo, ou seja, uma fake news 

compartilhada busca atingir um publico alvo com pensamento mútuo. Mas Jenkins 

também afirma que: “a criação de um conteúdo precisa atrair a atenção e envolver ou 

provocar um forte engajamento do publico para poder motivá-lo a compartilhar com 

mais pessoas o que foi lido” (2015, p. 21). 

 

3.5. FAKE NEWS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS BRASILEIRA DE 2018 

 

O período eleitoral brasileiro ficou marcado pelo grande ataque de notícias 

falsas. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, chegou a criar o Conselho Consultivo sobre 

Internet e Eleições, para acompanhar a disseminação de notícias falsas e a sua influência 

sobre o processo eleitoral, e uma reportagem vinculada na revista ISTOÉ mostrou que 

um ministro do TSE mandou o Facebook retirar do ar 33 fake news
6
 que tinham relação 

com a candidata a vice-presidência do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, a 

candidata Manuela D’ávila. Bazanella (2017) afirma que seria necessário que os sites de 

notícias criassem um mecanismo de prevenção e punição aos autores de notícias falsas. 

O programa televisivo Fantástico exibiu em 25 de fevereiro uma matéria que mostrava 

como os ataques no Brasil com o uso das fake news estavam sendo executados
7
. Nesta 

matéria, um dos responsáveis revela que as eleições, para eles, já haviam começado 

naquela época mesmo e a implantação e compartilhamento das notícias falsas já estava 

acontecendo. 

Nas eleições americanas, na reta final tudo indicava que Hillary Clinton 

venceria, mas uma reviravolta fez com que o candidato Donald Trump vencesse. Após 

algumas investigações a justiça americana afirmou ter provas que Trump teve auxílio do 

serviço secreto russo, que espalhou diversas fake news na internet sobre a sua oponente 

nas eleições Hillary Clinton. Esse crime feria as leis do país, mas mesmo diante deste 

ocorrido nada mudou os resultados e Trump segue sendo o atual presidente americano. 

Aqui no Brasil não foi diferente, e os ataques durante as eleições foram diversos, 

alguns dos principais candidatos à presidência da república – os que apontavam na 

frente das pesquisas -, tiveram diversas notícias falsas espalhadas na internet e também 

compartilhadas em aplicativos como o whatsapp. 

                                                      
6
 Ministro do TSE manda Facebook derrubar 33 fake news sobre Manuela. Disponível em: 

<https://istoe.com.br/ministro-do-tse-manda-facebook-derrubar-33-fake-news-sobre-manuela-do-ar/> 
7
 Fake news: estudo revela como nasce e se espalha uma notícia falsa na web. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/6531738/>. Acesso em 28 out. 2018 
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Os sites Boatos.org
8
, E-farsas

9
, Aos Fatos

10
, Lupa

11
 e Comprova

12
 fazem um 

serviço de analisar e desmentir notícias falsas na internet. Algumas delas checaram e 

fizeram uma análise das 15 fake news que mais impactaram nas eleições 2018 no Brasil 

ao final do primeiro turno. Entre todas as notícias impactantes, nove são voltadas ao 

candidato Jair Bolsonaro, cinco falam sobre Fernando Haddad e uma sobre o candidato 

Amoêdo. Ainda dentro dessas 15 notícias, uma delas que cita Haddad traz também o 

nome de Ciro Gomes. Outra mídia que também focou em checagem de notícias foi o 

portal G1, que criou o Fato ou Fake
13

, que é um serviço de checagem não só de notícias, 

mas ao longo da campanha eleitoral era analisado até mesmo os discursos que ocorriam 

durante os debates televisivos. 

Percebe-se também nas notícias falsas que circularam, que várias abordam 

fatores sociais, algumas fatores econômicos e diversas notícias que foram citadas sobre 

o candidato Jair Bolsonaro, a grande maioria é sobre o atentado que o mesmo sofreu 

enquanto fazia ato político e foi vítima de uma facada. 

Ao final do primeiro turno e com o andamento do segundo turno das eleições 

ocorreu um dos casos mais repercutidos de fake news que foi abordado inicialmente 

pelo jornal Folha de São Paulo no dia 18 de outubro, e depois saiu uma matéria na 

revista Fórum abordando o tema
14

. A reportagem afirmava que empresários haviam 

lançado mão de prática para beneficiar a candidatura de Jair Bolsonaro, que negou as 

afirmações da imprensa. O Partido dos Trabalhadores, ao saber do ato, informou que 

iria acionar a Justiça. 

O caso, que ganhou nome de “Zapgate” segundo os fatos publicados, se baseava 

em compras irregulares de pacotes de mensagens que eram enviadas pelo aplicativo 

Whatsapp. Essas mensagens eram contra o candidato que também disputa a presidência 

da República. De acordo com a apuração dos jornais, os valores pagos por esses pacotes 

de mensagens eram em torno de 12 milhões de reais e envolviam grandes empresários 

brasileiros. Marcas como Havan estavam incluídas – o proprietário da Havan já havia 

demonstrado apoio ao candidato de direita em um vídeo que circulou nas redes sociais -, 

o problema é que essa compra e os envios das mensagens são ilegais. 

