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RESUMO

O papel da propaganda na política é de vital importância, servido para auxiliar os candidatos a divulgarem suas propostas e angariar votos para 
sua candidatura. Para verificar a situação da corrida política as pesquisas de intenção de votos demonstram a situação do cenário político e com 
isso acabam contribuindo na decisão dos indecisos na reta final das campanhas. Porém, muita compra de informação e muita omissão de fatos 
leva o brasileiro a descrer que algum candidato possa, futuramente, mudar as condições desse contexto. Consequentemente, várias notícias 
falsas, popularizadas pelo termo Fake News, podem vir a ser aceitas como verdade absoluta facilmente pela população. Diante disso, percebeu-se 
a necessidade de investigar a seguinte problemática: As notícias falsas têm poder de influenciar o voto? Sendo assim, o principal objetivo desta 
pesquisa é identificar o poder de fake news no comportamento de estudantes universitários quanto a escolha dos candidatos ao cargo de 
Presidente da República nas eleições de 2018. A pesquisa possui finalidade causal, de natureza quantitativa por meio de pesquisa de campo, 
sendo aplicada aos estudantes do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. O cronograma de aplicação da pesquisa aconteceu entre os dias 
quinze de setembro e seis de outubro de 2018 por uma amostra não probabilística por conveniência de 46 estudantes. No questionário foi 
colocado questões de caracterização demográfica e social e também abordadas questões sobre o engajamento politico do respondente, por fim, 
o entrevistado indicava sua intenção de voto para o cargo de Presidente da República, sendo que após indicado era fornecido uma notícia falsa 
sobre o mesmo, após o conhecimento sobre a notícia o respondente deveria responder se após a ciência da notícia ele continuaria tendo a 
intenção de votar no candidato. Por fim, todos os respondentes eram informados que a notícia fornecida sobre o candidato era falsa. Por meio da 
caracterização da amostra, observa-se a predominância do público feminino (52,2%) sobre o masculino (47,8%). A faixa etária predominante foi 
de jovens entre 21 a 25 anos. Quanto ao questionamento sobre o debate político nos trinta dias anteriores ao dia da resposta, os entrevistados, 
em suma, demonstraram forte envolvimento. 67,4% dos entrevistados, quase diariamente falavam sobre o assunto. Porém, nem todos os 
entrevistados pesquisaram ou leram sobre política. 34,8% dos respondentes revela que somente às vezes se submete à busca sobre o assunto, o 
que demonstra que a escolha do candidato já estava fechada antes do período eleitoral, uma vez que os estudantes universitários 
acompanharam a carreira política de seu candidato, demonstrando uma possível mente fechada para novos pretendentes. Seguidamente da 
aplicação do questionário aplicado aos estudantes universitários, conclui-se então que, fazendo parte da realidade apenas de uma fatia desse 
segmento, percebe-se, a partir do questionário, que os alunos de graduação acompanham a carreira política de um potencial candidato sem se 
atentar para a contextualização política. A construção da imagem individual de um herói, sem a abertura para concorrência, busca por informação 
e comparação fragiliza a opinião do estudante para que este fique vulnerável à disseminação de fake news, sendo uma possível vítima de 
manipulação ou influência de fatos inautênticos, usados propositalmente para bem próprio e controle social. Fato confirmado, segundo dados do 
questionário, pela pouca incidência de estudantes cientes de que estavam lendo notícias falsas, ou seja, o objetivo geral atingido demonstra que 
os estudantes universitários podem ser vítimas e disseminadores de notícias falsas involuntariamente, pela carência de busca de informações e 
leitura de conteúdos confiáveis acerca do tema.

Economia Criativa

Publicidade e Propaganda
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


