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Na sociedade contemporânea, com a inclusão digital em alta, cresce o acesso à informação e 

cresce também a liberdade de produzir informação. O problema é que nem sempre tais conteúdos 

são verídicos, e as consequências de sua propagação influenciam em questões sociais. O 

fenômeno das fake news não é novo, pois, desde a Idade Média, a divulgação de notícias falsas já 

se mostrava presente na cobertura midiática, por meio, por exemplo, do gênero “pasquinade”, 

mas, na atualidade, tem sido ampliado pela popularidade das redes sociais. Consideramos, 

portanto, que uma problemática tão séria não pode deixar de ser analisada e abordada em âmbito 

escolar. Neste trabalho, discorreremos sobre o assunto, destacando a importância de se trabalhar 

as denominadas fake news, notícias falsas, na sala de aula, no sentido de promover seu 

reconhecimento e evitar sua disseminação. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é analisar os 

discursos que circulam por meio de fake news, enfatizando a fabricação da verdade. O corpus será 

composto pela proposta de redação do vestibular da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), em 2018, que trata do tema, e de um exemplo de fake news disseminada na rede 

social facebook. A análise se dá à luz das teorias de Foucault (1970; 2008), enfatizando os 

discursos de verdade e ainda com base nos comentários de Candiotto (2013). Para tratar de 

aspectos que concernem às redes sociais e à produção de notícias falsas, traremos as reflexões de 

Ferrari (2018), que aborda as transformações e a complexidade desse ambiente digital. A partir 

deste trabalho de pesquisa, pretendemos entender os mecanismos de produção da verdade, com 

um olhar sobre as condições de produção do discurso, e perceber a importância de se trabalhar 

essa temática em sala de aula, por meio das novas tecnologias, a fim de conscientizar o discente 

sobre os discursos que fabricam verdades e que circulam pelas redes sociais. 
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