                                                      
8
 https://www.boatos.org/ 

9
 http://www.e-farsas.com/ 

10
 https://aosfatos.org/ 

11
 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ 

12
 https://projetocomprova.com.br/ 

13
 https://g1.globo.com/fato-ou-fake/ 

14
 “ZapGate” é o último ato da guerra híbrida. Disponível em: <“ZapGate” é o último ato da guerra 

híbrida> Acesso em: 12 jun. 2019 
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A ação é proibida pela legislação eleitoral, que diz que só os próprios 

candidatos, partidos e suas coligações podem comprar propaganda eleitoral no 

Facebook. Após as denuncias o WhatsApp relatou que ia investigar os pontos 

denunciados. Alguns partidos chegaram a se manifestar e informar que iriam acionar a 

justiça para anular as eleições, mas nada se concretizou. 

Segundo consta na matéria da Folha: as empresas apoiando o candidato Jair 

Bolsonaro, compram de companhias especializadas um serviço chamado "disparo em 

massa" de mensagens no WhatsApp, e para isso, usam a base do próprio candidato ou 

partido ou uma base das próprias empresas que prestam o serviço, o que é ilegal porque 

a legislação eleitoral também não permite a compra de base de dados de terceiros. Essas 

bases de nomes compradas oferecem segmentação por região geográfica e, às vezes, por 

renda, explicou o jornal. Muitas vezes, elas são fornecidas por empresas de cobrança ou 

por funcionários de empresas telefônicas, também segundo a Folha. 

O jornal diz ainda que as empresas investigadas estavam impossibilitadas de 

aceitar novos pedidos antes de 28 de outubro, data do segundo turno, por terem serviços 

enormes de disparos previstos para a véspera. Segundo o jornal, a prática também foi 

usada pelo candidato ao Governo de Minas Gerais pelo partido Novo, Romeu Zema. A 

companhia contratada pelo candidato, Croc Services, chegou a dizer que não havia feito 

disparos massivos. Depois, no entanto, admitiu o serviço, mas negou que tenha utilizado 

banco de dados de não filiados ao novo. 

A prática relatada pode configurar doação de campanha por empresa, o que é 

ilegal. Além do mais, pode conter outra irregularidade caso se comprove que partiu de 

uma campanha política e não foi registrada na prestação de contas do candidato. A 

declaração do candidato ao TSE contém apenas o pagamento de 115.000 reais a uma 

empresa que realiza serviços de mídias digitais, a AM4 Brasil Inteligência Digital, que 

afirmou à Folha que mantém apenas grupos de WhatsApp para denúncias de fake news, 

listas de transmissão e grupos estaduais chamados comitês de conteúdo, relata o jornal. 

A Folha, entretanto, revela que apurou que o serviço dela não se restringe a isso. Uma 

das ferramentas usadas é a geração de números estrangeiros automáticos. 

Esse comportamento também viola as regras do WhatsApp. O envio de 

mensagens em massa com conteúdo eleitoral não é ilegal, desde que use a base de 

usuários dos próprios candidatos, ou seja, listas com nomes e telefones celulares de 

apoiadores que voluntariamente os cederam. 
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O caso foi tão repercutido que o aplicativo de mensagens enviou notificações 

extrajudiciais para quatro agências digitais envolvidas no caso do suposto 

impulsionamento de fake news patrocinado por empresários. Foram elas: Quickmobile; 

Yacows; Croc Services; SMS Market. O aplicativo afirmou que tomara medidas legais 

imediatas para impedir empresas de enviar mensagens em massa via WhatsApp. Após o 

ocorrido a companhia baniu contas associadas a estas empresas, e inclusive o senador 

eleito pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro, filho do candidato Jair Bolsonaro, teve o 

bloqueio de sua conta no aplicativo. Porém, o futuro senador alegou que a medida 

ocorreu antes do Zapgate. 

 

3.6. MANUAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE FAKE NEWS 

 

Com o crescimento das notícias falsas, alguns guias foram criados para auxiliar 

o leitor a compreender e saber identificá-las. No Brasil um guia que foi criado pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que foi lançado no dia 14 de agosto de 

2018 em âmbito nacional
15

. O guia busca auxiliar sobre fake news, visando o combate à 

desinformação e à disseminação de notícias falsas, com o foco principal durante o 

processo eleitoral.  

A divulgação deste guia está disponível gratuitamente na internet, e traz dicas 

práticas para que os eleitores não sejam vítimas de notícias falsas ou as compartilhem. 

O guia foi denominado de “Internet, Democracia e Eleições”, e o principal foco e 

auxiliar o eleitor a fazer a separação do que é fato e do que é opinião. O coordenador do 

Grupo de Trabalho Internet e Eleições do CGI.br, Sergio Amadeu, declarou que “a 

publicação preza, acima de tudo, pela liberdade de expressão na rede”. Completou 

relatando que “a democracia não convive com a censura e com a perseguição política. 

Nós defendemos a liberdade de expressão e queremos ser vigilantes dela nas eleições. O 

que nós trazemos no guia de boas práticas é informação para as pessoas conseguirem 

separar opiniões de fatos”. 

O guia ressalta seis ações principais para auxiliar o leitor a detectar a 

desinformação:  

 

 

                                                      
15

 Guia Internet, Democracia e Eleições - Guia prático para gestores públicos e usuários. Disponível em: 

<https://cgi.br/guia-internet-democracia-e-eleicoes/>. Acesso em 28 out. 2018 
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Quadro 1 - Guia Internet, Democracia e Eleições 

Desconfie de títulos bombásticos; 

Pense antes de clicar; verifique as fontes; 

Duvide de informações compartilhadas sem referências; 

Na dúvida, não compartilhe; 

E não se cale, denuncie. 

