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Resumo:  

Introdução: Muito se tem discutido acerca da polarização política, fenômeno 

que vem crescendo assustadoramente no Brasil e no mundo. A sociedade mostra-se 

cada vez mais dividida quando se trata de ideologias políticas, gerando uma evidente 

cisão na população. Tendo em vista esse quadro, o presente projeto tem como objeto de 

pesquisa o vínculo existente entre o fenômeno da polarização e o surgimento das 

famigeradas fake news, as quais estão provocando grande debate a respeito da 

influência que essas falaciosas notícias podem acarretar nas eleições e na sociedade 

como um todo. Diante dos aspectos observados e considerando o panorama descrito, 

surgem diversas indagações que geram muitas polêmicas no meio jurídico, e o presente 

trabalho tem por escopo aprofundar os estudos e os efeitos causados por esses 

fenômenos.  Busca-se demonstrar a relação existente entre eles, suas consequências e 

interferências no cotidiano da nação. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é 

primeiramente realizar o aprofundamento acerca de quais são as causas desse fenômeno 

denominado polarização política. Almeja-se demonstrar, as consequências e as 

interferências que esses eventos instituem em uma sociedade e em uma democracia. 

Além disso, buscamos analisar de qual maneira os partidos e os políticos vem se 

utilizando desses acontecimentos para se promoverem. Ademais, busca-se encontrar 

formas de reverter e amenizar os impactos que essas circunstâncias produzem. 

Metodologia O presente projeto fundamentar-se-á na metodologia de pesquisa 

explicativa que busca encontrar os fundamentos, razão, o motivo, a causa e os efeitos 

dos fenômenos abordados no presente projeto.   Resultados e Discussão: A discussão 

se coloca e torno de quais as consequências, interferências e danos que tais fatores 

podem acarretar em uma sociedade, bem como a necessidade de aferimento de 

ferramentas que possibilitem a atenuação desses fenômenos.  Defende-se a hipótese de 

que são necessárias medidas para se identificar o impacto do disparo de fake news 

atrelado a polarização, identificando as sequelas geradas em um sistema democrático 

recente. É necessário propor medidas que incentivem as empresas de fact checking para 
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que fiscalizem e conscientizem a população, dando um suporte técnico da veracidade 

das notícias, além disso, promover um debate acerca da polarização, promovendo no 

ensino básico matérias de saber jurídico como, por exemplo, Teoria do Estado que deve 

ser incluído na pauta escolar, impelindo o conhecimento sociopolítico dos jovens. 

Conclusão: O fenômeno da polarização e a crescente disseminação das fake news estão 

diretamente ligados.  Diante desse cenário, se faz necessário um estudo sobre quais as 

consequências, interferências e danos que tais fatores podem acarretar em uma 

sociedade, bem como a necessidade de aferimento de ferramentas que possibilitem a 

atenuação desses fenômenos perante a sociedade. 
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