
Desinformação em tempos de guerra: breve contexto do uso de 

fake news em conflitos armados. Por Ana Paula Dias. 

 
As fake news não são um fenômeno que surgiu na era da comunicação digital. 

Pelo contrário, são tão antigas quanto a humanidade. E, desde sempre estiveram 

atreladas à necessidade de captar a atenção do público, seja para fins políticos, 

econômicos, culturais e/ou ideológicos.  

Nesse sentido, ao longo da história, observa-se que um dos objetivos aos 

quais as fake news serviram foi a construção de narrativas que justifique e legitime 

conflitos armados em tempos de guerra, conforme explicam as pesquisadoras Ana 

Isabel Barragán Romero e Elena Bellido-Pérez em seu artigo intitulado ”Fake News 

durante la Primera Guerra Mundial: Estudio de su representatividad en las portadas 

de la prensa española (ABC Madrid)” , publicado em 2019.  

Segundo as autoras, fake news tiveram um papel decisivo com a ascensão 

da imprensa amarela em tempos beligerantes como o colonialismo do século XIX. E, 

com a ascensão dos meios de comunicação de massa o fenômeno se consolidou, 

tornando suas consequências cada vez mais graves. Um bom exemplo dessa 

confluência ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial.  

Barragán Romero e Bellido-Pérez relembram em seu estudo que, após a 

passagem dos alemães por solo belga em agosto de 1914, os britânicos divulgaram 

histórias sobre as atrocidades que o exército alemão cometeu contra civis belgas, 

especialmente mulheres e crianças. Os alemães também foram acusados de queimar 

intencionalmente igrejas e massacrar impiedosamente o inimigo. O abuso de 

mensagens negativas durante a Grande Guerra ajudou a moldar a imagem 

depreciativa que a propaganda tem hoje, embora muitas das atrocidades cometidas 

pelo lado alemão tenham sido expostas durante as décadas que se seguiram ao 

conflito, em que alguns estudiosos atuais argumentam que estas foram baseadas em 

histórias verdadeiras.  

No entanto, Romero e Bellido-Pérez explicam que apesar das evidências de 

que os alemães usaram o terror sobre a população belga, é difícil obter informações 

objetivas sobre o ocorrido, fundamentalmente porque os jornais defenderam os 

interesses das nações a que pertenciam, e a maior parte das informações foram 

extraídas de diários de soldados, entrevistas e confissões duvidosas feitas a 

refugiados, livros e panfletos. 



 

“Em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade” 

 

A Primeira Guerra Mundial marcou um “antes e depois” na história da 

propaganda e da comunicação: pela primeira vez os Estados desenvolveram 

organizações encarregadas de desenvolver mensagens de propaganda para 

convencer a opinião pública da legitimidade da guerra. A propaganda estrangeira 

britânica, por exemplo, foi essencial para obter o apoio dos Estados Unidos durante 

a Primeira Guerra Mundial.  

Na ocasião, a questão principal da campanha foi a invasão alemã da Bélgica 

em 4 de agosto de 1914. Quando a Alemanha invadiu a Bélgica, ficaram famosas as 

histórias sobre o incêndio de cidades e edifícios emblemáticos e a chacina de milhares 

de civis, principalmente mulheres e crianças. Todos foram atribuídos à brutalidade 

com que os militares alemães agiram: incêndio criminoso, fazer reféns inocentes, 

fuzilamento de prisioneiros, queima deliberada de equipamentos da Cruz Vermelha, 

execuções em massa, tortura, mutilação e estupro. Em 23 de novembro de 1914, uma 

notícia foi publicada em La Correspondencia de España informando que os alemães 

haviam construído um forno na Bélgica para incinerar soldados mortos. A fonte do 

boato veio do Daily Mail de Lord Northcliffe. Na sociedade cristã da época, essa ação 

causou uma grande comoção social.  

Com o intuito de registrar esses acontecimentos, o Parlamento britânico 

publicou em maio de 1915 o Relatório do Comitê de Alegadas Indignações Alemãs, 

popularmente conhecido como Relatório Bryce, que funcionou como uma tentativa de 

justificar a guerra e dar credibilidade às histórias de atrocidades cometidas pelos 

alemães. Sua publicação coincidiu com o naufrágio do Lusitania, um navio britânico 

torpedeado pelos alemães na costa irlandesa, causando a morte de mais de mil civis, 

incluindo cidadãos americanos. Este fato, juntamente com o uso de dirigíveis para 

bombardear cidades britânicas e o uso de gases venenosos contra combatentes 

britânicos, entre outros, aprofundou o clima de histeria anti germânica. 