 

Também disponível para compra online, está o guia The truth matters (A 

verdade importa), criado pelo economista americano Bruce Bartlett. Este guia traz 15 

dicas práticas para separar fatos de mentiras e combater as fake news. No guia, seus 

conselhos são expostos de modo prático e sucinto:  

 

Quadro 2 - Guia The truth matters 

É preciso saber distinguir entre fontes primárias e secundárias; 

Usar corretamente sites, a Wikipédia ou bibliotecas públicas; 

Compreender convenções jornalísticas, o equilíbrio artificial em reportagens ou o 

emprego de termos vagos, como “esquerda” e “direita”; 

Entender os interesses de institutos privados; 

Desconfiar de pesquisas e pôr números em contexto; 

Confiar mais em opiniões assinadas e, sobretudo, saber apontar a diferença entre 

notícias e boatos, notícias e propaganda, notícias e opinião. 

 

3.7. CARACTERÍSTICAS 

 

Para compreender o que é uma fake news é necessário saber identificá-la. Em 

meio a tanto conteúdo publicado diariamente na internet, muita informação é 

compartilhada sem uma checagem de fontes, ou uma análise mais aprofundada do 

conteúdo. Mas as notícias falsas costumam trazer consigo algumas características 

particulares, o que pode servir como um aviso de que determinada informação é 

questionável. Geralmente elas possuem algumas das características que serão elencadas 

a seguir. 

 



24 
 

3.7.1. São sensacionalistas/conspiradoras 

 

A notícia possui na escrita um tom mais alarmista e geralmente a matéria dá a 

entender que ter aquela informação em mente diferencia o leitor dos demais, ou que 

aquela notícia pode estar sendo encoberta pelas grandes mídias, tal como a televisão e o 

usuário, por saber e compartilhar aquele boato torna-se mais esperto. Allcott e 

Gentzkow (2017) definem uma fake news como “artigos noticiosos que são 

intencionalmente falsos, mas aptos a serem verificados como tal, e que podem enganar 

os leitores”. 

 

3.7.2. Apelo pelo compartilhamento 

 

O principal objetivo de uma fake news e seu engajamento em alcançar um 

grande número de pessoas, com isso é comum em textos como esses surgir o pedido 

para que sejam compartilhados para o máximo de pessoas que você puder.  “Para se 

tornar fake news eles precisam mobilizar um grande número de públicos – incluindo 

testemunhas, aliados, reações e compartilhamentos, assim como oponentes para 

contestar, sinalizar e desmenti-los” (BOUNEGRU et al., 2017, p.18, tradução própria). 

 

3.7.3. Distorção da data do ocorrido 

 

Um fato antigo tem a possibilidade de circular novamente, isso costuma ocorrer 

muito utilizando posts antigos do Twitter, pois a ausência de data pode passar a 

impressão de ser uma notícia recente. Mas é preciso verificar esse fato com precisão, 

procurar o post verdadeiro é o melhor a se fazer. 

 

3.7.4. Não possuem fontes confiáveis 

 

Se a notícia original foi postada em blogs ou sites duvidosos e começou a ser 

compartilha, é necessária uma checagem mais precisa sobre a fonte. Deve-se sempre 

observar se a notícia leva o nome de uma pessoa acompanhado de algum cargo de 

renome, ou de algum órgão institucional, mas de conhecimento duvidoso. 
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3.7.5. Possuem link suspeito 

 

Sempre observe nos servidores de internet o link da notícia, atualmente existem 

ferramentas nos servidores que detectam se o link da matéria possui conteúdo suspeito. 

Desde dezembro de 2016 o Facebook anunciou um conjunto de intenções, entre as quais 

a implantação de barreiras para o patrocínio de publicações falsas, a possibilidade de os 

utilizadores denunciarem notícias falsas e o estabelecimento de parcerias com fact 

checkers para a marcação dos conteúdos questionados nas linhas do tempo 

(JAMIESON; SOLON, 2016). Foi feita a alteração dos critérios da linha do tempo 

(newsfeed) com o intuito de reduzir a circulação e o impacto das fake news (MOSSERI, 

2017). 

 

3.7.6. Possuem título muito chamativo 

 

Em inúmeras vezes apenas o título da matéria já é o suficiente para atrair o leitor 

e ser compartilhada. Mas é preciso ter cuidado quando se compartilha uma notícia, pois 

existe uma grande diferença entre a partilha dos links e a sua leitura em si. Um estudo 

feito em junho de 2016 pela Universidade de Columbia e o Instituto Nacional Francês 

mostrou que 59% dos links partilhados em redes sociais não chegavam a ser clicados de 

facto (DEWEY, 2016). Dessa forma, uma manchete atraente, que normalmente fica 

explícita na URL do link, já seria suficiente para garantir engajamento. 

Outros dois pontos devem ser observados quando se fala em características de 

notícias falsas: a aparência da página onde o conteúdo foi postado. Sites jornalísticos 

costumam ser organizados com seus conteúdos, divididos em sessões e com fotos e 

fontes devidamente inseridas nas matérias. Já sites duvidosos costumam ser 

bagunçados, com inúmeros conteúdos misturados com anúncios. E uma reportagem ou 

uma notícia de grande impacto costumam trazer referências, links para outros trabalhos 

dos jornalistas envolvidos, créditos na foto e até mesmo referências para notícias 

similares. Se a notícia não tiver algumas dessas características, cuidado, você pode estar 

lendo uma fake news. 
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4. DESINFORMAÇÃO E PÓS-VERDADE 

 

4.1. DESINFORMAÇÃO 

 

Um fator que pode contribuir para que uma notícia falsa ganhe força e seja 

compartilhada é a desinformação de fatos. Basicamente a desinformação é a utilização 

das técnicas de comunicação e informação para induzir a erro ou dar uma falsa imagem 

da realidade, mediante a supressão ou ocultação de informações, minimizar sua 

importância ou fazer uma modificação do seu sentido. Fazendo esse uso da 

desinformação, é possível influenciar a opinião do leitor. 

