
OPINIÃO PÚBLICA NA ERA DOS MEMES E VIRAL 
 
 

Com o surgimento das redes sociais, as informações são cada vez mais disseminadas 

facilmente e com uma velocidade nunca vista na história. Recentemente nas últimas eleições 

brasileiras, podemos observar a influência da rede na vida das pessoas bem como na formação 

de opiniões. Um fator muito importante é a questão de que as redes fornecem informações 

prontas, rápidas, resumidas onde o leitor não sente a necessidade de buscar fontes para ter um 

conhecimento mais aprofundado do tema, é uma forma de se manter informado sobre os 

acontecimentos da atualidade sem precisar fazer muito esforço. 

O problema disso tudo, é que muitas vezes as informações podem ser falsas “fake 

news”, e como o leitor não quer se dispor a buscar informações mais amplas, se restringem às 

postagens prontas como meio de informação. Além disso, essas notícias atingem todos os 

públicos, e por isso são utilizados para estimular um tipo específico de ideias e 

comportamentos, na verdade essas redes possuem uma metodologia behaviorista, onde utiliza 

de técnica manipuladora para interferir no modo de vida das pessoas, levando-as a agir de 

maneira pré-determinada ou desejada pelo sistema social em que vivemos. Em outras palavras 

é uma super ferramenta de alienação social, e manipulação de ideias. 

Nas redes sociais encontramos textos, reportagens sobre diversas notícias, porém seu 

carro chefe são os memes, muitas vezes é através deles que as notícias são pulverizadas, e 

muito facilmente viralizadas pois tem a capacidade de atrair atenção. Acreditamos que pelo 

fato de ser algo de leitura rápida, de fácil compreensão, geralmente utiliza-se de uma 

linguagem bem simples; também sempre leva um tom de humor ou agressividade, o que pode 

levava-lo a atingir públicos específicos. O uso de memes e a rede social no geral, é uma arma 

potente na formação de opiniões dos tempos modernos, hoje, raramente as pessoas procuram 

se informar de forma mais aprofundada, e a rapidez que essas notícias são repassadas em 

formato de memes acaba por dificultar essa busca por fontes confiáveis, devido ao excesso de 

informações fica realmente impossível verificar a veracidade de todos os fatos.  
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