Outro exemplo da aplicação de fake news em tempos de guerra é relatado 

por Renan Dercoles, em seu artigo “A atuação das fake news e da guerra ao terror 

na política internacional”. Dercoles analisa o caso dos Estados Unidos, que  utilizaram 

de uma justificativa que se provou mentirosa para espetacularizar e viabilizar a 

invasão ao Iraque. Mais tarde, Saddam Hussein foi enforcado pela justiça do próprio  



 

Iraque, após acusações de assassinar xiitas no país na década de 1980 e não pela 

posse de armas químicas. Porém, Saddam teve apoio estadunidense para combater 

o Irã xiita na guerra Irã-Iraque, que durou quase oito anos entre 1980 e 1988. Um 

detalhe importante é que a participação curda foi essencial para as campanhas de 

contra-ataque iraniana durante toda a guerra. Desde 2013, os curdos recebem apoio 

dos Estados Unidos na Guerra civil da Síria, tentando derrubar o governo de Bashar 

Al-Assad, conforme explica Dercoles.  

No atual conflito entre Rússia e Ucrânia, a proliferação de notícias falsas  

também é crescente. De acordo com a reportagem divulgada pela UOL, dois dias 

após a Rússia invadir a Ucrânia, uma conta no Telegram se passou pelo presidente 

Volodymyr Zelensky e instou suas forças armadas a se renderem. Além disso, há 

informações de pessoas se passando por cidadãos ucranianos usando a conta na 

plataforma para espalhar informações erradas ou coletar dados, como a localização 

de abrigos, o que pode colocar as pessoas em risco, já que os cidadãos recebem 

avisos sobre ataques aéreos por meio de alertas em seus celulares.  

Ainda de acordo com a BBC, circularam nas redes sociais alegações de que 

imagens e vídeos da destruição de um prédio residencial em Chuhuiv, no leste da 

Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, são de uma explosão de gás em 2018 na cidade 

russa de Magnitogorsk. Alguns também alegaram que uma imagem mostrando uma 

mulher ensanguentada no local era de 2018 ou que ela era uma "atriz da crise" - 

contratada para encenar cenas de um ataque. Diferentes versões de um vídeo que 

alegava mostrar moradores de Kiev combatendo a infantaria motorizada russa com 

coquetéis molotov se tornaram virais em várias plataformas. O vídeo levou muitos 

usuários a acreditarem que ele mostrava confrontos entre cidadãos ucranianos e 

forças russas, e foi compartilhado por dois parlamentares britânicos. Mas o vídeo é 

antigo e a foto foi tirada durante os protestos do Euromaidan em 2014, que levaram 

à queda do então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych.  

Há ainda um vídeo dramático que mostra um piloto ucraniano derrubando um 

caça russo, tuitado pela Nexta TV, um canal bielorrusso que se tornou uma importante 

fonte de vídeos dos protestos contra o governo na Bielorrússia após a disputada 

eleição presidencial de 2020. O vídeo mostra um jato em chamas, seguido pelo som 

de uma enorme explosão - e foi visto quase um milhão de vezes. No entanto, a cena 

não é real: trata-se de um trecho do jogo de videogame Arma 3.  

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/afp/2022/03/10/como-telegram-tem-sido-usado-para-espalhar-fake-news-sobre-guerra-da-ucrania.htm
https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-60591479


 

Outro exemplo trata-se de uma imagem mostrando duas crianças saudando 

um comboio de forças ucranianas que gerou milhões de curtidas e 

compartilhamentos. Ele foi tuitado pelo congressista americano Adam Kinzinger e 

pelo ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, entre outros. Mas a imagem era antiga - 

publicada pela primeira vez em 2016.  

Algumas dessas notícias possuem um objetivo político de injuriar a imagem 

de um “inimigo”, outras podem ser um reforço de uma crença religiosa e/ou cultural, 

etc. Lorena Tavares de Paula, Thiago da Silva e Yuri Blanco explicam em seu estudo 

que, ao contrário do que ocorre em um contexto comunicativo cujo conteúdo 

proposicional possa ser considerado válido - em que o comunicador enuncia, em um 

contexto comunicativo cujo conteúdo proposicional apenas pretenda ser considerado 

válido, por sua vez, diz-se que o indivíduo comunicador insinua. Ou seja, a insinuação 

se ancora fundamentalmente no princípio de desencadear inferências de natureza 

falseadora, pelo apelo consciente a crenças ou a impressões arraigadas ao 

interlocutor.   

Com isso, as fake news podem apresentar uma narrativa unilateral para 

fomentar as opiniões “fatos” e pontos de vista apresentados no texto. Com um simples 

rumor de uma fonte teoricamente “confiável” é possível comover uma nação inteira 

com inverdades. No entanto, combatê-la é muito difícil, pois no entendimento de 

algumas autoridades e Estados, esbarra-se em conceitos como a liberdade de 

expressão e a liberdade de imprensa e, portanto, acredita-se poder cair na censura. 

Ou seja, a complexidade do debate faz com que o combate às fake news seja um dos 

grandes desafios da sociedade atual. 

Para o Coronel José Enrique López Jiménez, a psicologia humana é a 

principal razão para o sucesso da desinformação. E em tempos de guerra, a frente 

de batalha não é apenas física, mas também digital. Nesse contexto, é preciso 

entender que a mentalidade “bem contra o mal” é simplista e insuficiente para 

compreender a complexa trama de narrativas envolvidas em um conflito. E, mais do 

que isso, citando o Coronel López Jiménez, as reações no campo de batalha podem 

representar a materialização máxima do poder das fake news.  
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