A desinformação algumas vezes opera por meio da publicidade pública de um 

regime político, geralmente organizado por um assessor por meio de mecanismos da 

engenharia social, ou da publicidade privada ou, ainda, por meio de boatos, estatísticas, 

filtragem de informações ou estudos supostamente científicos e imparciais, mas pagos 

por empresas ou instituições interessadas por afirmações não autorizadas para 

inspecionar os argumentos adversos que possam suscitar uma medida e antecipar 

respostas e uso de meios não independentes ou financiados em parte por quem divulga a 

notícia ou com jornalistas sem contrato fixo. 

 

4.2. PÓS-VERDADE 

 

Segundo a Oxford Dictionaries (2016), o termo “pós-verdade” já usando essa 

definição atual foi usado pela primeira vez em 1992 pelo dramaturgo sérvio-americano 

Steve Tesich. Ele já tem sido utilizado com alguma constância há cerca de uma década, 

mas houve um pico de uso e ela ganhou forças recentemente.  

O termo pós-verdade teve tanta relevância no cenário mundial nos últimos anos 

que foi considerada a palavra do ano em 2016
16

 pelo dicionário de Oxford. 

A pós-verdade não é sinônimo de mentira. Podemos compreendê-la segundo 

definição feita pelo jornalista José Antonio Zarzalejos que descreve a pós-verdade 

como: “uma situação na qual, durante a criação e a formação da opinião pública, os 

                                                      
16

 Pós-Verdade é eleita à palavra do ano. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-%C3%A9-%E2%80%98p%C3%B3s-

verdade%E2%80%99-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford> 
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fatos objetivos têm menos influência do que os apelos às emoções e às crenças 

pessoais”. 

A pós-verdade consiste na relativização da verdade, na banalização da 

objetividade dos dados e na supremacia do discurso emocional. Tampouco é 

um fenômeno novo. Ralph Keyes já o citava, em 2004, no livro Dishonesty 

and Deception in Contemparary Life, não a chame de pós-verdade, chame de 

pós-jornalismo. Seu colega, Eric Alterman, a descreveu, definitivamente, 

como a “arma política da desinformação”. (REVISTA UNO, 2017 pág. 11, 

Online) 

A pós-verdade não se aplica somente no campo político, é feita também no 

campo empresarial e no âmbito da publicidade. É preciso saber lidar com a 

comunicação de grandes empresas, não se deve apenas transmitir conhecimento, é 

preciso também se desarmar contra mentiras, rumores e falsidades abertas. 

Para alguns autores o cenário jornalístico atual na era da pós-verdade pode ser 

visto como ameaça e gerar diversas oportunidade. Medeiros (2017) menciona que com 

todos produzindo conteúdo e compartilhando nas redes sociais num primeiro momento 

o jornalismo perde forças, pois ler na íntegra uma postagem, verificar a credibilidade da 

fonte e questionar dados são comportamentos ignorados pelos usuários. 

A pós-verdade coloca para nós jornalistas o desafio de repensar a 

credibilidade e os parâmetros profissionais para avaliar dados, fatos e 

eventos. Não é uma casualidade o fato da credibilidade da imprensa, em 

países como os Estados Unidos, estar hoje num dos pontos mais baixos de 

sua história. O leitor está cada vez mais confuso e desconfiado em relação à 

imprensa. É uma resistência intuitiva ao fenômeno da complexidade 

informativa gerada pela internet. (CASTILHO, 2016, pág. 10) 

A pós-verdade pode ser observada em alguns casos recentes e famosos, como 

por exemplo, o do Presidente Donald Trump que ignora a apuração e checagem dos 

fatos e publica mensagens carregadas de emoções e apelos emocionais.  

Outro exemplo é o caso da exposição QueerMuseu - Cartografias da Diferença 

na Arte Brasileira, com 270 obras de artistas diversos que abordavam questões de 

gênero (algumas delas com referências sexuais e homoeróticas), e teve de ser cancelada 

pelo Santander Cultural de Porto Alegre depois da instituição ter sofrido ataques da 

população mais conservadora. 

O caso da exposição QueerMuseu trouxe diversas questões à tona. Alguns 

usuários compartilharam a imagem de um quadro que retrataria um caso de pedofilia. 

Depois, um quadro que teria apologia à zoofilia. As publicações, acompanhadas de 

acusações objetivas e raivosas, foram feitas inicialmente por pessoas que não se deram 

ao trabalho de pesquisar (o mínimo que fosse) o significado dos quadros. Como 

consequência, muitas das acusações continham informações erradas, algumas 
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inventadas, e sem nenhuma conexão com a realidade. É o tal do imediatismo 

irresponsável, tão presente nos sites de redes sociais e tão característico da pós-verdade. 

E o resultado desse imediatismo de falsa informação foi milhares de pessoas 

compartilhando as acusações raivosas e, em boa parte delas, completamente falsas. 

