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Resumo 
 

Em fevereiro desse ano, Felix Kjellberg, mais conhecido como Pewdiepie se envolveu 

em uma grande polêmica após publicar um vídeo satírico em seu canal no Youtube, o 

que gerou muita discussão nas redes sociais digitais e até mesmo notícias falsas 

veiculadas por grandes jornais. Por meio de uma análise de conteúdo na plataforma 

Twitter, o presente artigo tem como objetivo analisar toda a repercussão que uma 

notícia falsa pode ter, tendo esse caso específico como objeto de estudo. 
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Introdução 
 

      Felix Kjellberg, mais conhecido como Pewdiepie, é o Youtuber com mais inscritos 

no mundo. Atualmente, com mais de 55 milhões de seguidores na plataforma de vídeos, 

o sueco começou como um canal de gameplay de jogos de terror, e hoje conta com uma 

variedade de vídeos humorísticos. Foi em um desses vídeos que o youtuber decidiu 

testar os limites da disposição das pessoas por dinheiro e fazer pedidos ‘absurdos’ para 

alguns usuários do site Fiverr, no qual o interessado pode pagar a quantia de 5 dólares 

por um serviço oferecido. Em uma das contas gerenciadas por dois amigos indianos, o 

serviço consistia em um vídeo breve dos amigos rindo e mostrando uma plaquinha com 

uma mensagem qualquer que fosse solicitada. Em vídeo, o youtuber solicitou que fosse 

escrito na placa ‘morte a todos os judeus’. 

No mesmo vídeo, o youtuber havia feito uma variedade de pedidos para outras 

contas do site, porém apenas dois foram concretizados, no caso a dos dois meninos 
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indianos e outro que protagonizava um homem caracterizado de ‘Jesus’ dizendo a frase 

‘Hitler não fez nada de errado’. Alguns dias depois do ocorrido, o jornal americano The 

Wall Street Journal escreveu uma matéria sobre o canal de Pewdiepie falando sobre o 

cancelamento de contrato com a Disney e o cancelamento de sua série pelo Youtube 

Red devido a conteúdo antissemita
5
 em seu canal. Juntamente com a notícia, o jornal 

inseriu um pequeno vídeo com trechos do youtuber, mostrando simpatização a Hitler. O 

vídeo postado pelo jornal, no entanto, foi editado de outros vídeos feitos pelo produtor 

de conteúdo; se aproveitando de sua aparência tipicamente caucasiana, Pewdiepie fazia 

diversas sátiras e inseria imagens de Hitler e da suástica nazista. Editado e retirado as 

piadas de contexto, o vídeo postado pelo WSJ dava a entender para as pessoas que não o 

acompanham, que o canal Pewdiepie no Youtube realmente era simpatizante da doutrina 

nazista. 

Sem procurar por uma declaração do influenciador digital, o jornal questionou o 

Youtube e a Disney sobre tal conteúdo, empresas nas quais o youtuber possuía contratos 

com. Como contra medida, o contrato com a Disney foi cancelado e o show Scare 

Pewdiepie – season 2 que estrearia pela parte paga do Youtube, o Youtube Red, foram 

cancelados.  

Houve grande repercussão na mídia mundial e principalmente nas redes sociais 

digitais, as quais foram cenários de discursos de ódio em relação à polêmica. É nesse 

contexto que o artigo pretende analisar a repercussão do caso na rede social Twitter, um 

microblogging com limitação de 140 caracteres por postagens, observando as reações de 

veículos de comunicação, além de discutir sobre até que ponto esses veículos podem 

manipular notícias, fornecendo conteúdo falso aos leitores e fomentando discursos de 

ódio para com alguém em determinada situação. 

 

Fake news como fomento de discursos de ódio 
 

Ao pensar no ‘fazer notícia’, é preciso refletir sobre o seu processo de produção. 

De fato, a Teoria do Newsmaking, de acordo com Pena (2008), “enfatiza o caráter 

convencional das notícias, admitindo que elas informam e têm referência na realidade”, 

explica tal processo. Além de retratar a realidade, as notícias podem também construi-la 

                                                
5De acordo com o dicionário online ‘significados.com.br’ antissemitismo é o ódio e preconceito contra o 

povo judeu e sua cultura, ou seja, uma forma de xenofobismo. Disponível em 

https://www.significados.com.br/antissemitismo/ Acesso em 13.07.2017.  
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junto com critérios de noticiabilidade. Podemos, com o newsmaking, refletir a respeito 

das fake news- ou notícias falsas. Alguns veículos optam por faltar com a verdade em 

troca de mais audiência, propagando nas redes sociais digitais notícias mentirosas, que 

logo, geram discursos de ódio em diversas plataformas e em fração de segundos atinge 

uma quantidade imensurável de pessoas. 

