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RESUMO 

Este trabalho busca contribuir para a compreensão da interação entre desinformação e 

religião. Para isso, foram selecionados dois perfis, da deputada Carla Zambelli e do 

deputado Marco Feliciano, visto que o discurso religioso é importante para esses 

parlamentares, são figuras de relevo nas mídias sociais online e suas publicações têm 

diferentes signos de desinformação. Foi adotado um método de comparação para analisar 

as diferentes estratégias empregadas pelos parlamentares de conferir legitimidade à um 

discurso e avaliar se há alguma continuidade em seu uso. Verifica-se que símbolos e 

linguagens religiosas não se ligam diretamente às informações falsas ou enganosas 

propelidas nesses perfis, mas que esses elementos também não estão completamente 

desconectados. Por fim, indica que a relação entre desinformação e religião pode se dar 

através da comunicação populista.  

Palavras-chave: Desinformação; legitimação; religião; populismo; Instagram. 

 

ABSTRACT 

This work seeks to contribute to the understanding of the interaction between 

disinformation and religion. For this, two profiles were selected, the one that belongs to 

the Brazilian representative Carla Zambelli and the one that belongs to the Brazilian 

representative Marco Feliciano, since religious discourse is important for these 

parliamentarians, they are prominent figures in online social media and their publications 

have signs of disinformation. A method of comparison was adopted to analyze the 

different strategies used by the parliamentarians to give legitimacy to a speech and to 

assess whether there is any continuity in its use. It turns out that religious symbols and 

languages are not directly linked to the false or misleading information propelled in these 

profiles, but that these elements are not completely disconnected either. Finally, it 

indicates that the relationship between disinformation and religion can occur through 

populist communication. 

Key-words: Disinformation; legitimation; religion; populism; Instagram. 
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1. INTRODUÇÃO 

As mídias sociais impactam diretamente na vida das pessoas e das instituições 

democráticas. Em decisões sobre voto, apoio, campanha, identificação e reclamação, as 

mídias sociais se fazem presentes, visto que elas modelam e empacotam o ecossistema 

informacional através de ferramentas de buscas e dispondo de informações sobre o que 

outros indivíduos estão fazendo (MARGETTS, 2019). No entanto, o adensamento da 

desinformação no cotidiano político coloca um problema pertinente aos regimes 

democráticos. A reviravolta das eleições no Quênia, o plebiscito que tratava da saída do 

Reino Unido da União Europeia, a eleição de Donald Trump em 2016, a chegada de 

Marine LePen ao segundo turno das eleições francesas, e, mais recentemente, a eleição 

do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, são exemplos recentes de processos democráticos 

impactados pela grande movimentação de informações de baixa qualidade (BASTOS, 

MERCEA, 2017; FERRARA, 2017; NYABOLA, 2018, RECUERO, 2020; ALLCOTT, 

GENTZKOW, 2017). 

Em dezembro de 2019, quando foi descoberto o SARS-COV-2, causador da COVID-

19, conteúdos falsos ou descontextualizados foram utilizados para explicar o surgimento, 

a disseminação e os impactos do novo vírus. O próprio fato dele ter sido descoberto na 

cidade de Wuhan, China, serviu de pretexto para a fabricação de postagens em mídias 

sociais que atrelavam a China à fabricação do coronavírus1. O universo das mídias sociais 

é habitado por notícias falsas, manipulações fotográficas, teorias da conspiração, 

postagens caça-clique (clickbaits), paródias, sátiras de notícias, propaganda política, 

rumores e boatos (TANDOC et al. 2018; ALCOTT, GENTZKOW, 2017). Wardle e 

Derakhshan (2017) indicam que esses conteúdos constituem um fenômeno mais amplo, 

que os autores definem como “desordem informativa”. Nesse sentido, a desinformação 

pode assumir diferentes formas, não somente de conteúdo fabricado, mas outras 

estratégias como o reenquadramento de uma história verdadeira em um falso contexto.   

A Organização Mundial de Saúde (OMS), diante de evidências de que o contágio da 

doença atingiu escala global, decretou estado de pandemia em janeiro de 2020. O fluxo 

de informações a respeito da pandemia e do novo coronavírus aumentou 

consideravelmente, de modo que a OMS classificou a situação como uma “infodemia”, 

definida pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) como “um excesso de 

                                                           
1 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/09/verificamos-wuhan-glaxosmithkline-pfizer/ 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/09/verificamos-wuhan-glaxosmithkline-pfizer/
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informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas 

e orientações confiáveis quando se precisa” (OPAS, 2020, p. 2). Essa exorbitância de 

explicações nem sempre confiáveis sobre a pandemia eclipsa a divulgação de 

informações consistentes para orientação individual das pessoas (RECUERO, 2020; 

MACHADO et al. 2021; GARCIA, DUARTE, 2020).  

Dado esse panorama, esta monografia contribui para o avanço no debate ao buscar 

compreender melhor como uma desinformação se torna legítima. Mais especificamente, 

propõe analisar o uso de referências e símbolos religiosos, a partir da análise de postagens 

em mídias sociais de parlamentares integrantes da bancada evangélica no Congresso 

Nacional durante agosto de 2021.  

O foco em lideranças que são ao mesmo tempo políticas e religiosas justifica-se pela 

importância do seu papel na base de apoio do Presidente Bolsonaro – e, portanto, na 

gestão da pandemia. Lideranças religiosas, pastores e cantores evangélicos propagavam 

notícias como a suposta empreitada chinesa para estabelecimento de uma nova ordem 

mundial através do vírus ou a existência oculta de tratamentos milagrosos com remédios 

e substâncias sem eficácia comprovada (da Silva, da Silveira, 2021, p.3). Essas narrativas, 

que menosprezam os efeitos da pandemia de COVID-19, ensejam argumentos sobre o 

não-fechamento das igrejas ou sua inclusão aos serviços essenciais2, sobre os reflexos do 

confinamento ao funcionamento da economia e sobre a propaganda da hidroxicloroquina, 

remédio sem atestado de eficácia emitido pela OMS (IDEM). 

Outro ponto relevante é que os evangélicos e os católicos constituem uma grande 

parcela do campo religioso brasileiro. Segundo levantamento feito pelo LAPOP (2019), 

esses grupos correspondem a 31% e 50,7% da população brasileira, respectivamente. Na 

arena eleitoral, também se configuram como uma maioria (FERREIRA, FUKS, 2021). A 

princípio, não há incompatibilidade entre religiosidade e informação científica e a leitura 

religiosa de um fenômeno social, como a pandemia, é compreensível (MACHADO et al., 

2020). Ao considerar o custo para a busca de informações precisas e a alta credibilidade 

dos líderes evangélicos em suas igrejas, as lideranças religiosas servem de “atalhos” para 

os fiéis que buscam se informar (FERREIRA, FUKS, 2021). Machado et al. (2020) 

afirmam que, no entanto, os símbolos religiosos podem ser instrumentalizados para 

desqualificar o discurso científico ligado ao combate da pandemia. São estratégias de 

                                                           
2 https://apublica.org/2020/04/o-lobby-dos-evangelicos-contra-o-fechamento-das-igrejas/ 

https://apublica.org/2020/04/o-lobby-dos-evangelicos-contra-o-fechamento-das-igrejas/
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leituras seletivas, parciais e descontextualizadas de dados científicos que são 

incorporadas a discursos de vocabulários religiosos que desacreditam a gravidade da 

COVID-19 (MACHADO et al., 2020, 27).  

Smith (2019, p. 45), ao analisar os mecanismos por meio dos quais a religião 

influencia o voto, indica que a alta credibilidade que a elite religiosa ostenta, associada à 

assimetria de poder e de acesso à informação de qualidade, alçam as lideranças religiosas 

ao posto de lideranças de opinião. Cesarino (2020) indica que líderes de opinião são 

mediadores, indivíduos que, no seu contexto, modulam e interpretam o fluxo de 

comunicação para seu público. Para compreender melhor qual é o tipo de líder de opinião, 

Soares e Recuero (2020) apresentam o conceito de “influenciador de conteúdo”, usuários 

identificados como autoridades capazes de influenciar o debate que estão presentes. O 

desenho das mídias sociais permite que os indivíduos interajam com suas redes de 

diferentes formas, uma delas é a republicação de uma postagem que o usuário aprecia. A 

partir do conceito de “influenciador de conteúdo” é possível se referir tanto a produtores 

de conteúdo original quanto a indivíduos que apenas reproduzem conteúdo de terceiros 

(Idem, p. 8) As mensagens políticas que as lideranças religiosas emitem não são 

uniformes, podem se dar pelo incentivo ao voto, ao voto consciente, pelo apoio a 

candidatos e discutindo eleições de forma geral (SMITH, 2019). 

A desinformação se estrutura a partir de um ecossistema que integra diferentes 

agentes, como veículos de notícia hiperpartidários, algoritmos automatizados (bots), 

ativistas e líderes políticos (TUCKER et al., 2018). Segundo Recuero (2020), a 

participação de atores políticos na circulação desses discursos pode ampliar ainda mais o 

alcance da desinformação. Para que um conteúdo falso tenha aderência, ele precisa ser 

devidamente enquadrado em uma realidade legitimadora. Por isso, o fenômeno da 

desinformação está diretamente associado às estratégias de legitimação em seus 

discursos; os atores tendem a reproduzir um discurso quando ele adquire um sentido real 

na sua cadeia de pensamento. Logo, a legitimação dos discursos de desinformação tem o 

objetivo de naturalizar e constituir as relações pressupostas por esses textos (RECUERO, 

2020, p. 388). 

2. OBJETIVOS 

A partir do panorama apresentado, o objetivo deste trabalho é analisar as formas de 

legitimação de narrativas com desinformação que se baseiam na combinação da 
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autoridade religiosa e da autoridade política. Serão analisados especificamente perfis no 

Instagram de dois parlamentares que integram a bancada evangélica. 

 Especificamente, o objetivo é entender se postagens com desinformação são 

identificadas nas páginas do Instagram desses parlamentares. Além disso, serão 

analisadas as estratégias de legitimação do discurso das postagens a partir das categorias 

de Van Leeuwen (2007), aplicando-as para entender mensagens de desinformação. 

