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RESUMO: A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 evidenciou o protagonismo das redes 
sociais e aplicativos de mensagens na construção de narrativas falsas, mas com incontestável 
poder de convencimento e multiplicação na internet. O presente artigo aborda o fenômeno a 
partir da conceituação de desinformação e fake news, assim como a lógica de sua distribuição 
online, baseada em memes e algoritmos de busca. 

 

INTRODUÇÃO 

Desinformação, fake news e pós-verdade são conceitos em construção evocados na tentativa 

de interpretar fenômenos como as campanhas presidenciais de Donald Trump e Jair 

Bolsonaro. A desinformação é entendida como conjunto de estratégias de ação que visa a 

confundir e enganar, no intuito de atrair a adesão para narrativas e induzir comportamentos. 

As fake news são um dos instrumentos para sua efetivação. Apesar dos questionamentos 

quanto à validade do termo "fake news" (WARDLE, 2017) ante à complexidade do fenômeno 

e a variedade de manifestações, optamos por adotá-lo neste trabalho, devido ao seu uso 

durante a campanha de Jair Bolsonaro em 2018.  

Ao investigar as doutrinas de defesa e inteligência dos EUA, Brito e Pinheiro (2015) 

identificaram "um conjunto de princípios que serve de base a um sistema" com o objetivo de 

"ordenar a atuação dos aparatos de inteligência e defesa (...), com vistas a obter vantagens na 

esfera informacional". O conceito é destacado ao lado de decepção (do inglês, deception) e 

operações psicológicas. Empregados em conjunto, têm o objetivo comum de enganar o alvo. 

Usaremos a definição de Brisola e Bezerra (2018), com base em artigo de Allcott e Gentzkow 

(2017), segundo a qual, fake news são: 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGMC/UFF. E-mail letieri.rebeca@gmail.com 
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(...) sinais distorcidos e desconectados da verdade, que dificultam a visão da 
verdade ou do estado verdadeiro do mundo. Artigos ou informações com 
características de notícias intencionalmente e verificadamente falsos, que 
possuem a intenção deliberada de enganar os leitores. São notícias fabricadas, 
com características jornalísticas, mas antecipadamente pensadas para a 
manipulação e descoladas da verdade (BRISOLA, BEZERRA, 2018, p. 3323) 

O WhatsApp foi protagonista na campanha presidencial de 2018, revelando-se uma 

ferramenta eficaz de propaganda alternativa à imprensa e ao horário eleitoral gratuito. Uma 

reportagem da Folha de S. Paulo4, sobre esquema de disparo massivo de mensagens no 

WhatsApp alertou para uma forma de propaganda política à margem da legislação e resultou 

em abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro venceu um pleito que 

desafiou a lógica das campanhas eleitorais. Com ínfimo tempo de propaganda gratuita na TV, 

apostou em uma campanha totalmente voltada para as redes sociais. Se a desinformação veio 

de sua campanha ou nasceu organicamente são questões que não pretendemos responder.  

A proposta deste artigo é analisar que tipo de narrativa uma peça de fake news possui, e o que 

ela pretende provocar nos eleitores. Selecionamos 16 fake news que se tornaram virais na 

internet na campanha de 2018 contra o candidato Fernando Haddad (PT), adversário de 

Bolsonaro no segundo turno. Em meio a uma onda crescente de apoiadores evangélicos a 

Bolsonaro, as peças de desinformação entram em um debate religioso, reforçando uma 

narrativa movida por princípios morais conservadores.  

 

A INTERNET E A RELIGIÃO 

O conceito de meme ajuda a entendermos a natureza das fake news. Para Enguita, (2019) “o 

meme foi lançado ao espaço por Dawkins, mas não foi ele quem o tornou um conceito 

manejável e fértil; foram os mesmos usuários da rede. O meme, fora da internet, é um peixe 

fora d’água” (p. 191).  A sobrevivência do meme depende de sua capacidade de atrair 

usuários, cujos resultados "insistem em se repetir, se repetir. Quanto mais links, mais 

relevância. Para ficar visível, você deve se submeter aos indicadores do Google" (p.200). 