O que se percebe na era da pós-verdade, é que os fatos não têm mais valor no 

debate. Na era da pós-verdade, o que realmente vale no embate de argumentos é a 

crença pessoal e a emoção. Em vez de se lutar pela busca da verdade, o que as pessoas 

fazem nas redes sociais é tentar espalhar as suas versões mais rapidamente que os 

outros, independentemente da veracidade contida nelas. Ganha o debate público quem 

grita mais alto e mais rápido. 

A única solução para o que vemos atualmente seria a criação de ferramentas on-

line, que informassem quando uma notícia que será compartilhada é falsa. Infelizmente 

ainda não temos isso, e estamos longe de obter. Então o papel do usuário é checar 

cuidadosamente uma informação antes de compartilhar, porque as consequências num 

mundo tão midiático e conectado pode ser devastador. 
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5. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é do tipo qualitativa, pois foca na análise de conteúdo sem 

considerar valores quantitativos e estatísticos. 

O problema desta pesquisa está em como identificar uma fake news. Para 

responder a está pergunta, o objetivo geral visa identificar as características de fake 

news presentes em notícias falsas que circularam nas eleições presidenciais de 2018. Os 

objetivos específicos são: trazer uma compreensão do conceito de fake news, elencar as 

características de uma fake news, identificar as características de fake news em matérias 

falsas. 

Primeiramente, foram elencadas as características das fake news, de acordo com 

os autores estudados e os manuais de identificação de fake news encontrados em 

pesquisas na internet. 

Na próxima etapa, foram selecionadas algumas notícias falsas que circularam 

durante o período eleitoral da campanha presidencial de 2018. O foco foi apenas em 

notícias que circularam na internet, deixamos de lado as notícias que vincularam no 

aplicativo Whatsapp, pela dificuldade em encontrar essas notícias, já que a forma como 

é compartilhado um conteúdo no Whatsapp acaba dificultando uma análise mais 

aprofundada das características. As notícias no Whatsapp não costumavam ter título, era 

apenas texto e com imagens separadas, isso dificulta um estudo mais claro. 

O site escolhido para fazer a análise das notícias foi o Boatos.org, que fez uma 

grande cobertura analisando diariamente qualquer notícia que circulava na internet. O 

próprio site fez um compilado com 50 notícias que mais foram compartilhadas durante 

as eleições de 2018
17

. Acabamos selecionando oito notícias falsas, e focando apenas nos 

dois candidatos que disputaram o segundo turno eleitoral, são eles, Jair Messias 

Bolsonaro e Fernando Haddad. 

Em seguida, foi analisado o conteúdo das notícias e, por fim, feita uma busca das 

características das fake news que estão presentes nessas matérias selecionadas. 

Usando esses métodos, será possível caracterizar uma fake news por meio da 

identificação das características próprias das fake news presentes nela. 

 

                                                      
17

 50 fake news sobre as eleições de 2018 que você deveria ler antes de votar. Disponível em: < 

https://www.boatos.org/politica/50-fake-news-eleicoes-2018.html> 
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5.1. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

De acordo com Wilson Corrêa (2005), o campo da comunicação não se pode ser 

compreendido sem ser mencionada a análise de conteúdo. Um método que demostra 

grande capacidade de uso aos métodos aplicados na comunicação, a análise de conteúdo 

vem sendo utilizada desde o século XVIII e se refere a um método de investigação 

baseando-se em várias técnicas de pesquisa. 

 A análise de conteúdo não se prende apenas na comunicação e pode ser 

utilizada em diferentes áreas acadêmicas. Neste projeto será feita uma pesquisa 

quantitativa usando os métodos de análise estrutural e análise de discurso. Usando esses 

métodos será possível analisar uma fake news, desde os elementos presente nela, suas 

características e o discurso que elas transmitem. 

A análise de conteúdo ocupa-se basicamente da análise de mensagens, e alguns 

marcos de referência devem ser considerados. Devem estar claros os dados a serem 

analisados, bem como de que forma foram definidos e de onde foram extraídos. O 

contexto em cujo discurso ocorreu influência em sua construção, logo deve ser 

salientado. A finalidade e o objetivo das inferências devem estar enunciados em toda a 

análise. Os critérios de validade da inferência devem estar claramente estabelecidos. 

Um passo importante da análise de conteúdo é a codificação, processo no qual se 

transformam os dados brutos conforme regras de enumeração, agregação e 

classificação, esclarecendo características do material selecionado. O principal motivo 

desta etapa é servir de elo entre o material e a teoria do pesquisador, já que, dentre todos 

os questionamentos possíveis, serão feitos apenas aqueles apontados pelo referencial 

teórico (BAUER, 2002, p.199 apud FONSECA JÚNIOR, 2005, p.294).  

Como forma de codificação, foram determinadas algumas categorias de análise. 

No caso dessa pesquisa, foi definido que as categorias de análise seriam as próprias 

características de fake news elencadas no capítulo sobre esse assunto. São elas: 

 São sensacionalistas/conspiradoras 

 Apelo pelo compartilhamento 

 Distorção da data do ocorrido 

 Não possuem fontes confiáveis 

 Possuem link suspeito 

 Possuem título muito chamativo 
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5.2. SELEÇÃO DO CORPUS 

 

Foram encontradas dezenas de notícias falsas, em formato de matérias ou de 

postagem de redes sociais, compiladas por sites de checagem de fatos. Foram escolhidas 

notícias compiladas pelo site Boatos.org, pois é um site que ganhou relevância nas redes 

sociais, como fonte de confirmação de notícias. Dessa coleção de notícias, foram 

selecionadas quatro relacionadas a cada candidato.  

