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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa (em estado inicial) realizada no âmbito de Mestrado 

no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

Aqui nosso objeto de análise serão duas notícias antagônicas sobre o Deputado Jair Bolsonaro do 

Partido Social Liberal (PSL), retiradas de mídias virtuais. A primeira tem como manchete “Jair 

Bolsonaro é eleito o político mais honesto do Brasil por 63% dos brasileiros”. Já a segunda afirma 

que “Jair Bolsonaro é eleito o político mais abominável do mundo por site da Austrália”. Para 

realizar tal análise, será necessário traçar um paralelo entre os conceitos de pós-verdade e Fake 

News. Assim, retrataremos, de forma abreviada, a gênese desses conceitos e suas transformações 

desde 1992, até a atualidade. Buscaremos responder à pergunta: toda Fake News é pós-verdade e 

toda pós-verdade é Fake News? A partir disso, questionamentos sobre a natureza dos conceitos 

de pós-verdade e Fake News são feitos. Frequentemente tais termos são usados de forma aleatória 

e intercambiável, sem análise prévia ou rigor técnico. Contudo, a questão permanece: seriam esses 

termos sinônimos? É possível fazer uma distinção real entre esses conceitos? Se sim, seria a Fake 

News uma espécie de consequência do gênero pós-verdade? Após a conceituação desses termos, 

serão analisadas, primordialmente, as notícias que são objetos dessa pesquisa. A tese até o 

momento é a de que, partindo do título da primeira manchete, passando pelo corpo do texto e 

layout, até as verificações de fontes, percebem-se indícios (e evidências) de um discurso falso, 

pós-verdadeiro, podendo-se caracterizar tal notícia como Fake News Clássica – ou, para usar a 

nomenclatura de Lee Mcintyre (2018), ‘True Fake News’. A segunda notícia da nossa análise 

possui algumas características de Fake News, porém, seu conteúdo principal não chega a ser uma 

falsidade. Vemos que essa linha tênue entre notícias “falsas” e “verdadeiras” é de difícil 

visualização; desta forma, retornamos ao questionamento sobre Fake News e suas características 

em contraposição a um discurso pós-verdadeiro.  
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