
Fake News é uma expressão que vem da língua 
inglesa e que signifi ca notícia falsa. Essa ex-

pressão é usada para referir a um mal terrível do 
mundo nos dias de hoje: o uso maldoso de infor-
mações para enganar, causar confusão e explorar 
a boa-fé das pessoas. Esse tipo de prática ganhou 
força nos últimos anos devido às redes sociais e à 
internet, que ajudam a divulgar e difundir notí-
cias de todo tipo cuja veracidade, em geral, não é 
conferida. 

As Fake News são muito perigosas porque 
elas escondem interesses maldosos de pes-
soas, grupos, instituições e políticos que in-
ventam mentiras para enganar e confundir, 
a fim de angariar apoio da opinião pública 

fazendo de cada pessoa uma marionete a fa-
vor do mal. 

Por isso, quem produz e divulga Fake News, passa 
a negar muitas das verdades que orientam a nossa 
vida. O resultado é uma crise generalizada da verda-
de, que inclui a negação de fatos históricos incon-
testáveis e o descrédito dos consensos científi cos e 
éticos (valores, normas e fundamentos da vida mo-
ral) que orientam a nossa civilização. O negacionis-
mo é uma das faces mais maléfi ca desse processo: 
enganadas por notícias falsas, as pessoas passam a 
lutar contra as evidências, buscando controvérsias e 
polêmicas que tentam deslegitimar todas as fontes 
das verdades. Fake News é crime e, por isso, quem 
produz ou compartilha pode ser responsabilizado.

O que são e quem ganha com elas?
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Fake News em 
tempo de eleições

As palavras de Jesus Mestre são fortes, diretas, 
sem margens para manipulações: “Eu sou o 

caminho, a verdade e a vida”. Espera-se, pois, so-
bretudo dos discípulos de Cristo, irrenunciável 
compromisso com o caminho, com a verdade e 
com a vida. Esse compromisso é frontalmente 
incompatível com a disseminação de fake news. 
Não se constrói a boa política, bem defi nida pelo 
Papa Francisco – aquela comprometida com o 
bem comum – sobre os alicerces da mentira. Por 
isso mesmo, sempre desconfi e de quem dissemi-
na inverdades, buscando a via da destruição, do 
desrespeito, das manipulações. 

Sabe-se que neste tempo de tantas facilidades 
tecnológicas, muitos se valem das ferramentas 
digitais para disseminar mentiras, destruir repu-
tações. Sabe-se também que existem muitos re-
cursos para reconhecer o que é verdade ou men-

tira. Neste contexto, espera-se dos autênticos 
discípulos de Jesus um rigoroso discernimento 
sobre o que compartilhar. Seguir os passos da 
verdade, do Mestre Crucifi cado-Ressuscitado, é 
incompatível com um agir descompromissado, 
que faz circular o mal na forma de enunciados. 
Desejo que possamos trabalhar juntos para que 
a nossa fé inspire sempre a atitude ética de, in-
cansavelmente, se buscar a verdade, pois somos 
discípulos da verdade, do caminho, da vida, se-
guidores do mestre Jesus.

Em comunhão de preces e ajudando a política 
melhor e necessária.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022

Dom W almor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte e Presidente da CNBB



Perguntas para serem respondidas em grupos 
(família, grupo religioso, movimento social, etc.)

Por que as pessoas acreditam em notícias falsas 
e não prestam atenção no que compartilham nas redes?

1. Conte se alguma vez você já caiu nesta de fake 
news. Como você descobriu e qual foi a sua reação? 

2. Como fazer para não cair nesta de fake news? 

Porque hoje, a relação com a verdade mudou muito. 
No passado, a gente acreditava na verdade por seu 

estatuto propriamente de verdade; hoje nós acredita-
mos naquilo que é mais conveniente emocionalmen-
te. A efi cácia emocional da verdade interessa mais: 
notícias que desmentem o aquecimento global po-
dem trazer mais conforto e confi rmar as práticas des-
truidoras do meio ambiente, enquanto aquelas que 
são divulgadas pelos cientistas acabam sendo incô-
modas, porque exigem mudança de posição. E o pior 
ainda é o cansaço das pessoas que, perdidas no meio 
dessa confusão, não sabem mais em quem acreditar 
e, com isso, desistem de discernir a agulha da verdade 
no meio do palheiro da mentira. 

