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Não é de hoje que existem mentiras sendo espalhadas em veículos de comunicação como verdades, ainda 

mais com a influência das redes sociais, isso se tornou mais frequente. Estas mentiras são conhecidas atualmente 

como fake news. Elas são prejudiciais, pois se espalham muito rapidamente e acabam fazendo com que as pessoas 

acreditem nelas, fiquem a favor e espalhem mais ainda. 

O termo fake news surgiu nos EUA, significa notícias falsas, foi criada para representar a divulgação de termos 

duvidosos. Um exemplo dessas notícias foi de que eleições norte-americanas definiram Donald Trump como o 45º 

presidente dos Estados Unidos, isso repercutiu nas redes sociais e causou grande dúvida no povo estado-unidense. 

Isso foi péssimo para a reputação dos EUA, pois notícias falsas referentes a figuras políticas podem causar problemas e 

cair na justiça. 

Além disso, uma das principais consequências das fake news é o fato das pessoas não terem o entendimento 

básico de política, economia e sociedade, assim espalhando muito rapidamente e logo chegando ao alcance de todo 

mundo. Com isso, percebe-se que essa sociedade sem pensamento crítico, propensa em acreditarem cegamente, em 

figuras de autoridade, especialmente religiosas e políticas. 

Após espalhada, as pessoas que compartilharam e as pessoa que acreditaram podem acabar tomando 

decisões imprudentes e prejudicando as suas próprias vidas, como manifestações, além disso, dependendo do quão 

longe for o nível da fake news, pode causar grandes transtornos à vida de quem leu e a de quem se refere, podendo 

até causar pensamentos suicidas. 

Podemos concluir, com as pesquisas feitas, que as fake news são muito prejudiciais às pessoas relacionadas e a 

todos os leitores, dependendo de como forem, podem cair na justiça, causar doenças mentais e até suicídio. 

Para evitar tudo isso, devemos sempre procurar a informação em fontes múltiplas, analisá-las e determinar o 

que é importante e verdadeiro, e o mais importante de todos, nunca deixar de duvidar. E você, o que pensa sobre 

isso? O que faria para evitar? Pense sobre isso e não seja como os ingênuos que espalham, procure saber, procure 

investigar, não se deixe levar, sempre desconfie. 

 

 

 