 

Quadro 3 - Notícias sobre o candidato Fernando Haddad 

Reformulação do “Kit-gay”. 

Entrevista do ex-Presidente Lula na TV. 

Vazamento da capa do que seria o “Kit-gay”. 

A ligação da candidata a vice-presidente Manuela D’ávila com o atentado ao candidato 

Bolsonaro. 

 

Quadro 4 - Notícias sobre o candidato Jair Bolsonaro 

Anulação de votos pelo TSE. 

O médico que escreveu uma carta sobre a cirurgia pós-atentado. 

Um suposto atentado com bomba que estaria sendo planejado. 

A identificação do autor do atentado que lhe deu uma facada e a ligação dele com o 

PSOL. 

 

Com a separação das notícias para cada candidato, foi feita uma análise 

individual de cada uma para encontrar quais características estão presentes nas matérias 

que as definiriam como sendo fake news. 
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6. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta das oito notícias que serão analisadas, faremos uma análise 

buscando encontrar as características que denominam elas como falsa. Essa análise será 

feita separadamente em cada notícia para indicar quais características estão presentes na 

notícia e que caracterizam ela como uma fake news. As quatro primeiras notícias 

analisadas serão do candidado do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, logo 

após serão analisadas as notícias de Jair Bolsonaro do PSL. Em seguida serão 

destacadas as características encontradas. Todas as notícias foram retiradas do site 

Boatos.org. 

 

6.1. 1ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO HADDAD 

 

Figura 1 – Matéria sobre “kit gay” 

 

Fonte: website Boatos.org. 
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Nesta matéria, encontramos seis características de uma fake news. A matéria 

sobre o “Kit-gay”
18

 traz no título uma afirmação de que Fernando Haddad estaria 

reformulando o kit anti-homofobia e enviaria para professores da rede pública de 

ensino. Analisando a matéria de acordo com as características já definidas sobre fake 

news é possível observar os seguintes pontos: Escrita sensacionalista e título muito 

chamativo, pois o texto traz afirmações do então candidato Fernando Haddad sobre o 

suposto “kit-gay”, sendo que essa informação nunca foi confirmada. O texto garante que 

o kit vai ser reformulado e distribuído nas escolas públicas.  

Não possuem fontes confiáveis: Diversas afirmações são dadas no texto, 

inclusive um convênio entre MEC e ONGs, mas nenhum responsável por esses orgãos 

tem declaração no texto. 

Falta de referências: Não existe nenhum link de apoio na matéria, uma 

declaração do MEC com um link de apoio para outra matéria, não é declarado de onde 

vem a verba do custo de 1,8 milhão. Além disso, a matéria não está assinada por 

nenhum jornalista e nem a foto possui créditos. 

Características que não foram encontradas nessa matéria: Não possui apelo pelo 

compartilhamento, pois em nenhum momento o texto pede para ser compartilhado, 

apenas traz as informações. A matéria não possui data, então é impossível saber se 

houve ou não distorção sobre a data do ocorrido e a aparência da página é apenas um 

fundo branco sem propagandas para chamar atenção do leitor. 

 

                                                      
18

 Disponível em: <https://www.boatos.org/politica/haddad-kit-gay-reformulado.html> 
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6.2. 2ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO HADDAD 

 

Figura 2 - Matéria sobre entrevista do Lula 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Nesta matéria, encontramos seis características de uma fake news. 

A suposta matéria de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva daria uma 

entrevista na Rede Globo no dia 27 de outubro
19

 já traz um texto sensacionalista e fora 

do padrão jornalístico que estamos acostumados a ler. É anexado junto à matéria um 

post do Facebook, mas com o mesmo texto. Aqui novamente não temos crédito na foto 

e a matéria não é assinada por nenhum jornalista ou veículo de imprensa. Chama 

atenção também a maneira como é usado o adjetivo presidiario ao se referir a Lula, ao 

invés de utilizar o termo ex-presidente. A matéria ainda traz no final o apelo ao 

compartilhamento, e nenhuma fonte oficial da alguma declaração sobre o ocorrido, nem 

mesmo Rede Globo ou TSE, que seriam os responsáveis a falar sobre esse caso. 
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 Disponível em: <https://www.boatos.org/politica/lula-entrevista-dia-27-eleicoes.html> 
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6.3. 3ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO HADDAD 

 

Figura 3 - Postagem sobre capa do "kit gay" 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Nesta postagem compartilhada no Facebook, encontramos cinco características 

de uma fake news. Ela traz a suposta capa do Kit-gay
20

 que seria criado no governo de 

Fernando Haddad. Com mais de oito mil reações e 36 mil compartilhamentos, a 

postagem não traz nenhum veículo de imprensa ou jornalista responsável assinando pelo 

texto. A imagem não tem créditos e o texto é de teor sensacionalista. Nenhuma fonte 

oficial é citada, e o apelo pelo compartilhamento é exposto no final do texto. Neste post 

temos cinco características que denominam a postagem como fake news. E temos nesse 

post a data do ocorrido que não foi oculta. 
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 Disponível em: < https://www.boatos.org/politica/capa-kit-gay-haddad-vaza-internet.html> 
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6.4. 4ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO HADDAD 

 

Figura 4 - Postagem sobre revelação no atentado contra Bolsonaro 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Neste outro post que foi compartilhado no Facebook, encontramos cinco 

características de uma fake news. 