3. METODOLOGIA 

Os parlamentares que compõem a bancada evangélica selecionados para a pesquisa 

comparativa foram a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e o deputado pastor Marco 

Feliciano (REPUBLICANOS-SP)3. A seleção dos dois perfis foi feita devido à alta 

relevância de suas atividades nas mídias sociais. De acordo com a pesquisa da FSB, 

Zambelli (PSL-SP) figurava, em meados de 2021, como parlamentar mais influente nas 

mídias sociais (FSBinfluênciaCongresso, realizado de 20 a 26.07.2021). Já Marco 

Feliciano (REPUBLICANOS-SP) é o deputado com maior presença online que registra 

seu nome eleitoral com o título de pastor. Boas (2014) afirma que candidatos que atrelam 

suas candidaturas à identidade evangélica tendem a receber mais votos entre eleitores 

evangélicos, sobretudo se, no registro de campanha, o nome do candidato for antecedido 

pelo título de pastor.  

A estratégia comparativa permite analisar se diferentes parlamentares usam 

estratégias similares de legitimação. A seleção de parlamentares dessa bancada justifica-

se por uma dimensão dupla de autoridade. Por um lado, uma autoridade política, investida 

de um cargo eletivo de deputado federal, por outro, uma autoridade alicerçada na 

religiosidade, reconhecida pelos demais congregantes e que utiliza a moral religiosa como 

estratégia política (SMITH, 2019). Além dessas duas dimensões autorizativas a serem 

abarcadas, também deve ser observada a proeminência da atividade online, traduzida em 

engajamento, como terceiro critério de seleção dos parlamentares.  

Tendo em vista a dinâmica da interação dos indivíduos com as informações online, 

foram coletadas postagens no Instagram, uma mídia social muito utilizada para 

estabelecer um canal de diálogo entre um parlamentar e sua base de apoio. Além disso, o 

                                                           
3 Neste trabalho, não será complexificada a questão da diferença de gênero dos parlamentares, tanto 

quanto como essa diferença impacta na disseminação de desinformação. 
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Instagram é uma plataforma com alta capilaridade dentre as plataformas mais usadas 

pelos brasileiros. Em 2020 contava com 110 milhões de usuários ativos no Brasil (WE 

ARE SOCIAL). A coleta das postagens nas mídias sociais foi realizada no intervalo de 

um mês, entre o dia 31 de julho de 2021 até o dia 31 de agosto de 2021. Foi feita uma 

coleta no Instagram através da ferramenta buzzsumo4, que coletou 118 postagens do 

deputado Pr Marco Feliciano e 416 postagens da deputada Carla Zambelli ao longo do 

mês de agosto de 2021. A delimitação desse período de tempo permite visualizar, ao 

longo de um mês, se foram publicadas postagens com conteúdo desinformativo no perfil 

desses parlamentares. Em um trabalho exploratório como este, o mais relevante não diz 

respeito à escolha do mês em questão, mas ao intervalo de tempo, que fornece um 

panorama do encadeamento de discussões travadas ao longo do mês. Uma vez verificado 

que existem posts com desinformação, foram filtradas as postagens cujo conteúdo fizesse 

menção também a símbolos e/ou discursos religiosos para a realização de uma análise de 

conteúdo. Essa estratégia metodológica permite entender como o conteúdo discursivo 

possibilita a criação de um contexto de sentido, que indica aos interlocutores uma trilha 

de interpretação específica (MENDONÇA, SIMÕES, 2012).  

Dessa forma, a análise de conteúdo permite visualizar como é enquadrada a realidade 

nos discursos com mensagens de desinformação emitidas por autoridades religiosas. Para 

a análise de conteúdo, foi adotada a mesma estratégia utilizada por Recuero (2020), que 

analisa a desinformação a partir das categorias de legitimação do discurso propostas por 

Van Leeuwen (2007), o qual propõe quatro categorias para entender a legitimação do 

discurso: autorização, avaliação moral, racionalização e mythopoesis.  

Tabela 1 – Categorias de legitimação  

 

Autorização 

Resulta de uma autoridade pessoal – ligada a elementos 

tradicionais, legais ou carismáticos – ou impessoal, vinculada a 

uma autoridade institucional. 

                                                           
4Buzzsumo (https://ww.buzzsumo.com) é uma plataforma on-line que permite monitorar, coletar e analisar 

dados de mídias sociais como o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Printerest e o Reddit. Nesta pesquisa 

foi utilizada a versão gratuita para testes. A plataforma permite fazer buscas sobre temas, perfis, 

comentários e reações. Sua API permite visualizar postagens compartilhadas por um usuário em um período 

definido de tempo. Também coleta postagens em tempo real, conforme o post é publicado. A extração de 

dados da postagem é feita a partir de uma planilha com a url dos posts desejados. No caso do Instagram, a 

extração de dados mostra o número de curtidas, de visualizações, de comentários, além de fornecer o 

conteúdo da postagem, da legenda e dos comentários também. 
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Avaliação moral 

Legitima o discurso a partir de um sistema moral, “pressupondo o 

que é “bom” (moralmente desejável) e “mau” (moralmente 

indesejável)” (RECUERO, 2020, p. 388). 

 

Racionalização 

É a estratégia que se utiliza do conhecimento para respaldar a 

legitimação através de uma validação cognitiva. 

 

Mythopoesis 

Se vale de narrativas (storytelling) moralistas, em que a 

personagem é recompensada por fazer o correto ou punida por 

uma ação supostamente condenável, o que legitima fatos e seus 

julgamentos de valor e serve de alerta para um perigo futuro. 

Fonte: Van Leeuwen, 2007 apud Recuero, 2020, p. 388 

Originalmente, Van Leeuwen (2007) propõe essas categorias para analisar a 

linguagem da legitimação, ou seja, destrinchar os tipos de legitimidades já constituídas, 

através das suas formas e de seus conteúdos (p. 91). A partir dessas categorias de formas 

de legitimação discursiva, a análise de conteúdo permite comparar as “linguagens 

legitimadoras” (Van Leeuwen, 2007, p. 91) que os parlamentares utilizam no percalço de 

tornar autêntica uma mensagem que é falsa ou enganosa. É interessante o uso dessa 

tipologia nesse trabalho porque se entende que os parlamentares da análise se configuram 

como autoridades. Além disso, essas categorias podem ocorrer separadamente ou em 

conjunto e podem ser utilizadas tanto para a legitimação quanto para a deslegitimação, 

em um sentido crítico (VAN LEEUWEN, 2007, p. 92), como foi observado em diferentes 

situações. 

4. MÍDIAS SOCIAIS: suas potencialidades e limitações  

Em meados da década de 2000, um grande otimismo circundava as potencialidades 

do surgimento de um novo espaço digital voltado para trocas sociais entre indivíduos. Era 

a ascensão da Web 2.0, uma transformação nas formas de interação digitais, que abrange 

tanto mudanças técnicas – como os serviços Web, linguagem Ajax e web syndication – 

quanto estratégias mercadológicas online e de processos mediados pelo computador 

(PRIMO, p. 2, 2007). O’Reilly (2005) indica que essa virada é marcada por um 

aperfeiçoamento da inteligibilidade das plataformas digitais. No momento anterior, da 

Web 1.0, o ecossistema online oferecia poucos estímulos para intervenção do usuário. Já 

a sua versão reformulada baseia-se em uma “arquitetura de participação”, com a proposta 

de incorporar novas ferramentas voltadas para a interconexão e o compartilhamento entre 
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pessoas (PRIMO, p. 2, 2007). É nesse período que surgem as Wikis, como a Wikipédia, 

páginas voltadas para a distribuição de informações, em que usuários podem contribuir a 

qualquer momento. Boyd (2010) afirma que as mídias sociais possuem características e 

dinâmicas próprias que facilitam a publicação e republicação de conteúdo, bem como a 

reprodução em larga escala e a extensão do alcance, fundamental para esse novo ambiente 

informacional e social.  

Wardle e Derakshshan (2017) argumentam que as mudanças para uma interface com 

maiores recursos sociais de compartilhamento trouxeram grandes mudanças para a 

produção, distribuição e comunicação da informação. Algumas características que 

tornaram possível esse aumento do fluxo de informações são: (a) o aumento da 

acessibilidade e o barateamento de tecnologias sofisticadas de edição e publicação que 

facilitaram a distribuição de conteúdo online (WARDLE, DERAKSHSHAN, 2017, p. 

11); (b) o consumo de informações que pertenciam ao domínio individual, através das 

mídias sociais, tornam-se cada vez mais públicas (WARDLE, DERAKSHSHAN, 2017, 

p. 12) e (c) a velocidade em que as informações são propagadas foi potencializada por 

um ciclo de notícia acelerado e pelos aparelhos celulares (WARDLE, DERAKSHSHAN, 

2017, p. 12).  

No entanto, Gerbaudo (2018, p.749) problematiza esse otimismo apontando que 

essa rede é construída a partir de uma arquitetura essencialmente corporativa, ressaltando 

também que esse ecossistema informacional-social foi apropriado por grandes empresas, 

como o Facebook e o Google. É importante evidenciar que diferentes casos apontam que 

o agendamento dessas organizações tende a pautar-se pela primazia das próprias 

plataformas, à revelia dos interesses e do bem estar das pessoas comuns5. A pesquisadora 

Recuero (2020) associa os novos contornos da desinformação à ascensão da mídia social, 

entendida como produto das ações de publicação e de republicação de informações por 

atores em redes sociais online (RECUERO, 2016), tornando-se então território fértil para 

a postagem de conteúdos falsos (apud IDEM, 2020). Nesse sentido, as mídias sociais não 

são canais de comunicação neutros. Pelo contrário, são constituídas por bilhões de 

indivíduos que compartilham palavras, imagens, vídeos e memes, que referendam 

posições da vida real em plataformas digitais (WARDLE, DERAKSHSHAN, 2017). 

                                                           
5 https://www.nytimes.com/2021/10/05/technology/what-happened-at-facebook-whistleblower-

hearing.html 

https://www.nytimes.com/2021/10/05/technology/what-happened-at-facebook-whistleblower-hearing.html
https://www.nytimes.com/2021/10/05/technology/what-happened-at-facebook-whistleblower-hearing.html
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Concomitantemente, as novas mídias sociais gestadas nesse ecossistema 

possibilitaram a externalização e a manifestação de vozes e posicionamentos que não 

eram apresentados por veículos de mídias tradicionais (GERBAUDO, 2018, p. 749). Um 

pressuposto de funcionamento das democracias modernas está ligado a qualidade dos 

debates e conversas que podem despontar para o engajamento político. Historicamente, 

essa participação é mediada pela mídia tradicional, que intermedia a comunicação entre 

atores políticos e o público (MAIA, 2008). A ascensão das mídias sociais alterou essa 

relação, proporcionando um novo espaço para conversas e interações sociais, com novos 

affordances, como o anonimato e a assincronia entre conversas (Papacharissi, 2004). 