 Vive-se o que alguns chamam de colapso da con-
fi ança: ninguém presta, ninguém fala a verdade e en-
tão, fi camos indiferentes e não acreditamos mais em 
nenhuma autoridade e em nenhuma instituição que 
era, até agora as fi adoras da verdade. Nessa perspecti-

va, a ciência passa a ser vista como uma conspiração 
contra o progresso e, por isso, os especialistas são difa-
mados como membros de um cartel mal-intencionado 
que pretende gerar informações cujo objetivo é atrapa-
lhar o status quo e gerar instabilidade, pela promoção 
do medo, da ansiedade e do pânico. 

A última eleição presidencial foi exemplo claro das 
forças dos memes (que é a desinformação difundida 
de forma imageticamente violenta, pela facilidade e 
rapidez de compreensibilidade que ele carrega) e das 
fake news: mentiras de todo tipo foram espalhadas e 
ganharam importância, desde as famosas “mamadei-
ras” com órgãos genitais, o “kit gay”, a homenagem a 
ditadores e pela inversão dos argumentos em torno da 
defesa dos Direitos Humanos. Mais recentemente, é 
exemplo do mesmo procedimento, o questionamen-
to dos dados em relação à destruição da Amazônia e 
do Pantanal (a acusação das ONG’s pelas queimadas é 
um exemplo evidente). 
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Os negacionistas que inventam argumentos não têm 
compromisso com a verdade porque isso lhes bene-

fi cia. Assim, eles podem dizer o que mais convém em 
um momento e, logo depois, podem desmentir tudo de 
novo, confundindo as pessoas. Muitas vezes determi-
nadas afi rmações polêmicas são emitidas com o objeti-

vo de desviar atenção de outros assuntos potencialmen-
te perigosos, a ideia é lançar constantemente polêmicas 
que passam rápidas com o fi m de confundir as pessoas 
e atiçar os adversários contra determinadas teses preci-
samente em momentos em que assuntos importantes 
estão sendo tratados em outro espaço político. 

Por que se inventam notícias falsas?

Mas, como isso é feito?

1. Inventando conspirações e invertendo os argu-
mentos: tenta-se descredibilizar o argumento 
contrário simplesmente afi rmando que ele é mera 
inversão do argumento pretensamente verdadei-
ro. Exemplo: afi rmar que a pesquisa sobre os efei-
tos do fumo na saúde é produto de uma pretensa 
“indústria antifumo”, descrita como um cartel e 
uma conspiração do mal.

2. Usando especialistas falsos para difamar aqueles 
que, em princípio, estão corretos. Exemplo: um 
doutor crítico de vacina é usado para desmentir 
todos os demais pesquisadores.

3. Valendo-se de informações isoladas ou selecionan-
do dados que são usados para desmentir pretensas 
falhas de estudos mais confi áveis. Ex.: dados sobre 

o desmatamento em algumas regiões são usados 
para desmentir o desmatamento de toda a Ama-
zônia.

4. Criando expectativas impossíveis sobre o que a 
pesquisa pode oferecer, de forma a desmerecer 
todo o conhecimento ali existente. Ex.: negar o 
aquecimento global dizendo que não há registro 
de temperatura antes da invenção do termômetro, 
algo que não faz sentido.

5. Usando deturpações e discursos falsos que geram 
“espantalhos”, com o fi m de deturpar argumentos 
opostos para torná-los mais passíveis de refutação. 
Ex.: dizer que Hitler era contra o tabagismo para 
deslegitimar quem denuncia os efeitos maléfi cos 
do fumo para a saúde humana. 