O título muito chamativo já começa com uma pergunta sobre o atentado contra 

Bolsonaro ter sido ou não planejado
21

. Diversas informações no texto sensacionalista 

apontam ligações da candidata a Vice-presidente Manuela D’ávila com o autor da 

facada que acertou Bolsonaro, mas nenhuma fonte oficial confirma essas informações 

no texto. A foto não possui créditos, e o texto não está assinado por nenhum jornalista 

ou veículo de imprensa. Esta matéria teve mais de 25 mil compartilhamentos e nela 

encontramos cinco características de uma fake news. Aqui também a data da postagem 

não foi oculta. 

 

  

                                                      
21

 Disponível em: <https://www.boatos.org/politica/manuela-ligou-adelio-bolsonaro.html> 
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6.5. 1ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO BOLSONARO 

 

Figura 5 - Matéria sobre anulação de votos pró-Bolsonaro 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Aqui temos cinco características de uma fake news presentes nesta matéria. Ela 

traz a informação de que o TSE teria anulado mais de sete milhões de votos
22

 para que 

Bolsonaro não ganhasse no primeiro turno. Um suposto vídeo com informações é 

anexado à matéria (este video não se encontra mais disponível). Apesar da informação, 

a matéria não traz nenhuma fonte oficial do TSE para exclarecer sobre o fato. Nesta 

matéria não temos fotos, nenhum jornalista responsavel pela matéria, falta de 

referências, apenas uma informação sem nenhuma conclusão. O texto ainda termina 
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 Disponível em: <https://www.boatos.org/politica/tse-anulou-7-2-milhoes-de-votos.html> 
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com apelo para se compartilhar e pede para não quebrar a corrente e enviar para no 

máximo 20 contatos. Também não é exibido à data da postagem.  

 

6.6. 2ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO BOLSONARO 

 

Figura 6 - Matéria sobre carta de médico do Bolsonaro 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Nesta matéria, encontramos duas características de fake news. Esta suposta carta 

foi compartilhada no Facebook, afirmando ser de um dos médicos que operou o então 

candidado Jair Bolsonaro
23

. O texto expõe explicações e esclarece a ausência nos 

debates. A carta inclusive é assinada ao final com o nome e registro médico, mas alguns 

pontos chamam a atenção no texto e na postagem. Em alguns momentos a carta tem um 

tom sensacionalista, e a foto não esclarece ser do médico que realmente realizou a 

cirurgia. Com uma simples pesquisa na internet pelo nome que está na postagem, é 

possível verificar que este médico da foto não é o mesmo da carta, que pode ter sido 

escrita por qualquer pessoa. E a carta também não possui data. Esta postagem merece 

uma atenção redobrada na sua verificação, mas é uma fake news. 
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 Disponível em: <https://www.boatos.org/politica/medico-bolsonaro-texto-defesa.html> 
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6.7. 3ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO BOLSONARO 

 

Figura 7 - Postagem sobre carro-bomba 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Aqui temos cinco características que fazem o post virar uma fake news. Essa 

postagem que circulou na internet e foi compartilhada no Facebook
24

 foi baseada em 

uma notícia que é verdadeira, mas foi alterada para influenciar os eleitores. O carro 

antibomba que aparece na imagem seria usado no Paraguai para explodir e libertar o 

traficante Marcelo Piloto, preso em Assunção. Um vídeo que mostra o veículo sendo 

abordado pela polícia paraguaia circula em jornais locais do país e foi comentado no 

programa “Brasil Urgente”, da emissora Bandeirantes. A postagem apenas se usou de 

fotos sem créditos e uma imagem impactante do carro antibomba para distorcer a 

história e, assim, afirmar na postagem que o carro seria usado num atentado contra o 

então candidato Jair Bolsonaro, mas nenhuma fonte oficial confirma a ação da polícia. 

O texto é sensacionalista e não traz nenhum veículo ou jornalista responsável 

divulgando a informação. A data do post também é ocultada. 
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 Disponível em: <https://www.boatos.org/politica/medico-bolsonaro-texto-defesa.html> 
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6.8. 4ª NOTÍCIA RELACIONADA AO CANDIDATO BOLSONARO 

 

 

Figura 8 - Matéria sobre Adelmo Bispo de Oliveira 

 

Fonte: website Boatos.org. 

 

Está matéria afirma que o autor do atentado que feriu o candidato Jair Bolsonaro 

com uma facada seria filiado ao PT
25

, ou seja, um militante de esquerda. A matéria é 

sensacionalista porque expõe o agressor, informando que ele é de um partido de 

oposição ao então candidato Jair Bolsonaro. Ainda declara que Adelmo Bispo apoiava o 

movimento “LULA LIVRE” e era filiado ao PSOL. Essas informações podem dar ao 

leitor um entendimento que por ser oposto ao candidato Bolsonaro, Adelmo teria 

motivos para cometer tal crime. 