A lógica de relevância dos algoritmos, que parece favorecer mais a atratividade do que o 

compromisso com a busca da verdade, propicia o que alguns autores chamam de era da pós-

                                                 
4 Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml
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verdade, período em que decisões são tomadas mais por influência da emoção do que da 

razão, sustentando a desordem informacional5. Matthew D'Ancona (2018) afirma que o 

anseio humano é direcionado para as narrativas. As teorias da conspiração, assim como 

negacionismo científico, potencializadas na internet, ganham força na sociedade porque são 

narrativas que priorizam a emoção em detrimento do fato objetivo. E é por meio da emoção 

que a desinformação se espalha na rede.  

Viktor Chagas (2015), autor do #MuseudosMemes6, afirma que uma fake news também pode 

ser um meme. “Esses conteúdos podem compor um caldo cultural denso no processo de 

formação da opinião pública”. Para Chagas (2015), quanto maior a polarização política, maior 

a influência de memes como peças de propaganda persuasiva. Os “memes giram em torno de 

temas que estão na agenda pública da política nacional”.  

Na campanha de 2018, a "família tradicional brasileira" era defendida por evangélicos e 

outros setores conservadores cujos candidatos eleitos trabalham para beneficiar as igrejas que 

representam. Em outubro de 2018, a bancada evangélica oficializou o apoio ao candidato 

Bolsonaro. A bancada era composta, em 2018, por 84 parlamentares, segundo o 

Estadão/Broadcast7, o dobro de congressistas evangélicos eleitos em 2006. Eles se organizam 

na Frente Parlamentar Evangélica (FPE), a bancada da bíblia, que reunia 182 integrantes em 

exercício, sendo 105 deputados de outras religiões.  

Embora se declare católico, em maio de 2016, Bolsonaro se deixou batizar nas águas do rio 

Jordão pelo Pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão. Michelle Bolsonaro, 

terceira esposa do capitão reformado, frequenta templos evangélicos e sua família tem 

vínculos com a religião. Tais fatos demonstram a íntima relação entre Bolsonaro e os 

preceitos religiosos. A última pesquisa do Datafolha, antes do segundo turno, também trouxe 

a intenção de voto, segundo as preferências das várias denominações religiosas: as estimativas 

de votos válidos para Haddad e Bolsonaro entre os católicos pouco diferem. Já entre 

evangélicos, Bolsonaro superou Haddad em mais de 11 milhões de votos. 

                                                 
5 Conceito adotado pelo Conselho da Europa para caracterizar o atual momento que a sociedade mundial 
vivencia no tocante à disseminação massiva de conteúdos enganosos em larga escala.  
6 O Museu de Memes é um projeto da Universidade Federal Fluminense e que, dentre outras atividades, 
apresenta um museu virtual cujo acervo serve de referência para pesquisadores interessados na investigação 
sobre o universo dos memes 
7 “Bancada da Bíblia” mais que dobrou desde 2006, mostra levantamento. Disponível em: 
https://exame.com/brasil/bancada-da-biblia-mais-que-dobrou-desde-2006-mostra-levantamento/  

https://exame.com/brasil/bancada-da-biblia-mais-que-dobrou-desde-2006-mostra-levantamento/
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Kalil (2018) agrupou 16 tipos de apoiadores, eleitores e potenciais eleitores de Bolsonaro, de 

acordo com marcadores de classe social, raça/etnia, identidade de gênero, religião, formas de 

engajamento e crenças. Os resultados consideram o que repudiam e o que desejam, aspiram 

ou imaginam para um futuro governo presidido pelo então candidato. Sobre o grupo “fiéis 

religiosos”, Kalil relatou que “muitas vezes são indivíduos que colocam a religião e suas 

crenças como balizas de suas opiniões políticas”.  