     Em fevereiro deste ano, um caso de repercussão mundial envolvendo o jornal 

americano The Wall Street Journal e o youtuber sueco Felix Kjellberg, mais conhecido 

como Pewdiepie – e o maior youtuber do mundo, com mais de 55 milhões de 

seguidores, ganhou diversos comentários nas redes sociais digitais. O Twitter foi uma 

das plataformas onde a repercussão do caso foi grande. Muitos discursos de ódio em 

resposta a postagens de jornais brasileiros, como o Estadão, Folha de S. Paulo e o  UOL 

foram propagados  sobre a polêmica do vídeo satírico, publicado pelo youtuber, no qual  

ele pedia ‘morte a todos os judeus’. O The Wall Street Journal, por sua vez, publicou 

uma matéria após o ocorrido, com o título ‘Disney Severs Ties With Youtube Star 

PewDiePie After Anti-Semitie Posts’, que em português, ‘Disney corta laços com 

youtuber Pewdipie após posts anti-semitas’, mas um deslize colocou tudo a perder. 

Juntamente com a notícia, foi publicado um vídeo, o qual trazia trechos de vídeos do 

youtuber e colocações – escritas pelo próprio jornal- que diziam que o influenciador 

digital era simpatizante do movimento nazista. 

    Logo, a notícia tomou proporção por um simples motivo: fake news. A 

reportagem não procurou o youtuber para que ele contasse a própria versão do caso, 

deixando a notícia vaga. É, de fato, que a posição do youtuber ao criar o vídeo satírico 

não foi certa, mas era apenas uma sátira, na qual ele usou de sua própria aparência e 

piadas contextualizadas por quem acompanha seu canal. Após a polêmica, o youtuber 

Pewdiepie publicou um vídeo em seu canal pedindo desculpas e explicando o ocorrido. 

    Em relação aos critérios de noticiabilidade, o jornal optou pela polêmica ao trazer 

afirmações graves sobre a posição social do youtuber. Ao dizer que ele é antissemista, 

ou seja, ter preconceito contra os judeus, o jornal visa atingir diretamente os seguidores, 

criando uma imagem ruim do Pewdipie. Podemos justificar tal fato pelo tamanho 

sucesso do youtuber, sendo o maior do mundo e tendo contratos com a  Disney e o 

próprio Youtube. A falta de apuração durante o processo de produção da notícia é 

visível, outro ponto que ajuda a aumentar a polêmica envolvendo o influenciador 

digital. Essa forma de se fazer notícia cria, na cabeça dos seguidores e leitores, uma 
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realidade completamente diferente, colocando uma pessoa contra outras 55 milhões pelo 

mundo. 

 

Figura 1: Matéria do Jornal ‘The Wall Street Journal’ falando sobre o caso. 

 

 

https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-

1487034533?mg=prod/accounts-wsj#_=_  

 

Figura 2: Na parte destacada o jornal faz uma ‘análise’ dos vídeos em que aparecem referências nazistas e 

que o youtuber faz referencia à Hitler. 

 

https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-

posts-1487034533?mg=prod/accounts-wsj#_=_ 

 

https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-1487034533?mg=prod/accounts-wsj#_=_
https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-1487034533?mg=prod/accounts-wsj#_=_
https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-1487034533?mg=prod/accounts-wsj#_=_
https://www.wsj.com/articles/disney-severs-ties-with-youtube-star-pewdiepie-after-anti-semitic-posts-1487034533?mg=prod/accounts-wsj#_=_
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A popularização da internet permitiu que mais pessoas começassem a se 

informar pela rede, no Brasil, de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia
6
 de 2016, a 

internet é o segundo maior meio pelo qual as pessoas costumam se informar. Para se 

adaptar aos novos meios de publicação e compartilhamento de informações, os meios de 

comunicação tiveram que passar por uma série de mudanças, inclusive de como se 

comunicar melhor com sua audiência fazendo uso das redes sociais, além de precisar 

desenvolver novas técnicas para poder chamar a atenção do leitor em meio a tantas 

outras. Nesse pensamento de ‘que título podemos fazer para que este receba mais 

destaque que os demais’ iniciou-se uma guerra entre os veículos de comunicação para 

garantir a sobrevivência e garantir o clique o navegador da internet. 

 
Os leitores digitais se comportam de maneira parecida. Dão uma 

olhada nas manchetes, leem o horóscopo, entram em alguma área que 

chamam a atenção na Home Page [...] A informação é absorvida sem 
grande comprometimento[...] (FERRARI, 2003, p.19). 