Boyd (2010) utiliza o conceito de affordance para compreender como as características 

das plataformas influenciam o comportamento das pessoas nos ambientes digitais. No 

entanto, essa característica de vocalizador de grupos marginalizados deve ser 

compreendida a partir de um contexto de crescente insatisfação com a mídia mainstream 

(GERBAUDO, 2018). Diferentes autores enxergam nessa contenda uma contestação 

mais profunda dos sistemas peritos (GERBAUDO, 2018; CESARINO, 2021; MIGUEL, 

2019, dentre outros) que surgem no bojo da modernidade. Nesse sentido, as mídias sociais 

funcionam como substitutos das fontes tradicionais de informação, como os jornais 

escritos, os jornais televisionados, e as rádios de notícias. No próximo tópico, a questão 

da crise de peritos e suas consequências serão analisadas com maior detalhamento.  

4.1 CRISE NOS SISTEMAS PERITOS E OS MECANISMOS POPULISTAS 

Cesarino (2021) argumenta que o arranjo moderno da produção de informação tem 

sido gradualmente substituído. A autora afirma que há um aumento da desconfiança nos 

sistemas de expertise, tanto na produção científica quanto no jornalismo. Anteriormente, 

essas atividades eram tidas como fontes confiáveis no fornecimento de explicações da 

realidade. A ascensão das mídias sociais, operadas através de redes e crises permanentes, 

provocaram a reorganização dos meios de produção de verdade a partir mediações 

algorítmicas, criando ruídos e gerando valor a partir da recirculação de conteúdo 

produzido pelos próprios usuários (CESARINO, 2021). A eficácia dos enunciados 

publicados é orientada por uma lógica mercadológica de performatividade e alcance das 

postagens. Sobretudo, a crise dos sistemas peritos está relacionada a uma crise de 

confiança, procedendo a uma mudança profunda nos tipos de mediações que organizam 

a produção de conhecimento legítimo nas sociedades contemporâneas (CESARINO, 

2020). Nesse processo, outros sistemas, diferentes dos peritos, ganham força, como a 



15 
 

política populista, o pensamento conspiratório e outras formas de performatividade das 

mediações algorítmicas (CESARINO, 2020). Sentidos imediatos e experiências pessoais 

tornam-se ferramentas explicativas, o que Zoonen (2012 apud CESARINO, 2020) 

classifica como “eu-pistemologia”. Esse fenômeno se dá no vácuo causado pela crise de 

confiança das formas tradicionais de produção da realidade. Há uma valorização da 

legitimação pela experiência individual. Uma das frases mais utilizadas por Jair 

Bolsonaro na sua campanha em 2018 é ilustrativa: 

E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará 

(João 8:32) 

Segundo Cesarino (2020) a eu-pistemologia corresponde ao “ver para crer”, como se 

as formas tradicionais de produção da realidade – os sistemas peritos – fossem 

substituídos pela experiência individual. Em sua análise dos grupos de WhatsApp 

bolsonaristas, a autora verifica a utilização de elos causais ocultos para a articulação de 

narrativas conspiratórias e alarmistas. Em outro texto, Cesarino (2020b) demonstra que a 

replicação dessas narrativas tem uma função metacomunicativa na engenharia do 

populismo digital, porque mantém seguidores conectados ao líder na economia de atenção 

competitiva da internet. As narrativas conspiratórias se inserem em cadeias causais, o que 

Evans-Pritchard (2005, apud CESARINO, 2021) chama de causa socialmente necessária. 

Assim, cada usuário tem a possibilidade de estruturar sua versão da narrativa (ZOONEN, 

2012), conectando evidências desatadas, justificando sua incompletude pelo caráter 

conspiratório dos inimigos. Esses elos podem ser preenchidos por qualquer significante, 

seguindo a lógica de equivalência de Laclau (2005). Através de uma simples “pesquisa” 

online – procedimento que oferece sensação de agência e empoderamento aos usuários 

(ZOONEN, 2012) – é possível confirmar as causalidades escondidas (CESARINO, 

2021). 

Cesarino (2020) ressalta um componente neoliberal do bolsonarismo, que se refere à 

aliança entre conservadores e neoliberais que existe desde os anos 1970 nos EUA. Para 

isso, utiliza o conceito de Fraser (1997) de políticas de redistribuição e políticas de 

reconhecimento – à medida que vão se interrompendo o provimento de serviços públicos, 

funções exercidas tipicamente pelo Estado passam a ser desempenhadas pelas famílias. 
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No governo Bolsonaro, a convergência entre essas duas agendas pode ser representada 

pela relação do presidente com atores do movimento evangélico6 (CESARINO, 2021). 

O enfraquecimento de intermediários leva a desestruturação do Estado social e 

corresponde à fragilização de estruturas epistêmicas como o sistema de peritos e a mídia 

tradicional (CESARINO, 2020). O capitalismo de dados, operacionalizado através de 

dados algoritmizados, concretiza o tipo de mediação preconizada pelos neoliberais de 

Mont Pèlerin (CESARINO, 2020). Ou seja, a aproximação entre líder e povo é 

potencializada pelas affordances (GIBSON, 1979 apud CESARINO, 2020) do meio 

digital. A disseminação de mediações que escondem a si próprias resulta no ofuscamento 

de assimetrias e hierarquias, assim como no deslocamento da accountability 

(CESARINO, 2021). Esses mecanismos populistas neoliberais-conservadores têm atuado 

para deslocar a disputa política para o plano das “guerras culturais” (NAGLE, 2017 apud 

CESARINO 2021). A retórica populista e a retórica neoliberal deslocam a accountability 

para significantes vazios, moralizando os “inimigos do Estado”: imigrantes, bandidos, 

corruptos etc. (CESARINO, 2021). 

Outro ponto crítico diz respeito à dificuldade de julgar a credibilidade de qualquer 

conteúdo, porque postagens de páginas de conteúdo fabricado são quase idênticas às 

postagens de páginas de veículos de mídia tradicional. Isso significa que as pessoas 

tendem, cada vez mais, a acreditar na família e nos amigos para se situar nesse ambiente 

informacional (WARDLE, 2017). Notícias falsas apropriam-se da aparência de notícias 

veiculadas por veículos tradicionais de mídia, desde o layout do website até à formatação 

da publicação, assim buscam emular a legitimidade ao mimetizar páginas de veículos 

tradicionais (TANDOC, et al., 2017). São discursos que produzem efeitos e coproduzem 

os sujeitos que comunicam (CHUN, 2016; MIROWSKI, 2019 apud CESARINO, 2020a). 

Como afirma Cesarino (2020), as métricas algorítmicas são essenciais para as formas de 

subjetivação altamente performativas. A autora chama ainda atenção para a sobreposição 

e a ressonância dos fenômenos que incidem sobre a experiência online. Há uma 

convergência entre todos esses mecanismos. Isso acontece porque eles baseiam-se na 

extração de valor – financeiro, político, epistêmico, afetivo, identitário – a partir do 

comportamento e conteúdos gerados pelos usuários (NETO, 2020 apud CESARINO, 

2021). A autora afirma que o sucesso eleitoral de Bolsonaro advém da fractalização do 

                                                           
6 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-15/igrejas-evangelicas-neopentecostais-dominam-conselhos-

tutelares-em-sao-paulo-e-no-rio.html 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-15/igrejas-evangelicas-neopentecostais-dominam-conselhos-tutelares-em-sao-paulo-e-no-rio.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-15/igrejas-evangelicas-neopentecostais-dominam-conselhos-tutelares-em-sao-paulo-e-no-rio.html
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“corpo digital do rei” em que os eleitores produziam e circulavam conteúdos que refletiam 

a mecânica discursiva da campanha, tudo em formato digital (CESARINO, 2019; 

CESARINO, 2020b apud CESARINO 2021). De acordo com o paradigma de Hearn e 

Schoenhoff (2016), o então candidato não diferiu do comportamento de celebridades 

digitais, que “raramente precisam promover seu próprio produto, porque os fãs farão por 

elas” (CESARINO, 2021).  

4.2 AUTORIDADE E DESINFORMAÇÃO 

A disseminação de informações falsas não é um fenômeno novo. Inclusive, um dos 

fatores que fomentaram reflexões sobre as questões éticas do “jornalismo moderno”, de 

cunho mais fatual e menos opinativo, datam do fim do século XIX (RECUERO, 2020a).  

As “fake news” tornaram-se tema de grande interesse devido ao seu alto potencial de 

difusão nas mídias sociais (TANDOC et al., 2018). Esse é um termo bastante amplo, visto 

que diferentes atores utilizam esse conceito para se referir à manipulação de imagens, às 

teorias conspiracionistas, à sátira, às paródias de notícias, às notícias fabricadas 

(TANDOC et al., 2018), além dos rumores e boatos (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017).  

Derakhshan e Wardle (2017), para entender o chamado fenômeno da “desordem 

informativa” (information disorder), desenvolvem três definições de desinformação 

através dos eixos de intencionalidade e veracidade. Disinformation seriam as informações 

sabidamente falsas, espalhadas no intuito de manipular, enquanto misinformation são 

informações falsas disseminadas de modo não intencional. O envio de informações 

genuínas, geralmente obtidas de formas ilegítimas, com a intenção de assediar ou 

perseguir terceiros, são classificadas como malinformation. Opta-se, neste projeto, por 

utilizar o conceito de desinformação segundo esses autores, tendo em vista a gama de 

conteúdos que o termo abarca sem perder a precisão conceitual. 

Com a ascensão da internet, as plataformas online, em especial as mídias sociais, 

estão tornando-se cada vez mais centrais para o processo informativo dos indivíduos. 

Tandoc et al. (2018) afirmam que as mídias sociais mudaram não só a distribuição de 

informação, mas também o formato de como uma notícia deveria parecer. Essas 

plataformas são desenhadas para o compartilhamento de conteúdo que provocam reações 

sentimentais. Nesse sentido, características e dinâmicas próprias das mídias sociais 

(BOYD, 2010) facilitam a publicação e a republicação de conteúdo, bem como a 

reprodução em larga escala e a extensão do alcance, que são características constitutivas 
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das mídias sociais. Como seres sociais, as pessoas tendem a adequar suas postagens 

conforme o que lhes é esperado de seu círculo social (WARDLE, DERAKHSHAN, 

2017). Esse aspecto performático é essencial para entender como os indivíduos fazem uso 

de mídias sociais e como ocorre a disseminação de desinformação. Para Boyd (2010), 

esses elementos tracionaram o impacto de conteúdo falso no ambiente online.  