Possuem a percepção de que a “família tradicional” vem sendo ameaçada nos 
últimos tempos e que o PT corroborou para que isso acontecesse, sobretudo 
com aquilo que propunham para a educação das crianças, levando “ideologia 
de gênero” e o “kit gay” para dentro das escolas. Acreditam que nos últimos 
tempos houve, no Brasil, uma inversão de valores onde há defesa do 
criminoso e não da vítima, o aumento do incentivo ao consumo de drogas, ao 
aborto e a promiscuidade por parte de jovens esquerdistas e feministas. Estes 
grupos estariam subvertendo a família tradicional em favor de uma possível 
“ditadura gayzista” (KALIL, Isabela. 2018). 

Selecionamos, dentre um grupo de 123 fake news levantadas pelo portal do Congresso em 

Foco8, 16 peças que dialogam com o grupo fiéis religiosos. Para isto, aplicaremos uma 

Análise de Enquadramento, a fim de entender como é feita a seleção de elementos que 

compõe as peças de desinformação e a quem elas se direcionam. 

 

METODOLOGIA 

Queiroz (2018) defende que grande parte da sociedade constrói sua percepção de realidade 

por meio de um conjunto de informações simplificadas e veiculadas pela mídia. Na teoria do 

enquadramento, tal abordagem é elucidada por Entman (1993): "enquadrar é selecionar alguns 

aspectos de uma realidade e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo" (p. 52). As 

escolhas narrativas, adjetivação, imagens, entre outros elementos, são responsáveis por 

salientar a diferença de enquadramento. Entender, portanto, o conceito de enquadramento é 

direcionar “a atenção para os detalhes de como um texto comunicado exerce seu poder” (p. 

56). O autor aponta cinco passos de investigação: identificar o problema, detectando se é de 

ordem política ou econômica, por exemplo; traçar as causas que motivam a problemática; 

observar os atores envolvidos; verificar as possíveis soluções sugeridas e a quem é creditado 

                                                 
8 Das 123 fake news encontradas por agências de checagem, 104 beneficiaram Bolsonaro. Disponível em: 
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/das-123-fake-news-encontradas-por-agencias-de-checagem-104-
beneficiaram-bolsonaro/ 

https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/das-123-fake-news-encontradas-por-agencias-de-checagem-104-beneficiaram-bolsonaro/
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/das-123-fake-news-encontradas-por-agencias-de-checagem-104-beneficiaram-bolsonaro/
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poder de resolução; fazer a avaliação moral da construção social feita a partir do 

enquadramento.  

O portal do Congresso em Foco identificou mais de cem notícias falsas desfavorecendo 

Haddad no segundo turno. Foram 123 checagens de boatos diretamente ligados aos 

candidatos concorrentes, desmentidos desde 16 de agosto de 2018. Desta lista, para efeitos de 

análise, selecionamos apenas aquelas ligadas ao tema discutido: princípios morais e religião. 

Observa-se um problema político, por se tratar de um período eleitoral e envolver candidatos, 

mas também um problema de ordem moral. As peças utilizam de narrativas centralizadas 

nesta temática, e atingem um público específico, como vimos, que contribuiu para a eleição 

de Bolsonaro. Se estamos falando de um discurso que agride e prejudica um dos atores 

políticos, o segundo colocado nas pesquisas, Fernando Haddad, supõe-se que a resolução é 

eleger o seu oposto, ou narrado como tal: o próprio Bolsonaro.  

Neste contexto, entendemos as fake news selecionadas como peças de mídia, circuladas 

majoritariamente em redes sociais e aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Todas 

narram um descaso do PT e do PCdoB (partidos de Haddad e da candidata a vice, Manuela 

D’Ávila) com as tradições religiosas, inventando ações e distorcendo fatos para colocá-los 

contra a “família tradicional brasileira”. Analisaremos os elementos escolhidos para compor 

as peças de desinformação e de que forma eles se repetem e se relacionam com o público-alvo 

em questão.  