O uso de adjetivos também é claro, quando Adelmo é citado como criminoso 

sem nem ao menos ter sido julgado ainda, e ardoroso apoiador do PT. A matéria não 

possui nenhuma fonte confiavél. Não traz nenhum entrevistado, autoridade ou 

especialista que falasse a respeito do dia do atentado. O conteúdo não tem assinatura de 

nenhum veículo de imprensa ou de jornalista responsavél. O título muito chamativo da 

matéria traz o dizer “Militante de Esquerda” e expõe a rivalidade das eleições entre 
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 Disponível em: < https://www.boatos.org/politica/ militante-de-esquerda-e-o-autor-do-crime-veja-o-

video> 
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esquerda e direita. Somente o título já força o leitor a criar inúmeras interpretações 

sobre o ocorrido, e a frase “Veja o vídeo” pode fazer com que o leitor esqueça o texto e 

foque apenas nas imagens. Por fim, a foto não possui créditos. Na matéria temos apenas 

uma foto de Adelmo Bispo, sem informações de quem tirou a foto ou se pertence a 

algum arquivo pessoal. Caracteristícas que não se encontram são o apelo pelo 

compartilhamento e data e hora do fato, já que aparecem no texto. 
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7. REFLEXÃO 

  

Após analisar todas as matérias, podemos cruzar os dados com as características 

que aqui neste referido trabalho já foram elencadas: 

 Escrita sensacionalista está presente em todas as matérias. 

 Apelo pelo compartilhamento está presente em três matérias. 

 Distorção da data do ocorrido: Cinco matérias não possuem a data da 

publicação. 

 Não possuem fontes confiáveis em sete matérias. 

 As matérias não possuam mais link suspeito porque estavam publicadas 

diretamente no site do Boatos.org. Mas o site original delas é 

desconhecido. 

 Título atraente: As cinco matérias – excluindo os posts do Facebook -, 

possuem título atraente. 

 A aparência da página é sempre a mesma, tendo em vista que todas 

foram retiradas do mesmo site. 

 Todas possuem falta de alguma referência, uma fonte oficial, um 

jornalista ou meio de comunicação assinando a matéria. 

 Nenhuma matéria colocou o crédito nas fotos. 

Após analisar todas as notícias, podemos observar como os dois candidatos 

foram atacados com temas polêmicos e que estão sempre em pauta. O candidato 

Fernando Haddad teve duas matérias sobre o suposto “Kit-gay”, que revoltaram 

milhares de pessoas quando provocou a ideia de um conteúdo com “propaganda 

homossexual” sendo ensinado em salas de aula de escolas públicas. 

Outro tema que serviu de ataque foi o ex-presidente Lula, que após ser preso em 

função das denúncias do caso do triplex, tentou concorrer nas eleições, mas teve o 

mandato cassado, continuou preso e quem representou a legenda foi o candidato 

Haddad. Lula foi envolvido em várias publicações; supostas notícias informavam até 

mesmo de que Lula mantinha reuniões periódicas com Haddad, e todos esses assuntos 

sempre renderam alguma notícia na mídia. 

Uma das matérias que não envolve Haddad focou o assunto em sua vice, 

Manuela D’Ávila, que supostamente teria ligação com o homem que foi responsável por 

dar uma facada no também candidato a presidencia Jair Bolsonaro. 
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Bolsonaro por sua vez teve uma notícia que abordava um suposto ataque a 

bomba, e uma notícia que trazia dados informando que o autor do ataque ao presidente 

era filiado ao partido PSOL. Essa matéria claro serviu apenas para aumentar ainda mais 

a rivalidade que se criou nessas eleições. 

Outro conteúdo abordou o que seria um anulamento de votos no primeiro turno 

para que Bolsonaro não vencesse as eleições. E por fim, uma das matérias falsas mais 

bem elaboradas foi a suposta carta que um dos médicos que operou Bolsonaro, e que 

dava esclarecimentos técnicos do porquê o candidato não poderia ir aos debates. O 

conteúdo, apesar de apresentar escrita com dados médicos, em alguns momentos do 

texto deixava o sensacionalismo aparecer, e os poucos dados de outras fontes oficiais 

demonstraram se tratar de um conteúdo falso. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A referida monografia buscou como tema principal analisar as características 

presentes em notícias falsas que foram publicadas durante as eleições presidenciais 

brasileira de 2018. Na busca por essa resposta foi analisado quais são as principais 

características que estão presentes nas fake news. 

Para chegar nesse objetivo, foi inicialmente estudado o conceito de fake news, 

desde sua origem até os dias atuais onde o foco da pesquisa foi voltado para a notícia 

falsa nas redes sociais e sua propagação. 

Para auxiliar na construção da pesquisa, foram pesquisados os conceitos de 

notícia e apuração jornalística, e suas relações e contrapontos com as fake news. 

Compreender os conceitos da apuração jornalística nos fez entender como uma fake 

news pode se propagar se não houver uma checagem detalhada da pauta. E o estudo das 

mídias propagavéis mostra como um assunto pode ou não viralizar. A pesquisa expôs 

como o uso das fake news serviu de arma política e foi utilizada pelos dois partidos que 

estiveram em análise. 

A metodologia que foi aplicada neste projeto foi a análise de conteúdo. Com 

essa metodologia aplicada, foi possível analisar as notícias falsas, identificar as 

características que estavam presentes em cada uma e o discurso que elas transmitiam. 

O referido trabalho abordou um tema que é muito recente no campo da pesquisa, 

e possui poucas referências. Mas servida como base para futuros trabalhos voltados para 

esse campo de estudo. 

Infelizmente o Brasil ainda não possui uma lei que multe ou condene a 

divulgação de notícias falsas, e isso transforma as redes sociais em uma terra sem leis, 

onde o assunto sempre mais polêmico e impactante vence. Mas com os manuais que 

estão surgindo, com as ferramentas que as próprias redes sociais estão criando para 

combater as notícias falsas, acredito que em um próximo período eleitoral a maneira de 

se compartilhar os conteúdos será diferente, e que o público em geral aprenda a fazer 

uma pesquisa mais aprofundada e não compartilhar qualquer assunto que surgir na 

timeline. 
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