 

Nessa batalha, a utilização dos recursos sensacionalistas beirando a mentira, 

começou a ser utilizada com mais frequência. Títulos que relatam alguma tragédia, com 

chamadas como “veja no que deu”, fazendo o uso do nome de alguma celebridade e 

assim por diante tomaram conta das postagens em redes sociais, inclusive de veículos de 

comunicação. No recente colóquio da UNESCO, Journalism Under Fire: challenges of 

our time 
7
, o diretor geral da companhia de rádio espanhola Cadera SER, Vicente 

Jimenez, começou uma discussão citando algumas das histórias mais lida na Espanha no 

ano passado, ressaltando o conteúdo dessas matérias. “Nós estamos frequentemente 

procurando por estórias estúpidas ou irrelevantes para conseguir uma grande quantidade 

de cliques para aumentar nossa renda”, esse tipo de conteúdo foi caracterizado de ‘fake 

news’ ou ‘notícias falsas’.  

Na notícia escrita pelo WSJ o conteúdo era acusatório e não procuraram o 

youtuber para esclarecimentos ou contar a outra versão do acorrido. Observamos que o 

enfoque da notícia é dado pelo fato de o produtor de conteúdo ter perdido seu contrato 

com a Disney, o ‘fazer conteúdo antissemita’ entra como justificativa. O jornal também 

                                                
6 A Pesquisa Brasileira de Mídia – PBM – é um levantamento que busca conhecer os hábitos de consumo 
de mídia da população brasileira, a fim de subsidiar a elaboração da política de comunicação e divulgação 

social do Executivo Federal. 
 

7 Realizado em Março de 2017, o colóquio realizado pela UNESCO, contava com debates de escolas de 

jornalistas, representantes de mídias sociais e organizações de desenvolvimento da mídia sobre o recente 

desafio imposto ao jornalismo, as “fake news” e também acerca de transformações economias e 

tecnologias envolvendo a mídia.  
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foi acusado, por usuários da internet e pelo próprio Pewdiepie de manipulação de 

conteúdo e retirada de piadas de contexto, uma vez que o vídeo exibido por eles e as 

‘análises’ feitas não explicavam o conteúdo do vídeo.  

Um caso parecido ocorreu com um veículo de comunicação brasileiro, a Folha 

de São Paulo. Na mesma semana em que a notícia sobre a celebridade da internet estava 

circulando pelas redes, o jornal Folha de S. Paulo fez uma matéria acusando dois 

youtubers, donos do canal ‘Você Sabia’, de fazer propaganda implícita da reforma do 

Ensino Médio. Meses antes a dupla, que tem um canal do Youtube com mais de 5 

milhões de inscritos, havia feito um vídeo com o tema da reforma do Ensino Médio 

promovido pelo governo de Michel Temer. A matéria acusava o canal de ter recebido 

uma quantia em dinheiro para fazer a propaganda, mas não terem especificado no vídeo 

que se tratava de uma propaganda paga. Mais uma vez, tratava-se de ‘fake news’ uma 

vez que estava escrito em vídeo e no Box disponibilizado pelo Youtube para inserir mais 

informações sobre o conteúdo do vídeo, que se tratava de publicidade, logo paga.  

 

Repercussão no Twitter 

 

      As redes sociais digitais são cenários para discursos de ódio envolvendo, 

principalmente celebridades. Na plataforma Twitter não é diferente. A rede serve para 

atualizações diárias e é abastecida com conteúdos rápidos provindos de fontes de 

qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que possa ter presenciado um acontecimento 

de grande impacto e fizer um post sobre o caso, pode ter seu tuíte compartilhado, ou 

usando a linguagem da plataforma, ‘retuitado’ para ser visto para outros milhões de 

usuários. Muitos veículos de comunicação se aproveitam desse tipo de meio instantaneo 

de compartilhamento para atualizar, em tempo real, algum fato ou para replicar alguma 

notícia que é postada em seu website principal. Sendo uma plaforma que permite apenas 

140 caracteres por tuíte e também devido ao fato de cada vez mais os meios de 

comunicação traicionais terem que apelar para títulos sensacionalistas de impacto para 

atrair a atenção do público em meio a quantidade de informações disponibilizadas, os 

veículos optam por sintetizar ao máximo os títulos e inseir elementos que possam  atrair 

a atenção de quem navega.  