 

RESULTADOS 

Nas peças 1, 2 e 11, as imagens e textos falsos atribuem ao candidato petista a tentativa de 

interferir nas igrejas e famílias. Na primeira, os textos afirmam que o PT planeja estatizar 

rádios e TVs religiosas. Na segunda, o conteúdo sustenta que o petista teria dito que “ao 

completar 5 anos de idade, a criança passa a ser propriedade do Estado!”. Na décima primeira, 

um vídeo editado passa a ideia de que Manuela D’Avila critica os feriados cristãos.  

Outro grupo ataca diretamente a comunidade LGBT. Algumas peças vulgarizam o ato sexual 

entre pessoas do mesmo sexo e o explicita por imagens, atribuindo a Haddad um projeto 

educacional voltado para o que os conservadores chamam de “ditadura gayzista” e “ideologia 

de gênero”. Na peça de nº 3, a postagem atribui uma ilustração de dois homens fazendo sexo a 
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uma cartilha voltada para crianças, dando a entender que ela foi produzida pelo Ministério da 

Educação (MEC) durante a gestão de Haddad. A quarta peça afirma que mamadeiras com 

bico de borracha em formato de pênis foram distribuídas em creches pelo PT para combater a 

homofobia, como sustenta vídeo do Facebook.  

Outras postagens, de conteúdos antigos, envolvem falsos dizeres de um padre, além de 

atribuir o “kit gay” a mais um projeto educacional do PT. Os discursos, nestes casos, colocam 

Bolsonaro como o salvador da família tradicional brasileira ao utilizarem a hashtag 

#elesim17. Na nona peça, o padre Fábio de Melo teria classificado a homossexualidade como 

“doença mental, esquizofrenia social”. Na décima segunda peça, Haddad é apresentado como 

“o criador do kit gay para crianças de 6 anos”. A fake news reaparece em forma de imagem, 

vídeo e corrente no WhatsApp. 

No terceiro grupo discursivo, Manuela D’Ávila aparece mais de uma vez reproduzindo frases 

que nunca disse, e que, para o público conservador, soariam ofensivas à figura de Jesus 

Cristo. Na quinta, ela aparece em uma imagem montada com uma camiseta em que se lê 

"Jesus é travesti". A oitava é composta por uma imagem que associa à candidata trechos de 

uma frase dita em 1966 por John Lennon (1940-1980). A imagem atribui a Manuela frases 

como: “o cristianismo vai desaparecer. Nós, somos mais populares que Jesus neste 

momento”.  

O quarto grupo se assemelha ao segundo, sendo ainda mais agressiva ao incluir incesto e 

pedofilia, práticas proibidas pela bíblia e terminantemente combatidas pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Haddad jamais fez menção ao incesto e à pedofilia como 

práticas comuns. Na sexta peça, mensagens de vídeo e texto afirmam que ele disponibilizou 

um livro que trata do tema incesto para crianças quando ministro da educação. Na décima 

terceira, outra imagem afirma que o Projeto de Lei PL 236/2012 "torna a pedofilia um ato 

legal" e que "o sexo com crianças a partir de 12 anos deixaria de ser crime". Na décima 

quarta, diversos posts afirmam que ele escreveu um livro defendendo o incesto. O post 

viralizou após o escritor Olavo de Carvalho, mentor intelectual da família Bolsonaro, 

compartilhá-lo no Facebook. A décima quinta, também viralizado por Carvalho, atribui a 

Haddad um suposto livro que incentiva o sexo entre pais e filhos.  

No quinto grupo, as postagens exibem imagens de protestos contra a igreja e Bolsonaro. Na 

décima peça, uma foto com manifestantes nus traz a legenda: “vejam como o pessoal do 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

699 

campus da UFMG tirou a manhã de hoje para protestar contra o Bolsonaro”. A sétima peça 

mostra fotos de um protesto de 2013 afirmando tratar-se de manifestantes de esquerda em 

frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, “após o bispo Edir Macedo declarar 

apoio a Bolsonaro".  