Allcott e Gentzkow (2017), analisando a economia da desinformação, apontam que a 

produção de notícias falsas pode ser explicada por dois motivos. Em primeiro lugar, 

notícias que se tornam virais em mídias sociais geram receita com publicidade quando os 

usuários são redirecionados para o site original (ALLCOTT, GENTZKOW, 2017). É o 

caso de Paul Horner, que produziu conteúdo a favor do então candidato Donald Trump 

para as eleições de 2016, mas, pessoalmente, era contrário ao candidato, ou seja, uma 

motivação sobretudo econômica (Dewey apud ALLCOTT, GENTZKOW, 2017). A 

produção de notícias falsas também pode ser explicada por uma motivação ideológica, 

quando seus criadores pretendem favorecer os candidatos de sua preferência pessoal.  

Allcott e Gentzkow (2017) também elencam elementos que indicam um potencial 

positivo, para finalidades tanto políticas quanto econômicas, que tornam as mídias sociais 

suscetíveis ao aumento do fluxo de informações falsas. Em primeiro lugar, as barreiras 

para a entrada na indústria da mídia tornaram-se mais permeáveis, visto que se tornou 

mais fácil criar websites, além da facilidade de monetizar conteúdo através de plataformas 

de publicidade (ALLCOTT, GENTKOW, 2017, p. 12). Em segundo lugar, o fenômeno 

da desinformação materializa-se em plataformas com bilhões de usuários - em 2016, o 

Facebook marcava 1.8 bilhões de usuários online, enquanto o Twitter marcava 

aproximadamente 400 milhões. O custo para entrar no mercado de mídias sociais é 

bastante baixo, o que aumenta o potencial de lucro a curto prazo e atrai produtores de 

conteúdo falso. Além disso, a forma de visualização das mídias sociais – fragmentos de 

informações exibidos na tela do celular ou em feed de notícias – dificulta a identificação 

de produções falsas (ALLCOTT, GENTKOW, 2017, p. 12).   

Em terceiro lugar, o aumento do fluxo de informações falsas também está associado 

a um declínio na confiança e segurança em relação à mídia tradicional ao relatar notícias 

de forma completa precisa e justa (ALLCOTT, GENTZKOW, 2017). O último motivo 

elencado diz respeito ao aumento da polarização política e a uma crise de confiança nos 

sistemas peritos. A polarização política pressupõe um aumento do ressentimento para 

com o outro, influenciando na possibilidade de cada lado acreditar em uma notícia falsa 
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sobre o outro. Miguel (2020) aponta que um dos fatores que alicerçam a ascensão das 

notícias falsas no Brasil é a polarização política. Trata-se de uma polarização assimétrica. 

Mesmo assim, a polarização reduz a possibilidade de diálogos entre grupos políticos 

concorrentes.  

Ademais, um dos fatores que facilita a disseminação de conteúdo falso nas mídias 

sociais é a ofuscação das fontes. Messing e Westwood (2014) argumentam que as mídias 

sociais, ao agrupar mensagens de diferentes fontes, deslocam o foco para a mensagem, 

não para a fonte. Uma notícia publicada por um veículo de mídia pode chegar a um 

indivíduo por um site de notícias dedicado, pela seção dedicada a notícias de uma mídia 

social ou através de um compartilhamento de outro usuário. Dessa forma, o indivíduo 

depara-se com uma multiplicidade de informações difundidas por diferentes fontes, que 

podem ser entendidos como uma “variedade de camadas de diferentes níveis de 

proximidade do leitor” (Kang et al. 2011 apud Tandoc et al. 2018). Como afirmam os 

autores, receber informações de pessoas próximas pode auxiliar na legítima verificação 

de conteúdo, mas os usuários raramente checam as informações compartilhadas (Tandoc 

et al. 2018).  

O fenômeno da desinformação também está relacionado às estratégias de legitimação 

de discurso. O discurso, nos termos de Fairclough (1989) compreende as unidades de 

texto e a sua função. A legitimidade é “uma justificativa para a ordem institucional de 

uma dada sociedade, obtida através do discurso” (RECUERO, p. 388, 2020). Para que 

determinado discurso seja aceitável, é necessário que ele esteja em uma realidade o 

legitime. Como afirma a autora, essa noção está conectada ao conceito de poder, em que 

um indivíduo espera a validação do outro. Desse modo, as práticas e relações sociais de 

desigualdade tornam-se aceitáveis pelas estratégias de legitimação, bem como pelas 

impressões de consenso (SOON; GOH, 2018; RECUERO, 2020). 

O boom da desinformação, portanto, deve ser compreendido a partir das 

estratégias de legitimação nos discursos desinformativos. Como afirmam Wardle e 

Derakshkan (2017), é necessário atentar-se à função ritualística da comunicação, que não 

é apenas um tipo de transmissão de informações de um indivíduo para o outro. A 

comunicação tem um papel importante para a representação de crenças compartilhadas. 

Dessa forma, a legitimação dos discursos de desinformação tem o objetivo de naturalizar 

e constituir as relações que esses textos propõem (RECUERO, 2020). Nickerson (1998) 

afirma que os atores sociais possuem uma tendência a reproduzir e validar informações 
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que referendem suas próprias posições. Uma rede em que prevalecem discursos falsos 

impõe a seus membros uma falsa impressão de consenso, que torna esses discursos críveis 

porque os outros membros o aceitam (RECUERO, 2020).   

Lee, Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1944), em estudos sobre a comunicação de 

massas, propõem a teoria do fluxo de comunicação em dois níveis. Nesse modelo, a 

influência exercida pela mídia seria limitada (ISHIDA, 2018, KATZ, 1987) por uma 

filtragem que decorre dos processos individuais de seletividade da atenção, da percepção 

e da memória. Assim, o processo comunicativo tem reflexos diferentes quando lançado 

sobre a população, diferindo segundo a idade, o histórico familiar, a filiação política e 

outros aspectos do indivíduo (KATZ, 1987, p. 526). Os líderes de opinião, por sua vez, 

são indivíduos que compõe a população (LAZARSFELD, 1948), mas possuem a 

capacidade de modular e interpretar o discurso para o seu público (KATZ, 1987). Ou seja, 

as mídias teriam uma capacidade de influenciar um pequeno segmento da sociedade, 

enquanto que os líderes de opinião teriam a capacidade de influenciar um grupo mais 

amplo (DUBOIS E GAFFNEY, 2014). Dessa forma, Lazarsfeld (1948) evidencia outros 

atores que, inseridos no fluxo informativo da sociedade, exercem influência sobre um 

conjunto de pessoas (KATZ, 1987). Outras pesquisas, como o controverso estudo de 

Milgram (1974), levantam questões sobre como a autoridade pode pressionar as pessoas 

a tomarem uma decisão (ISHIDA, 2016, p. 263). Recuero e Soares (2020) evidenciam 

quatro elementos propostos por Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1944), que constituem um 

líder de opinião: (i) ser visto como um expert em determinada área; (ii) ter uma posição 

reconhecida em sua comunidade local; (iii) ter uma audiência e (iv) ter suporte social 

desta audiência (DUBOIS E GAFFNEY, 2014 apud RECUERO e SOARES, 2020). 

Dubois e Gaffney (2014) evidenciam as limitações conceituais em quantificar um “líder 

de opinião” ou um “influenciador” 

Because it is difficult to identify traceable 

practices, specific tools or strategies, or even 

structures of social connections that are 

necessarily unique to influencers (DUBOIS E 

GAFFNEY, 2014, pp. 1262). 

No entanto, o status de expertise e conhecimento, a interação interpessoal e as 

conexões pessoais são considerados elementos relevantes para entender como um 

indivíduo influencia o outro (KATZ E LAZARSFELD, 1955 apud DUBOIS E 

GAFFNEY, 2014, p. 1273). Dessa forma, Recuero e Soares (2020) utilizam a ideia de 

“líder de opinião” para fazer referência a influenciadores com posicionamentos políticos 
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demarcados, capazes de influenciar o comportamento de outros usuários de uma mídia 

social devido a sua reputação (p. 7 e 8). Suas audiências derivam de opiniões e práticas 

sociais e esses usuários geralmente são pessoas públicas, como políticos e celebridades 

(RECUERO e SOARES, 2020, p. 8). Os líderes de opinião tiveram grande participação 

na tração do discurso desinformativo sobre a cura do Covid-19 através da mediação do 

conteúdo e de sua audiência (IDEM, p. 21). Os autores afirmam ainda que, além da figura 

institucional do presidente, o uso do capital político dos líderes de opinião também foi 

central para o espalhamento de desinformação. 

Portanto, pressupõe-se que o discurso de alguém com trânsito político e trânsito 

religioso tenha maior capilaridade em grupos evangélicos e, como no contexto virtual o 

perfil é relevante para o fluxo das informações publicadas, a identificação das estratégias 

permite entender como os atores emitem mensagens falsas ou enganosas e as conferem 

legitimidade perante o visualizador.  

5. ANÁLISE 

Machado et al. (2021) constatam que símbolos religiosos estão sendo utilizados nas 

discussões de natureza científica a respeito do novo coronavírus. Ferreira e Fuks (2021) 

afirmam que o engajamento intenso dos evangélicos nas atividades da igreja está 

associado ao aumento da dependência de informação política fornecida pelas lideranças 

religiosas. Em análise sobre a disseminação de desinformação no Twitter, Recuero 

(2020a) demonstra que estratégias de legitimação baseadas na autoridade pessoal do 

emissor de mensagens tem grandes impactos na reprodução de conteúdo. Nesse sentido, 

é preciso entender os tipos de informações que consumimos e a forma como as 

entendemos, que são significativamente impactadas por nossa autoidentidade e pelas 

‘tribos’ com as quais nos associamos (WARDLE, DERAKHSHAN, 2017, p. 27). 

Portanto, a análise feita nesta pesquisa leva em consideração a legitimação das 

informações a partir de um discurso religioso.  

Nesse sentido, Van Leeuwen (2012) afirma que a legitimação do discurso é 

multimodal, ou seja, a linguagem é central, mas elementos visuais e até sonoros também 

conferem legitimidade à mensagem. Nesse sentido, é importante observar diferentes 

aspectos da postagem, como a legenda, que muitas vezes foi complementar para a 

informação da publicação, seja em vídeo ou em imagem.  Neste trabalho, a análise foi 

construída a partir da tipologia proposta por Van Leeuwen (2012) de categorias de 
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legitimação do discurso. Foram coletados 416 postagens do Instagram da parlamentar 

Carla Zambelli e 119 postagens do Instagram do parlamentar Marco Feliciano, 

totalizando 535 postagens que englobam imagens e vídeos. Foi construída a tabela 

apresentada a seguir, observando dados extraídos pela API do buzzsumo, apresentado 

seguindo a ordem crescente de datas, do dia 1 de agosto ao dia 31 de agosto de 2021. A 

API forneceu dados como a data da postagem, o número de visualizações – no caso dos 

vídeos –, o número de curtidas, o conteúdo da postagem, o conteúdo da legenda e o 

número de comentários. Desse total, foram verificadas 25 postagens contendo 

desinformação.   