      Dessa forma, por uma questão de tempo, muitos dos usuários acabam nem abrindo a 

notícia na íntegra, mas recebem e sintetizam as informações apenas pelo título, por fim, 

temos o compartilhamento de notícias não verdadeiras ou opininando sobre um assunto 
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que não possui plenas informações. No caso Pewdiepie, houveram repercussões 

negativas inicialmente, houve a explosão do fato noticiado, diversos veículos de 

comunicação traduziram a matéria e postaram em seus respectivos sites, diversas 

pessoas que não conheciam o canal dele ou o que ele fazia acreditaram que o 

influenciador era nazista, que o canal dele disseminava odio à outras raças. Outras 

celebridades de ramos diferentes do youtube chegaram a compartilhar a notícia, 

acreditando na veracidade dela.  

      No entanto, ao mesmo tempo que houve tal repercussão negativa, as mensagens de 

apoio ao youtuber foram em massa. Não por pouco, mais de 50 milhões de seguidores 

no Youtube, isto é, juntos, mais do que a população de muitos países, toda uma legião 

de fãs que acompanha e curte o conteúdo produzido, o tipo de humor feito. A 

repercussão no Twitter de pessoas que defendiam o produtor de conteúdo, que 

acusavam os jornais de manipulação de notícia foi, também, imensa.  

 

Figura 3: Notícia publicada pelo Estadão em seu twitter sobre o youtuber. O quadro destaca o número de 

interação do post: 18 retweets e 76 curtidas 
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Figura 3: Reações de internautas seguidores do Estadão no Twitter sobre o caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

<extraído do Twitter> 
 

 
Figura 4: Reações de internautas seguidores do Estadão no Twitter sobre o caso 
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Figura 5: Reações de internautas seguidores do Estadão no Twitter, em resposta ao post 
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Figura 6: Comentários no Twitter sobre o caso do youtuber 
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Figura 7: Comentários no Twitter sobre o caso do youtuber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<extraído do Twitter> 

 

A notícia também foi repercutida por outras celebridades, JK Rowling, autora 

da série de livros de Harry Potter retuitou sobre o caso, criticando o youtuber a partir de 

notícias que não explicavam o caso em sua totalidade e retiravam as piadas de contexto. 

As reações de seus seguidores, no entanto, não foram positivas. Seus seguidores 

tentaram explicar o acontecido à Rowling, dizendo que era uma sátira e que suas piadas 

foram tiradas de contexto. Em sua resposta, a autora escreveu “Então nós estamos 

ridicularizando pessoas pobres que são reduzidas a ganhar alguns dólares de youtubers 

ricos?”. A contra resposta de outro usuário com “Nossa, você é boa em inventar 

histórias. Devia ser escritora” satirizando a falta de informação que ela tinha sobre o 

caso e seu tuíte disseminando o ódio contra o youtuber e partindo de estereótipos de 

riqueza,obteve mais de 13mil likes e 3.6 mil retuítes.  
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Figura 8: tuite feito por JK Rowling sobre o caso Pewdiepie

 

<extraído do Twitter> 

 

Figura 9: reações sobre o tuite da autora 

 
<extraído do Twitter> 
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Mídia e Manipulação  

 

A mídia, rotulada como o quarto poder, juntamente com o legislativo, judiciário 

e executivo, reflete o tamanho da influencia que tem sobre uma sociedade. Por anos a 

mídia tradicional foi o único meio de se informar. Passamos a confiar em determinada 

notícia ou fato quando ela é transmitida por alguma mídia ‘confiável’, ou seja, por 

algum veículo de grande circulação ou que possua grande visualização no meio. Dessa 

forma, ao longo dos anos, observamos mudanças no modo de ‘fazer jornalismo’ no qual 

há um conflito entre jornalismo como empresa e jornalismo como função social. Os 

jornais têm que lidar, constantemente, com limitações monetárias e influência de 

concorrentes, empresas e anunciantes; o jornalismo atual deixa de fazer notícias por 

interesse público e passa a atender o interesse empresarial, deixando de noticiar fatos 

em troca de se manterem abertos, portanto o esse tipo de jornalismo acaba por moldar 

uma nova realidade e transmiti-la para seu público ao invés de noticiar o que é a 

realidade. 

O principal efeito dessa manipulação é que os órgãos de imprensa não 

refletem a realidade. A maior parte do material que a imprensa oferece 

ao público tem algum tipo de relação com a realidade. Mas essa 

relação é indireta. É uma referência indireta à realidade, mas que 
distorce a realidade. Tudo se passa como se a imprensa se referisse à 

realidade apenas para apresentar outra realidade, irreal, que é a 

contrafação da realidade real. É uma realidade artificial, não real, 
irreal, criada e desenvolvida pela imprensa e apresentada no lugar da 

realidade real. (ABRAMO, 2003, p.28) 
 

O advento da internet está pouco a pouco modificando tal soberania de poder. 

