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Para o sucesso de um fake news é preciso ter pessoas dispostas a repassá-las. Como diz a 

sabedoria popular, uma mentira contada mil vezes passa a ser uma verdade. O boato como nós 

conhecemos é uma construção social alimentada por pessoas que, sem perceberem, a repassam 

para outras. Esse comportamento social é próprio da natureza humana e, com advento da 

popularização da navegação na Internet, estamos conectados em diversas redes sociais, a partir 

dessas interações sociais que são construídas as redes em que colocam pessoas unidas por algo 

comum (COSTA, MENDES, 2014). Essa prática social de compartilhar boatos precisa 

considerar que “a materialidade da forma discursiva implica o funcionamento ideológico da 

palavra” (Cf. PÊCHEUX, 1969 apud ORLANDI, 2012). Dessa forma, todo discurso, o qual se 

manifesta por meio da língua numa relação com a história, é carregado de ideologia. O 

Facebook e demais sites de compartilhamento de informações têm feito o chamado fact-

checking (checagem dos fatos, em tradução literal) para barrar o compartilhamento das Fake 

News. Segundo o site Pública (FONSECA, 2017): “O fact-checking é uma checagem de fatos, 

isto é, um confrontamento de histórias com dados, pesquisas e registros e uma forma de 

qualificar o debate público por meio da apuração jornalística.”. Atualmente na checagem de 

dados, o fact-checking é o suficiente para a não disseminação da fake news nas redes sociais? 

Aparentemente não, visto pela enorme quantidade de informações falsas espalhadas 

principalmente por aplicativos de mensagens como WhatsApp. Esse estudo dos impactos das 

fake news na sociedade pretende elucidar como essas informações circulam e suas 

consequências sociais das mesmas, baseado nas teorias linguísticas que ajudem a identificar do 

início ao fim o movimento de circulação da fake news nas redes sociais.  
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