A última peça navega por diferentes grupos, mas tem uma narrativa única, e do mesmo modo 

falso: a de que o MEC distribuiu um “kit satânico” em escolas públicas, conforme afirma uma 

corrente de WhatsApp. O material do projeto não tinha o objetivo de “ensinar crianças entre 

cinco e sete anos a realizar rituais macabros”, como alega o texto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A campanha presidencial de 2018 revelou a internet como elemento disruptivo onde 

estratégias de desinformação implementadas por meio de fake news foram usadas para 

apresentar visões distorcidas ou falseadas da realidade, a fim de obter resultados eleitorais. Ao 

analisar as 16 peças de mídia classificadas como fake news por agências de checagem, 

constatamos o emprego de estratégias implementadas por meio de sinais distorcidos e 

desconectados da realidade, disfarçados de notícias autênticas por meio de formatos gráficos e 

visuais consagrados pela mídia e com a intenção deliberada de ludibriar o público.  

Temas sensíveis à opinião pública como sexualidade, gênero, infância e religião foram usados 

de maneira difamatória e caluniosa contra candidatos de esquerda, a fim de provocar reações 

emocionais e induzir a adesão a um candidato que se apresentou como conservador e defensor 

de valores tradicionais. A desinformação operacionalizada por fake news em um ambiente 

comunicacional desprovido de filtros e regulações, onde parâmetros de credibilidade e 

veracidade funcionam segundo uma lógica distinta das que regem os veículos de imprensa e 

radiodifusão, reforçam a urgência do debate sobre regulação da internet. 

É importante notar como a narrativa empregada nas 16 fake news selecionadas coloca Haddad 

(e o PT) como inimigo das tradições religiosas. O público-alvo das peças analisadas pode ser 

entendido como fortemente influenciado por líderes religiosos conservadores, detentores de 

poder político, como sugere a crescente bancada da bíblia no Congresso. As 16 peças têm 

algo em comum: atacam um ator político, em detrimento da ascensão de outro como salvador 

da “família tradicional brasileira”. Aplicando a análise em cinco passos de Entman, foi 
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possível observar o enquadramento feito nas notícias falsas para que elas ganhassem a 

proporção que ganharam na internet.  

Não é possível afirmar que as fake news foram construídas com o propósito de atingir um 

público específico, mas a partir de uma definição prévia deste público, podemos ressaltar o 

diálogo consonante das partes em questão. A análise busca investigar essa relação, de que 

forma, e quais elementos e instrumentos são utilizados para desinformar o eleitor a respeito de 

um candidato à Presidência. Esperamos contribuir para o estudo sobre desinformação no 

Brasil, e seus desdobramentos em disputas políticas, sem a intenção de solucionar o problema, 

mas identificá-lo em seus detalhes simbólicos e poder persuasivo.  
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Lista de peças de desinformação verificadas como fake news:  

Peça 1, disponível em: https://bit.ly/3c7O7o1 

https://bit.ly/3c7O7o1
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Peça 2, disponível em: https://bit.ly/3cROli9  

Peça 3, disponível em: https://glo.bo/2OV0UBh  

Peça 4, disponível em: https://bit.ly/392ZyLF  

Peça 5, disponível em: https://glo.bo/3cXbdg6 

Peça 6, disponível em: https://bit.ly/3904wc6 

Peça 7, disponível em: https://bit.ly/314oYo0  

Peça 8, disponível em: https://bit.ly/3vNAm5x  

Peça 9, disponível em: https://bit.ly/3lzqqIi 

Peça 10, disponível em: https://bit.ly/2QlLAxX 

Peça 11, disponível em: https://glo.bo/3r4xcqB 

Peça 12, disponível em: https://bit.ly/391J5Y5  

Peça 13, disponível em: https://glo.bo/3c624Tq  

Peça 14, disponível em: https://bit.ly/3vUKyJV 

Peça 15, disponível em: https://glo.bo/2NDGCf3  

Peça 16, disponível em: https://bit.ly/3r10TZK  
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