Por meio de redes sociais públicas, blogs e etc, qualquer pessoa passou a se tornar um 

produtor de notícias e produtor de entretenimento. Pessoas públicas passaram a se tornar 

informantes e influenciadores digitais, e personalidades começaram a questionar o atual 

papel da mídia tradicional.  

O linguista e sociólogo Noam Chomsky (2013) catalogou as formas de 

manipulação promovidas pela grande mídia e entre elas está o que chamamos de 

sensacionalismo da notícia. Veículos de comunicação optam por estimular o emocional 

mais do que o racional para poder tornar o indivíduo vulnerável à manipulação indireta. 

No caso analisado do youtuber sueco, os veículos, primeiramente, optaram por chocar 

seus leitores com o fato de uma personalidade grande como ele é estar disseminando 

mensagens antissemitas e devido a isso ter seus contratos milionários encerrados, não se 
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preocupando em explicar o caso em detalhes ou o contexto em que o vídeo produzido se 

inseria. É possível observar tal impacto nas reações iniciais no Twitter. Diversos 

usuários que não acompanhavam o canal do Pewdiepie ficaram chocados ao ler a 

notícia do WSJ e passaram a nutrir um ódio e preconceito contra o youtuber; em 

contrapartida, os que já acompanhavam o canal, viram-se chocados com a notícia do 

cancelamento de contrato com a Disney e o cancelamento do seu show que estava pra 

estrear, gerando grande repercussão e alvoroço na rede social.   

Perseu Abramo (2003) também estabeleceu alguns aspectos de manipulação da 

grande mídia. No caso, podemos citar o padrão da ocultação, no qual os veículos não 

procuraram uma declaração do youtuber e ocultaram o sentido do vídeo, das piadas 

feitas. Abramo também rotula o padrão da fragmentação, no qual as informações são 

divididas em vários estilhaços, ficando difícil e confuso de junta todas as partes. 

Quando o WSJ soltou a notícia sobre o ocorrido, as reações do Twitter foram tamanhas 

e tão divergentes que ao pesquisar por palavras chaves com a ferramenta da rede social, 

ficava complicado discernir o que era verdade ou se era um rumor. O padrão da 

inversão também pode ser observado, uma vez que o chamariz da notícia fora o 

cancelamento dos contratos e dos favorecimentos com o Youtube que o criador possuía.  

 

 

Considerações Finais 

O processo de produção de notícia pode interferir em sua chegada ao receptor, 

ainda mais quando o cenário no qual ela é publicada são as redes sociais digitais. A 

propagação de notícias se dá por uma forma tão rápida que os veículos de comunicação 

acabam por começar uma ‘competição’ por quem será o primeiro a dar uma notícia, ou 

quem será aquele que vai dar a notícia dos trending topics da semana. O problema disso 

é a falta de apuração dos fatos e não ouvir as versões dos envolvidos. Por vezes, os 

veículos de comunicação digitais, por exemplo, optam por criar polêmicas e gerar clicks 

para seus sites publicando fake news e usufruindo do clickbait, dando tons 

sensacionalistas aos títulos e chamadas de notícias sem que seu conteúdo reafirme o 

título.  

A rápida repercussão que a internet proporcionou e essa ‘luta’ pelos primeiros 

clicks acabam fomentando, mesmo que inconscientemente, discursos de ódio em reação 

a um fato ou uma pessoa. No caso analisado, a escritora JK Rowling, autora da série 
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Harry Potter, retuitou a notícia e comentou “para aqueles que pensam que fascismo é 

um acessório edgy”. 

O anonimato que a internet oferece a seus usuários abriu espaço para que as 

pessoas distribuíssem ódio gratuito e disseminasse mensagens de desgosto, 

especialmente, para com pessoas públicas cujas vidas são entretenimento para muitos.  

 A repercussão, principalmente em redes sociais, acontece de maneira tão 

rápida e vai gerando, mesmo que inocentemente, discursos de ódio em relação a um fato 

ou uma pessoa. Até quando, os veículos de comunicação vão publicar notícias sérias 

escondendo a realidade? No processo de produção de notícias, ou como podemos 

chamar Teoria do Newsmaking, o jornalismo tem como objetivo mostrar a realidade, 

mas ele acaba criando também realidades diferentes como bem entender. Nesse 

contexto, podemos refletir a respeito da matéria publicada pelo jornal americano The 

Wall Street Journal, que usou de fake news, para criar afirmações sobre o youtuber 

Pewdiepie. 
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