 O conceito de desinformação foi operacionalizado a partir das categorias 

propostas por Wardle e Derakhshan (2017), de disinformation e misinformation. Esse 

panorama teórico é amplo e engloba diferentes formatos que a desinformação pode 

assumir, como: falsas conexões, conteúdo enganoso, contexto falso, conteúdo impostor, 

conteúdo manipulado e conteúdo fabricado. Foi adotada a mesma estratégia que Recuero 

(2020) de focar na desinformação chamada pela autora de “desinformação intencional e 

desinformação não-intencional, mais associadas a tentativas de manipular a conversação 

da esfera pública” (p. 385).  

Portanto, de um total de 535 postagens coletadas, foi observado conteúdo com 

desinformação em 25 postagens. Nessas 25 postagens, as estratégias de legitimação do 

discurso pela Autorização Moral e pela Mythopoesis foram observadas 15 e 13 vezes, 

respectivamente. A legitimação pela Racionalização foi observada 11 vezes e a 

legitimação através da Autorização 7 vezes.  

Tabela 2 – Tipos de Legitimação de Publicações no Instagram dos deputados 

Post 

Avaliação 

Moral Mythopoesis Racionalização Autorização 

1  x   

2 x    

3  x  x 

4   x  

5   x x 

6 x  x x 

7 x x   

8 x  x  

9 x x   

10 x    

11 x  x x 
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12 x x   

13  x   

14   x  

15   x  

16  x x  

17 x x x x 

18 x    

19 x  x x 

20  x  x 

21 x x   

22    x 

23 x x   

24 x    

25   x  

Fonte: elaboração própria, com base em publicações nas páginas oficiais da deputada 

Carla Zambelli e do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021. 

A partir desse levantamento, observa-se que em apenas 4 publicações foram 

observadas mais de três estratégias de legitimação da desinformação, uma com as 4 

estratégias diferentes e outras três com 3 estratégias diferentes. Kress (1985) afirma que 

o mesmo corpus textual pode invocar diferentes discursos (apud VAN LEEUWEN, 2007, 

pp. 109), no entanto, na maioria das postagens, em 11 delas, foram observadas apenas 

uma estratégia de legitimação do discurso. Outras 10 postagens articularam duas formas 

de legitimação.]Ao comparar individualmente os perfis dos parlamentares, é necessário 

indicar que Zambelli apresenta um fluxo maior de postagens. Foram 416 no mês de 

agosto, numa média de 13,41 publicações diárias. Esse número ultrapassa com uma 

margem ampla o número de postagens de Feliciano, que publicou em seu perfil do 

Instagram 119 vezes no mês de agosto.  No entanto, em proporção, a quantidade de 

publicações com desinformação é conservada, de modo que 4,8% dos posts de Zambelli 

se fundamentam em desinformação e 4,2% dos posts de Feliciano se fundamentam em 

desinformação.  

Foi verificado que símbolos e discursos religiosos não estão imediatamente 

conectados a conteúdos desinformativos. Como será mostrado à frente, apenas uma 

postagem estava revestida de linguagem que conclamava a essa simbologia, de autoria do 

deputado Feliciano. A análise feita nesse trabalho mostra que a desinformação conecta-

se com mais evidência à um tipo de comunicação populista, definido por Abelin (2020) 

como um estilo político de comunicação e uma estratégia de ação política. Essa 
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conceituação é interessante porque é um conceito elástico, polissêmico e que auxilia na 

busca por correlações entre populismo e outras variáveis (ABELIN, 2020) 

É importante ressaltar ainda que a desinformação no perfil desses parlamentares 

não se esgota em suas publicações. Como colocam Wardle e Derakshan (2017, p. 27), 

audiências raramente são recipientes vazios. Ou seja, as caixas de comentários dos posts 

também possuem muitos discursos que se fundamentam em desinformação. Nesse 

sentido, os comentários têm um grande papel de proporcionar uma sensação de homofilia, 

de estar entre iguais nas reações. Os comentários podem ainda auxiliar legitimação 

preenchendo lacunas argumentativas que não foram abordadas na publicação. Essa 

sensação ainda pode ser fabricada através do emprego de ação em massa de bots virtuais 

ou mesmo práticas como o astroturfing7. No entanto, essa análise vai além dos objetivos 

deste trabalho, que foca apenas nas publicações feitas pelos parlamentares para avaliar as 

estratégias de legitimação do discurso com mensagens de desinformação. 

Tabela 3 – Mensagens Desinformativas, por Parlamentar 

FELICIANO ZAMBELLI 

5 postagens com desinformação 20 postagens com desinformação 

 

 

1 post com 3 estratégias de legitimação do 

discurso 

 

1 post com duas estratégias de legitimação do 

discurso 

 

3 posts com uma estratégia de legitimação do 

discurso 

1 post com 4 estratégias de legitimação do 

discurso 

 

2 posts com 3 estratégias de legitimação do 

discurso 

 

9 posts com duas estratégias de legitimação do 

discurso 

 

8 posts com 1 estratégia de legitimação do 

discurso 

 

3 posts que utilizam de racionalização 

 

2 posts que utilizam de avaliação moral 

 

2 posts que utilizam de mythopoesis 

 

1 post que utiliza de autorização 

11 posts que utilizam de avaliação moral 

 

11 posts que utilizam de mythopoesis 

 

8 posts que utilizam de racionalização 

 

5 posts que utilizam de autorização 

                                                           
7 Prática em que uma organização ou uma empresa cria comentários positivos em uma postagem com a 

finalidade de parecer que eles venham de pessoas comuns 

(https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/astroturfing) 

 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/astroturfing
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Fonte: elaboração própria, com base em publicações nas páginas oficiais da deputada Carla 

Zambelli e do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021. 

Como é possível ver a partir da tabela acima, é mais usual que os perfis usem uma 

ou duas estratégias de legitimação em seus discursos. Mesmo em vídeos, cujo formato 

mais flexível permite uma linguagem coloquial e informal, é mais comum que os 

argumentos sejam legitimados através de uma única estratégia de legitimação ou da 

combinação de duas estratégias. Feliciano utiliza três estratégias de legitimação uma 

única vez e Zambelli combina mais de duas estratégias de legitimação em 3 publicações. 

As exceções são vídeos multitemáticos, alguns extraídos das lives semanais apresentadas 

por Bolsonaro, que transitam entre diferentes temas e ensejam outras linhas de 

pensamento. No perfil de Zambelli, a estratégia mais utilizada foi a Avaliação Moral, 

verificada em 11 publicações da parlamentar. É um contraste com Feliciano, que utilizou 

com maior frequência a Racionalização, em 3 postagens. Zambelli recorre à 

Racionalização com menor frequência, 8 vezes.  

Neste trabalho foi feito um esforço para categorizar o discurso proferido em cada 

publicação a apenas um assunto. A partir dessa categorização, é possível inferir que os 

assuntos mais abordados por publicações com desinformação são os que tratam do voto 

impresso, um tema que foi amplamente debatido no mês de agosto de 2021 por conta da 

tramitação da PEC 135/2019, sendo identificado em 7 publicações. A categoria esquerda 

brasileira foi pensada por conta dos assuntos das publicações fazerem referência direta a 

atores ou a instituições associadas ao campo político à esquerda. Com menos relevo, a 

alta dos preços e a pandemia também foram temas de interesse dessas publicações, cada 

um discutido em 4 publicações diferentes. Agosto de 2021 também foi um mês de grande 

tensionamento entre o Palácio do Planalto e o ministro Alexandre de Moraes. Nesse 

sentido, o STF foi um assunto abordado duas vezes no perfil de Zambelli. Houve outros 

assuntos residuais, encontrados uma vez no perfil de Zambelli, como os indígenas, em 

decorrência da discussão do Marco Temporal, aborto, ideologia de gênero e movimentos 

identitários. Esses dois últimos não guardam tanta relação com grandes acontecimentos 

que mobilizaram opiniões em agosto 2021, mas são temas centrais para a mobilização 

política de grupos evangélicos.  
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Tabela 4 – Categorização das publicações segundo assunto 

Postagem Assunto Data Autor 
1 Voto impresso 1 de agosto Zambelli 

2 Voto impresso 1 de agosto Zambelli 

3 Voto impresso 2 de agosto Zambelli 

4 Pandemia 5 de agosto Zambelli 

5 Voto impresso 5 de agosto Feliciano 

6 Voto impresso 6 de agosto Feliciano 

7 Aborto e ideologia de gênero 6 de agosto Zambelli 

8 Esquerda brasileira 9 de agosto Zambelli 

9  Movimentos identitários 11 de agosto Zambelli 

10 Voto impresso 11 de agosto Feliciano 

11 Alta dos preços 12 de agosto Zambelli 

12 Voto impresso 14 de agosto Zambelli 

13 Esquerda brasileira 16 de agosto Feliciano 

14 Pandemia 17 de agosto 

 

Zambelli 

15 Esquerda brasileira 17 de agosto Feliciano 

16 Esquerda brasileira 18 de agosto Zambelli 

17 Indígenas; alta dos preços; pandemia 19 de agosto Zambelli 

18 Esquerda brasileira 20 de agosto Zambelli 

19 Alta dos preços 20 de agosto Zambelli 

20 STF 25 de agosto Zambelli 

21 Esquerda brasileira 26 de agosto Zambelli 

22 STF 28 de agosto Zambelli 

23 Pandemia 28 de agosto Zambelli 

24 Pandemia 30 de agosto Zambelli 

25 Alta dos preços 30 de agosto Zambelli 

Fonte: publicações retiradas dos perfis de Carla Zambelli e Marco Feliciano no Instagram, 

elaborações própria, agosto de 2021. 

Percebe-se que até a postagem 12, publicada no dia 14 de agosto, 4 dias depois 

que a PEC 135/2019 foi rejeitada pelo plenário da Câmara, o assunto mais discutido em 

ambos os perfis era o voto impresso. Um tema expressivo para as postagens com 

desinformação verificadas até o dia 14 de agosto, observado em 7 publicações, ou seja, 

mais da metade desses posts. Daí em diante, esse tema não é discutido mais nas 

publicações dos parlamentares. Do post 13 em seguida, os assuntos de maior relevância 

são a esquerda brasileira, a pandemia e a alta dos preços, nessa ordem. Nesse sentido, é 

possível afirmar que houve, nos perfis de Zambelli e Feliciano, um deslocamento nos 

assuntos de interesse. Se em um primeiro momento havia uma concentração maior de 

postagens que tangem o tema do voto impresso com desinformação, em um segundo 

momento, há uma pulverização nos tópicos alicerçados pela desinformação. Um ponto 

importante que a categorização por assunto permite visualizar é que, no caso desses 

deputados, a pandemia não foi o assunto com maior foco de desinformação. Somente a 

deputada Carla Zambelli fez menção a esse assunto, o que admite a possibilidade de que 
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Zambelli teve maior predisposição que Feliciano a tracionar o conteúdo desinformativo 

da presidência, mas essa afirmação precisa ser confirmada em análises futuras.  

