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INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo principal a análise dos termos Fake News e Pós-Verdade,
dentro do contexto do desenvolvimento da Polarização Política que acontece através das Redes
Sociais. Além da tentativa de compreensão desses termos e de seus significados, de acordo com
suas definições, esse trabalho tem como objetivo geral interpretar as motivações e funções que esses
termos possam ter, e quais as suas influências de acordo com o uso de grupos que possuem o intuito
de manipulação política da população.
No Brasil, assim como nos EUA a densidade demográfica e a grande ascensão da internet e
o aumento exponencial dos usuários de redes sociais contribuíram para que nos dias de hoje uma
cultura de utilização de montagens de fotos e imagens em geral, textos jornalísticos, mensagens de
áudio, mensagens de texto e publicações de sites fossem manipulados e transformados diariamente
de acordo com as conveniências dos seus criadores e reprodutores, desenvolvendo assim uma
normalidade da criação dessas notícias e causando ainda mais confusão para os receptores dessas
informações, fazendo com que a forma frenética da disseminação desses conteúdos se tornasse cada
vez mais comum.
No contexto atual da conjuntura política do Brasil, é notório a ascensão do uso de produtos
eletrônicos e principalmente das Midias Sociais, para a disseminação de informações sobre questões
políticas, o que causa uma interação maior da sociedade e assim, se produz um meio de se
desenvolver campanhas partidárias e ideológicas de várias vertentes. É preciso enfatizar a
importância desse trabalho na tentativa de entender como esses movimentos acontecem e quais os
resultados que possam acarretar de acordo com essas expressões dentro do universo da Internet.

METODOLOGIA
Através da obtenção de dados oriundos das publicações de grupos específicos e usuários
comuns dessas redes sociais, além de sites jornalísticos, a metodologia desse trabalho se
desenvolve, junto de uma análise teórica dessas questões. Existem hoje vários tipos de redes sociais
virtuais On Line, muitas delas operando em todo o território global e com um número bastante
significativo de usuários, a maioria delas com o intuito de interação de mensagens, transmissão de
informações de variados temas, notícias e produtos, das quais algumas delas são mais conhecidas e
utilizadas como: (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google+, Youtube e Whatsapp, que é um
aplicativo de mensagens instantâneas), além de redes profissionais como o (Linkedin). Com um
processo de análise minucioso dentro dessas redes, tento desenvolver essa pesquisa.

OBJETIVOS
1. Objetivo Geral:
Analisar os dados de publicações de grupos políticos, jornalísticos e usuários afins, que
possam ajudar a definir as características da polarização política e suas motivações de manipulação
dentro do âmbito das Redes Sociais.
2. Objetivo Específico:
Compreender os significados dos principais termos utilizados nesse processo de polarização,
dentre eles principalmente as Fake News e a Pós-Verdade, a fim de entender suas funcionalidades
na disseminação de informações de cunho político na Internet(Redes Sociais).
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