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RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo a reflexão sobre a participação democrática por 

meio das mídias sociais, denominada ciberdemocracia, bem como a aparição “fake news” 

(noticias falsas) e como elas ganham grande proporção, de forma imediata, através das 

plataformas digitais. As fake news versam sobre uma disputa de narrativas dotadas de 

inverdades e exageros, usando a internet como meio principal de disseminação dessas 

desinformações, tendo como objetivo manipular a sociedade gerando uma resposta positiva 

ou negativa na população em meio os conteúdos publicados atrapalhando assim a efetivação 

da ciberdemocracia. 

           INTRODUÇÃO 

             As fake news são uma nova espécie de acometimento, efetivado pelo avanço 

tecnológico, tendo como peça principal a ser afetado o ente politico. Essa estratégia política 

de difamar e manipular informações sobre adversários políticos sempre ocorreu, porém 

passou a ter efeitos maiores nesse cenário com a utilização da internet, grande recurso usado 

na disputa pelo poder. Será também aduzido como as fake news atrapalham no debate 

democrático dentro do ciberespaço, demonstrando que o que é repassado aos cidadãos faz 

com que tenham uma visão deturpada do contexto discutido. 

OBJETIVOS 

Objetiva-se analisar detalhadamente o processo da materialização das “Fake News”, o 

impacto por elas causado na sociedade; as eventuais consequências jurídicas que podem ser 

imputadas à quem as cria e/ou divulga; e meios de evitar a alta propagação das mesmas no 

mundo virtual, fornecendo métodos simples de verificação da autenticidade das notícias que 

podem ser encontradas nas redes sociais.  

           METODOLOGIA 

O método a ser adotado será o hipotético-dedutivo.  Por se tratar de uma temática 

muito recente, ao qual estamos acompanhando uma ascensão célere, nos ampararemos de 

alguns autores que discorram sobre a Internet e a influência do direito no mundo digital, bem 

como doutrinadores que se atentem em estudar sobre a Ciberdemocracia e os riscos 

apresentados pelo fácil acesso às redes. 

          DESENVOLVIMENTO 



O sistema democrático vive em constante mudança, na medida em que os anos vão se 

passando os meios de participação vão aparecendo, dando condições para que os cidadãos 

possam efetivar a democracia. A vista dessa evolução surgiu diversas periculosidades, como a 

figura do e-cidadão, ciberdemocracia e as fake news.  

Considera-se e-cidadão a pessoa que se preocupado com as questões sociais e 

politicas, conexo com diversos outras pessoas por meio das redes sociais, exteriorizando seu 

ponto de vista. Para Eudes Vitor Bezerra “a figura do e-cidadão torna-se imprescindível para a 

efetivação do processo democrático, tendo as redes sociais importante papel nesse feito” 

(2016 p 41).  

Ciberdemocracia é a unidade que dá voz á aqueles que, são anônimos, sem voz em 

meio a tantas pessoas, admitindo a conexão entre ideais e ideias, além de consentir uma 

participação efetiva do povo na discussão do cenário político do país, revelando, suas 

dificuldades, inquietações e insatisfações por meio da rede mundial de computadores. Eudes 

Vitor Bezerra aduz: 

“Representa a ciberdemocracia uma nova forma de democracia que 

podemos denominar como democracia cibernética, democracia digital, 

democracia online ou, até mesmo, democracia via redes sociais, sendo 

que sua estrutura se dá via rede mundial de computadores” (Bezerra, 

2018, p. 41). 

As fake news são desinformações que vem causando implicações negativas, haja vista 

que nem todos os usuários das redes sociais são capazes de alcançar um discernimento sobre o 

que é verdadeiro ou falso circulando na internet. As fake news não são apenas uma formato de 

distração para os propagadores, é muito mais agressivo e pode acarretar um prejuízo 

irreparável no governo e na história dedo país. Existem dois direitos dentro da constituição 

federal brasileira que são objeto de observação dentro dessa pesquisa quando se fala em 

democracia e fake news, o direito à liberdade de expressão (art.5°IX) e o acesso à informação 

(art. 5° XIV), ambos colidem e geram conflito, dando um questionamento a ser analisada em 

meio á pesquisa. 

.  

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 



Nesta pesquisa tratamos da democracia e como ela se desenvolveu até chegar a 

ciberdemocracia, bem como a construção da definição das Fake News. Pode-se concluir que o 

cenário político dentro da internet deixou espaço para que a estratégia usada em campanhas 

ganhasse uma dimensão imensurável nas redes sociais de maneira conjunta na distribuição de 

fake News, uma multiplicidade de desinformações que buscam polarização do meio político 

tal como retorno financeiro. A proliferação de notícias falsas admite não apenas influenciar o 

cidadão de forma negativa, mas também desestruturar a democracia.  

Dessa forma até o presente instante conclui que as Fake News obstrui o livre pensar 

dentro do ciberespaço atrapalhando o pensamento e o debate político dentro da rede mundial 

de computadores. 
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