Como ilustra a tabela, as postagens com desinformação de Feliciano se restringem 

a dois temas: voto impresso e esquerda brasileira. As publicações (5), (6) e (10) se referem 

à discussão do voto impresso, mas não utilizam as mesmas estratégias de legitimação do 

discurso, como é possível ver pela tabela a seguir:  

Tabela 5 - Classificação das publicações de Feliciano para as formas de legitimação do discurso quando 

o tema é voto impresso 

Post Avaliação Moral Mythopoesis Racionalização Autorização 

5   x  

6 x  x x 

10 x    

Fonte: publicações retiradas do perfil de Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

As publicações (13) e (15), de Feliciano, que fazem menção à esquerda brasileira, 

também não compartilham das mesmas estratégias de conferir legitimidade à informação:  

Tabela 6 - Classificação das publicações de Feliciano para as formas de legitimação do discurso quando 

o tema é esquerda brasileira 

Post Avaliação Moral Mythopoesis Racionalização Autorização 

13  x   

15   x  

Fonte: publicações retiradas do perfil de Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

Zambelli, para legitimar sua discussão do voto impresso também não repete as 

mesmas estratégias: 

Tabela 7 - Classificação das publicações de Zambelli para as formas de legitimação do discurso quando o 

tema é voto impresso 

Post Avaliação Moral Mythopoesis Racionalização Autorização 

1  x   

2 x    

3  x  x 

Fonte: publicações retiradas do perfil de Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Quando o tópico do assunto é a esquerda brasileira, Zambelli: 

Tabela 8 - Classificação das publicações de Zambelli para as formas de legitimação do discurso quando o 

tema é esquerda brasileira 

Post Avaliação Moral Mythopoesis Racionalização Autorização 

8 x  x  

16  x x  

18 x    
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21 x x   

Fonte: publicações retiradas do perfil de Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Quando o tópico é pandemia, Zambelli:  

Tabela 9 - Classificação das publicações de Zambelli para as formas de legitimação do discurso quando o 

tema é pandemia 

Post Avaliação Moral Mythopoesis Racionalização Autorização 

4   x  

14   x  

23 x x   

24 x    

Fonte: publicações retiradas do perfil de Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Portanto, é possível afirmar que, mesmo quando os temas se repetem, não há uma 

continuidade nas estratégias de legitimação no discurso. Por conseguinte, não se verifica 

também uma continuidade nas formas de combinação das estratégias de legitimação. 

Já na análise individual das publicações filtradas, uma postagem extraída do perfil 

de Zambelli se utilizou das quatro estratégias de legitimação, o post (17)8. A utilização 

de todas as estratégias de legitimação pode ser explicada por conta do vídeo utilizado na 

publicação se tratar de uma entrevista dada pelo Presidente Bolsonaro, que tem longa 

duração e abarca diferentes temas. 

QUADRO 1 – Vídeo cuja arguição de Bolsonaro é sustentada pelas quatro categorias de 

legitimação 

                                                           
8 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSxUkvTgbl-/ 

17 

Racionalização, 

Mythopoesis, 

Autorização, 

Avaliação 

moral 

 

@carla.zambelli  

 

19 de agosto 

 

Vídeo 

 

250.381 

visualizações 

Bolsonaro (1:35): “Os índios (...) cada vez mais, querem produzir, querem se 

integrar à sociedade, não querem favores de ninguém e eles tem uma área maior 

que a região sudeste. Imagine se 10% disso for voltado para o agronegócio. A gente 

dobra a produção do Brasil e diminui a despesa conosco também. E eles querem 

isso, tiveram comigo há duas semanas, uns 300 deles. Agora, a gente briga com o 

CIMI (Conselho Indigenista Missionário) da Igreja Católica, com parte do MP 

(Ministério Público), com alguns ambientalistas (...) e o cara quer trabalhar, mais 

nada. Agora, tem alguns países que o que os índios produzem aqui, eles não 

compram, para evitar que eles evoluam. Só em Roraima, a gente gasta mais de R$ 

1 bilhão por ano só de subsídio para pagar a termelétrica a diesel, a gente não 

consegue fazer uma linha de transmissão, o linhão de Tucuruí, de Manaus a Boa 

Vista por ter reserva indígena no meio do caminho.” 

https://www.instagram.com/p/CSxUkvTgbl-/
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Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Neste vídeo, Bolsonaro argumenta que os indígenas, cada vez mais, querem se 

integrar à sociedade. Afirma também que “eles têm uma área maior que a região sudeste”. 

Por esse motivo, Bolsonaro sugere que se 10% dessa área total fosse destinada ao 

agronegócio, a produção do Brasil seria dobrada. Nessa sugestão está inclusa a 

diminuição de orçamento do governo federal direcionado aos indígenas, como sugere 

Bolsonaro “eles querem isso, tiveram comigo há duas semanas, uns 300 deles aqui (...) 

eles querem produzir, o cara quer trabalhar”. Pelo discurso, essa afirmativa do presidente 

deve ser categorizada como estratégia de legitimação por autorização, tendo em vista que 

Bolsonaro, como autoridade e como indivíduo, atestou essa vontade. No entanto, segundo 

Instituto Socioambiental (ISA), as terras indígenas (TIs) reunem 725 áreas, que somam 

uma entensão total de 117.377.553 de hectares (1.173.776km2), ou seja, 13.8% das terras 

do país. Segundo o ISA, grandes partes dessas áreas não são agricultáveis e sofreram, ou 

sofrem, diversos tipos de impactos.  

Bolsonaro afirma ainda que existem países, sem citar quais, que não compram o 

que os indígenas produzem para evitar que eles “evoluam”. No minuto 3:30, Bolsonaro 

Bolsonaro (3:00): “O Supremo está para decidir o novo marco temporal. Houve o 

entendimento no passado que onde o índio ocupava até 88 é terra dele, a partir dali 

não vale mais. A ministra Rosa Weber reabriu a discussão e acha que o que o índio 

ocupar hoje, pode ser uma oca aqui nesse terreno (...) isso aqui passou a ser 

território indígena. Aqui até que não faz tanta diferença, mas no campo são centenas 

de áreas perdidas, simplesmente acaba com a nossa economia do agronegócio (...). 

Não é só a área. É que essas áreas acabam cercando outras áreas produtivas. Não 

tem como produzir mais e fazer o devido transporte (...) de forma econômica.” 

Bolsonaro (5:50): “a inflação está em 7%, isso vem em função daquela política: 

fique em casa, a economia a gente vem depois. (...) agora quem se deu mal na 

história foi o informal. Os caras fecharam o comércio retirando um inciso do artigo 

5º da Constituição, que é cláusula pétrea, fundamental: direitos e garantias 

individuais. Tirou o direito do cara e que se exploda. 

Bolsonaro (7:45): “o pessoal vem aqui e fala: o preço do gás ta caro. Não está caro 

o preço do gás! Tá R$ 45, eu zerei o imposto federal. Cadê os governadores para 

não zerar o imposto federal do gás¿ Aí chega a R$ 130 na ponta da linha. Gasolina 

está barato, custa R$ 1,95 na refinaria. Chega R$ 6, R$ 7 na ponta (...). Entrei com 

um PLC para regulamentar uma emenda de 2001 que fala do ICMS nacional. Não 

estou inventando ou quero tirar dinheiro de governador, mas a verdade está ali. (...) 

é lobby, gente ganhando muito dinheiro em cima de vocês.” 
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cita a discussão no STF sobre o Marco Temporal. Em seu argumento, se as demandas dos 

ruralistas não fossem atendidas, toda a produção agropecuária brasileira seria 

comprometida. Ainda sobre as estratégias de legitimação do discurso, no trecho que 

Bolsonaro fala sobre outros países, há uma avaliação moral, de modo que os países 

estrangeiros – que representam o mau – não querem o bem dos indígenas brasileiros. Já 

no trecho que trata do marco temporal, quando trata da inflação e no trecho que trata da 

alta da gasolina, o presidente legitima seu argumento pela racionalização teórica e pela 

mythopoesis, posto que sua retórica se baseia em um tipo de verdade e que visaria 

combater aqueles que querem o mal, como ministros do STF, setores da igreja católica, 

setores do Ministério Público e críticos no geral. 

Quanto às três postagens em que se constataram 3 estratégias de legitimação, todas 

elas tratavam assuntos e temas muito diferentes, mas suas estratégias de legitimação 

foram iguais. A postagem (6) consiste numa resposta de Feliciano à derrota em plenário 

da PEC 135/19, do voto impresso. As postagens (11) e (19) são enxertos de uma mesma 

entrevista de Bolsonaro. Por esse motivo, foram categorizadas igualmente nessa análise.  

O post (6)9 trata-se de um vídeo em que Marco Feliciano faz referência a diferentes 

símbolos religiosos, como a bíblia e a moral cristã:  

QUADRO 2 – Feliciano: “somente alguns iluminados, numa sala escura apuram os 

resultados ” 

                                                           
9Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSP-yVsF7gH/ 

6 

Avaliação moral 

Autorização 

Racionalização 

 

@marcofeliciano 

 

6 de agosto 

 

Vídeo 

 

399.995 

visualizações 

A respeito da votação da PEC da obrigatoriedade do voto impresso, Marco 

Feliciano afirma (0:50): “tínhamos maioria lá. Após uma reunião estranha, um juiz 

conseguiu convencer os donos de partidos a mudarem seus deputados lá na 

comissão. E da maioria passamos à minoria e perdemos (...). 

(3:05) Irmãos e amigos, saibam que 10 de 10 juristas consultados não encontraram 

embasamento nenhum na manutenção do modelo atual da apuração dos votos, onde 

somente alguns iluminados, numa sala escura apuram os resultados. O presidente 

Bolsonaro somente demonstrou os fatos estranhos ocorridos nas eleições de 2014 

e 2018, com eleitores reclamando que, ao tentarem votar, ao digitar o número 1, a 

urna travava ou anulava o voto [nesse momento, um vídeo recortado entra na tela 

com uma urna computando o voto 13, da chapa Haddad-D'ávila (PT-PCdoB) ]. E 

na eleição para prefeito de São Paulo, em 2020, o algoritmo das apurações não 

mudou em quase 12h, numa probabilidade de 1 para 1 bilhão. O presidente não 

https://www.instagram.com/p/CSP-yVsF7gH/


31 
 

Fonte: publicação retirada do perfil do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

Essa foi a postagem que maior se evidenciou o uso de um discurso religioso, como 

a afirmativa de Feliciano “meu guia de conduta é a Bíblia sagrada (...) todos os cristãos 

da história reprimiam o ódio (...) o próprio Jesus irado levantou o chicote lá no templo”. 

Para explicar a derrota do voto impresso na comissão especial da Câmara dos Deputados 

sobre a PEC 135/19, Feliciano faz menção a um juiz como único responsável pela derrota 

da PEC do voto impresso, através de uma manobra escusa. Aqui, é observável um tipo de 

legitimação que deriva de Avaliação moral, uma estratégia que mobiliza diferentes 

aspectos da religiosidade cristã e a imagem do voto no PT na urna. A outra estratégia de 

legitimação observada é a autorização, visto que Feliciano embasa seu argumento a partir 

da expertise de terceiros, como os “10 de 10 juristas consultados” e “O presidente mostrou 

com provas”. Há ainda uma terceira desinformação, que está baseada em um tipo de 

verdade (VAN LEEUWEN). De fato, o sistema do TSE foi invadido, no entanto, a 

postagem leva a crer que a invasão poderia afetar o resultado do pleito eleitoral, o que foi 

negado pelo próprio TSE.  

No post (11)10, em vídeo, Bolsonaro afirma que a porcentagem da alíquota do 

ICMS é responsável pelo alto preço da gasolina na bomba. Cada estado fixa uma alíquota 

do ICMS sobre a gasolina.  

QUADRO 3 – Trecho de live de Bolsonaro sobre o ICMS 

                                                           
10 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSf5ja0FMjk/ 

inventou, está registrado para a história. O presidente mostrou com provas que teve 

o seu sistema hackeado e invadido durante horas, dias semanas e meses. 

11 

Racionalização, 

Autorização, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli  

 12 de agosto 

 

Vídeo 

 

146.120 

visualizações 

Em live, Bolsonaro afirma (5:12) “você pega o pis/cofins da gasolina, tá na ordem 

de R$ 0,74, e esse valor tá fixo desde que eu assumi em janeiro de 2019. Dois anos 

depois continua o mesmo valor nominal, R$ 0,74. E o ICMS, quanto era cobrado 

quando eu assumi em janeiro de 2019? É um valor, em cima de um percentual que 

vem crescendo nominalmente. Pedi para a Petrobras fazer esse cálculo pra mim. 

(...) vamos supor aqui, está R$ 6,00 o litro da gasolina (...) com o novo decreto, o 

litro da gasolina foi para R$ 1,95, vamos arredondar para R$ 2,00 o litro da 

gasolina. O 30% de um estado qualquer que pode estar cobrando isso não incide 

sobre os R$ 2,00, que seriam R$ 0,6. Incide sobre os R$ 6,00, que é o preço médio 

na bomba. Ao invés de você pagar R$ 0,6 de IMCS na gasolina, você paga R$ 1,8. 

(...) Aí está a causa da gasolina estar altíssima.” 

https://www.instagram.com/p/CSf5ja0FMjk/
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Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

No entanto, de 2020 até agosto de 2021, a alíquota cobrada se manteve a mesma 

em todos os estados. Além disso, o valor médio do imposto cobrado por litro subiu de R$ 

1,20 para R$ 1,66  em agosto de 2021. Esse efeito está associado a alta do custo do 

petróleo no mercado internacional, cujo valor de importação é repassado ao consumidor, 

a chamada política de paridade de preços de importação, adotada desde 2016 pela 

Petrobras. Nessa postagem, as estratégias de legitimação perpassam a referência de uma 

autoridade, a racionalização teórica e a inserção dentro uma narrativa moral. Primeiro, 

Bolsonaro se coloca como um indivíduo de autoridade institucional “esse valor tá fixo 

desde que eu assumi”, argumenta que a gasolina não está cara porque “com o novo 

decreto a gasolina foi para R$ 1,95” e que a culpa seria do ICMS, um imposto sensível 

para a viabilidade orçamentária dos estados brasileiros. Na postagem (19)11 está um 

trecho da postagem (11)12. Bolsonaro afirma que o preço do gás não está caro porque é 

cobrado R$45 na refinaria para os distribuidores. Ao afirmar categoricamente que o preço 

da gasolina não está caro, Bolsonaro utiliza de sua autoridade institucional para legitimar 

sua afirmação “custa R$ 1,95 na refinaria. Chega R$ 6, R$ 7 na ponta”. Ao mesmo tempo, 

o argumento de Bolsonaro não é completamente destituído de verdade, o que se configura 

como legitimação por racionalização teórica. Afirma ainda que tem pessoas, sem 

mencionar quem, que “ganha muito dinheiro em cima de vocês”, uma narrativa que se 

encaixa na legitimação por avaliação moral. 

A maior parte das postagens, 21 das 25 observadas, utilizam apenas uma ou 

combinam duas estratégias de legitimação. É interessante apontar que desse conjunto, a 

Avaliação Moral e a Mythopoesis estão presentes em 10 dessas publicações, cada uma. 

Ou seja, em quase metade desses posts, o caminho utilizado para retratar um discurso 

como legítimo se utiliza da Avaliação Moral ou da Mythopoesis. No que diz respeito aos 

posts que articulam duas formas de conferir legitimidade, a Mythopoesis é a mais usada, 

presente em 8 das 9 postagens. Ela é articulada com a Avaliação Moral em 5 das 

publicações, com a autorização em 2 das publicações e com a Racionalização em apenas 

1 das publicações. Uma última publicação alia Avaliação Moral e Racionalização.  

                                                           
11 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CS5bHOQgUhw/ 
12Disponível em: https://www.instagram.com/p/CS5bHOQgUhw/  

https://www.instagram.com/p/CS5bHOQgUhw/
https://www.instagram.com/p/CS5bHOQgUhw/
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Pode-se observar, na postagem (3)13, uma articulação das duas estratégias de 

legitimação do discurso, a Mythopoesis e a Autorização. Trata-se de um vídeo postado 

no perfil de Zambelli, em que Rodrigo Constantino comenta as manifestações pró-

bolsonaro de 1º de agosto de 2021.  

QUADRO 4 – Constantino em programa jornalístico: O TSE militante diz que (o voto) 

já é auditável, o que é fake News 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Constatino afirma que todos os presentes querem eleições mais transparentes, mas 

no minuto 0:45, fala que o voto não é auditável. É razoável argumentar que o sistema 

eleitoral poderia ser mais accountable, no entanto, é incorreto afirmar que não possui 

qualquer forma de auditação. Em seguida, Constantino faz uso de teorias da conspiração 

como arcabouço de seus argumentos “tem alguma coisa em curso, as pessoas não são 

otárias”. Nessa postagem, é possível verificar a estratégia de autorização. Constantino, 

apresentado como um comentarista jornalístico, fornece credenciais estéticas de uma 

autoridade de expertise (VAN LEEUWEN, p. 95). Também nessa dimensão autorizativa, 

há uma autoridade conformativa (VAN LEEUWEN, p. 96), de modo que a legitimação 

advém da conformidade de todos os outros, como no trecho: “todos ali querendo uma 

eleição mais transparente”. Constantino utiliza ainda um storytelling patente de histórias 

morais quando afirma que as pessoas não são otárias e que não se deve aceitar 

passivamente esse tipo de coisa, o que é classificado como mythopoesis.  

Na publicação (5)14, Marco Feliciano utiliza uma postagem em vídeo e anexa uma 

explicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o voto impresso. 

 

                                                           
13Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSFo5njHt8V/ 
14 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSMR6YOlWdU/ 
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Constantino (0:45): “com uma pauta única (...) todos ali querendo uma eleição mais 

transparente, o tal do auditável. O TSE militante diz que já é auditável, o que é fake 

News. A mídia finge que não viu ou tenta diminuir o que aconteceu. E essa 

orquestração toda dessa turma, que eu passei a chamar do mecanismo, do sistema, 

dá mais pano para a manga das teorias da conspiração. Quer dizer, tem alguma coisa 

em curso, as pessoas não são otárias e não aceitar passivamente esse tipo de coisa, 

levar na mão grande (...) pesquisas fajutas que colocam o Lula como grande 

favorito.” 

https://www.instagram.com/p/CSFo5njHt8V/
https://www.instagram.com/p/CSMR6YOlWdU/
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QUADRO 5 – Feliciano utiliza vídeo do TSE para embasar seu argumento  

Fonte: publicação retirada do perfil do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

Utiliza-se a figura institucional do TSE para garantir credibilidade ao discurso, 

evidente em frases como “o próprio TSE”. É uma estratégia interessante porque ao mesmo 

tempo que a mensagem critica a instituição, ela se vale de um artifício, um vídeo, que foi 

criado pelo próprio Tribunal. Feliciano conclui com uma ilação, tratando de um assunto 

de interesse público como se restringisse ao particular do presidente Bolsonaro. Aqui, a 

legitimação ocorre não por um princípio moral ou de efetividade, mas baseia-se em 

“alguma forma de verdade” (Van Leeuwen, pp. 103) ou a forma que as coisas são.  

Em seguida, na publicação (7)15, também retirada do perfil de Zambelli, infere-se 

que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anulou resolução que promovia o aborto e a 

ideologia de gênero.  

QUADRO 6 – Card em que Zambelli parabeniza Queiroga por combater o “aborto e 

ideologia de gênero.” 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

No entanto, a resolução revogada tratava de diretrizes que deveriam ser enviadas 

a entidades, órgãos e movimentos que participaram da Conferência Nacional de Saúde 

                                                           
15 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSP8I99HbUU/ 
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Após utilizar um vídeo publicado pelo TSE para explicar como funcionaria a urna 

que imprime o comprovante de voto, o deputado Marco Feliciano indaga, ao fim 

do vídeo: “por que o TSE, que antes fazia até propaganda a favor (do voto 

impresso) quer incriminar o presidente Jair Bolsonaro?”. 
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“Parabéns, Ministro! Queiroga anula resolução que promovia aborto e ideologia de 

gênero.” 

Legenda: Agradecemos ao Ministro @marceloqueiroga por lutar pelo direito e pelo 

respeito à vida, tão caros à população brasileira. 

https://www.instagram.com/p/CSP8I99HbUU/
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em 2019. Uma dessas diretrizes tratava da garantir do direito ao aborto legal, assegurando 

a assistência integral e humanizada à mulher. Essa postagem se insere na estratégia de 

legitimação da avaliação moral: o bom ministro que combate políticas moralmente 

indesejáveis. Também se verifica a mythopoesis, porque Queiroga busca restabelecer 

uma ordem legítima. 

A postagem (8)16 diz respeito à única publicação que combina Avaliação Moral e 

Racionalização. Trata-se de um trecho do Jornal Pingos nos Is, da Jovem Pan, que exagera 

ao tratar da dívida da Venezuela e de Cuba com o Brasil. 

QUADRO 7 – Trecho do programa jornalístico “Pingo nos is” quanto aos empréstimos 

do BNDES nos governos Lula e Dilma 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Apesar de ser verdade que Cuba e Venezuela possuem um débito de US$ 1,399 

bilhão com o Brasil, não é verdade que o financiamento à exportação de bens e serviços 

de engenharia não trouxe retorno para o país. A modalidade criada pelo BNDES liberava 

recursos para empresas do Brasil sob a condição de utilização de mão de obra e matéria-

prima brasileiras. O pagamento dessas empreitadas era desembolsado pelos países 

estrangeiros. Até outubro de 2021, o BNDES havia financiado US$ 10,499 bilhões para 

                                                           
16 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSW9jlpg8WO/  
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Texto sobreposto ao vídeo: dívida petista: Cuba e Venezuela devem R$ 3.5 bilhões 

ao BNDES. O apresentador, Vitor Brown: “(...) devido a empréstimos feitos 

durante os governos petitas de Lula e Dilma, a dívida de Cuba e Venezuela com o 

BNDES já atingem a marca de R$ 3.5 bilhões de reais.” 

José Maria Trindade (3:00): “(...) isso já pode ser contabilizado como prejuízo (...) 

o povo é que vai pagar.” Em seguida, afirma: “não é essa história, pra esquerda, pra 

socialista. É para bandidos (...) isso é bandidagem, isso é roubo.” Cristina Greml 

(4:15): “é dinheiro brasileiro para políticos comunistas que não são apoiados por 

brasileiros, é uma minoria ínfima da população brasileira que vota em partido 

comunista, que nem deveria existir, devia ser proibido. (...) e o nosso dinheiro não 

vai voltar. Eu tô com o Zé: devia ser cobrado de quem emprestou (...) para países 

que são inimigos do Brasil.” 

José Carlos Bernardi (6:30) “o que temos aí é um crime (...), o presidente Bolsonaro 

até comentou: o fiador foi o Tesouro Nacional. Ou seja, um dinheiro emprestado a 

fundo perdido. Ou seja, é um dinheiro perdido e nós, brasileiros, vamos ser quem 

vai pagar a conta.” 

https://www.instagram.com/p/CSW9jlpg8WO/
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obras e recebeu US$ 12,445 bilhões17. É possível verificar uma racionalização 

instrumental, que baseia a legitimação a partir da explicação do porquê de as coisas 

acontecerem de uma determinada forma. Também há uma racionalização teórica, que 

ancora o raciocínio dos comentaristas em uma forma de verdade (RECUERO, 2020). A 

avaliação moral também é percebida como estratégia de legitimação porque o vídeo 

utiliza mecanismos populistas, coloca o PT como mal e o povo afugentado como 

intrinsicamente bom. 

A postagem (9)18 articula duas estratégias combinadas com frequência nesse 

trabalho, a Avaliação Moral e a Mythopoesis. Nesse post, um texto anexado ao vídeo 

induz a achar que se trata de uma outra discussão, do fundão eleitoral.  

QUADRO 8 – Vídeo editado da Deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

É preciso ressaltar que o vídeo é fortemente editado, não só com cortes, mas com 

outras apelações estéticas, como o afinamento da voz e a saturação da imagem. Na 

realidade, a votação trata de um destaque que garante peso dobrado a mulheres e negros 

no fundo eleitoral. Aqui, o post utiliza a avaliação moral como estratégia de legitimação 

por causa de suas referências de bom e mau, que podem ser observadas tanto pela edição 

do vídeo – Hoffmann tem sua voz afinada e só aparece matizada de vermelho – quanto 

pelas referências textuais no vídeo. A mythopoesis é constatada porque Zambelli, em sua 

                                                           
17 https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/rodrigo-pacheco-brumadinho-stf/ 
18 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSdT_6pACfw/ 
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Texto sobreposto ao vídeo: “fundão eleitoral na Constituição Federal? 

Apresentamos destaque contra!” Um trecho da parlamentar Gleisi Hoffman 

(PT) com imagem saturada e voz afinada: “ao colocar que o voto dado às 

mulheres nas eleições, aos negros e negras contam em dobro para o fundo 

partidário e para o fundo eleitoral (...) a constituição estará estimulando os 

partidos a lançar candidaturas” [vídeo cortado]. Em seguida, o presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP), passa a palavra para a deputada Zambelli, que faz 

uma argumentação contrária às ações afirmativas na política: “eu defendo que 

mulher deva participar da política, e os negros também, a partir da construção 

da mudança de concepção das pessoas. A mulher tem que querer estar na 

política, o negro tem que querer estar na política. (...) no momento que a gente 

dá um peso diferente ao voto da mulher e ao voto do negro, a gente está 

discriminando.” 

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/rodrigo-pacheco-brumadinho-stf/
https://www.instagram.com/p/CSdT_6pACfw/
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argumentação, coloca-se contra, não só às cotas, mas ao fundão eleitoral – tema pela qual 

foi alvo de duras críticas de sua base eleitoral19. 

 Em mais uma combinação de Avaliação Moral e Mythopoesis retirada do perfil 

de Zambelli, a postagem (12)20 traz um enxerto de um vídeo em que Steve Bannon e Mike 

Lindell utilizam de significantes vazios como comunismo e globalismo para desacreditar 

o processo eleitoral brasileiro.  

QUADRO 9 – Vídeo de Steve Bannon desmerecendo a urna eletrônica usada no Brasil 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Afirmam no vídeo ainda que, se Bolsonaro não vencer as eleições, só pode ser 

porque elas foram fraudadas através da máquina eleitoral. Bannon e Lindell constroem 

uma narrativa, como um tipo de alerta para o mal que pode ocorrer no Brasil. Ou seja, 

suas argumentações podem ser classificadas como Avaliação Moral e Mythopoesis. 

Já na postagem (15)21 são utilizadas duas estratégias para dar legitimidade ao 

discurso da mensagem extraída do perfil de Feliciano.  

                                                           
19 https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/zambelli-se-defende-apos-criticar-
fundao-mas-aprovar-texto-da-ldo/ 
20 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSkQs8gnXXv/ 
21 Disponível em  https://www.instagram.com/p/CSsJfk2tmhF/ 
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Texto sobreposto ao vídeo: “americanos detonam Lula e defendem Bolsonaro” 

Steve Bannon: “Lembrem-se em outubro de 2022, uns 30 dias antes (...) da 

eleição para o Congresso dos EUA, ele e seu pai, Jair Bolsonaro, vão encarar o 

esquerdista mais perigoso do mundo, Lula. Um criminoso, comunista e apoiado 

por toda a mídia aqui nos EUA, toda a mídia esquerdista. Esta eleição é a 2ª 

mais importante no mundo e a mais importante eleição da história da América 

do Sul. Bolsonaro vai vencer, a não ser que seja roubado, adivinhem pelo que? 

Pelas máquinas.” 

“(...) as máquinas, bem, eles estão tentando. Olha, isso é sobre globalismo, é 

sobre movimentos nacionalistas populistas que tem escala internacional 

contra os globalistas. E eles vão tentar roubar todas as eleições possíveis 

porque eles não têm o apoio do povo, eles não conseguem vencer eleições 

livres e limpas, eles não conseguem ganhar eleições com voto em cédulas de 

papel. Se usarmos cédulas de papel nós ganharemos todas as eleições dos 

próximos 100 anos. Eles sabem disso e é para isso que todo este sistema foi 

feito” 

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/zambelli-se-defende-apos-criticar-fundao-mas-aprovar-texto-da-ldo/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/zambelli-se-defende-apos-criticar-fundao-mas-aprovar-texto-da-ldo/
https://www.instagram.com/p/CSkQs8gnXXv/
https://www.instagram.com/p/CSsJfk2tmhF/
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QUADRO 10 – Feliciano afirma que Lula e a esquerda querem censurar a mídia 

Fonte: publicação retirada do perfil do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

A primeira é a de utilizar uma racionalidade teórica, ou seja, baseada em uma 

informação parcialmente verdadeira, a de que Lula afirmou que seria necessário regular 

os meios de comunicação. No entanto, a mensagem passada pela postagem é “de censura 

de vozes independes ”, como se uma eventual regulação – em seu aspecto mais amplo – 

engatilhasse o cerceamento à liberdade de expressão. A outra estratégia, é a de construir 

um alerta para um possível mal que abateria o povo, como está colocado na sentença “um 

tbt (throw back time) para lembrarmos da real intenção da esquerda(...)” tendo em vista 

o cenário eleitoral de 2022. 

A postagem (16)22, publicada pelo perfil de Zambelli, traz um vídeo em que a 

deputada discute teorias da conspiração a partir da Racionalização e da Mythopoesis. 

QUADRO 11 – Zambelli quanto ao ex-ministro Zé Dirceu 

                                                           
22 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSu-gnbBKdV/ 
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Tweet de Lula: “eles têm que saber que nós vamos regular os meios de 

comunicação” 

O post, em formato de card: “um #tbt para lembrarmos a real intenção da esquerda 

em censurar a imprensa independente”. 

Legenda:  “Há tempos o PT e a esquerdopatia brasileira tenta a qualquer custo 

censurar os meios de comunicação que não compraram com dinheiro sujo, isso 

explica o motivo do governo Bolsonaro sofrer tanto com a mídia, de acordo com 

ela, quem é o ditador é o presidente que deu liberdade à imprensa e não aqueles 

que querem dominá-la.” 
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Zambelli: “vocês já devem ter visto a mídia de esquerdistas chamarem de 

terraplanismo a ideia de que grandes corporações cooptaram movimentos identitários 

– de igualdade racial, de igualdade de gênero, de luta racial, aquele famoso 

LGBTQIA+ e até as outras pautas sociais e ambientais. Tratam como se fosse uma 

teoria da conspiração essa coisa de globalismo que os conservadores falam (...). Então 

vamos ver o que o Zé Dirceu fala sobre o tema”. 

 

Dirceu: “todas as grandes corporações hoje falam sobre quatro questões: meio 

ambiente, igualdade de gênero, igualdade racial e social (...). Inventaram até um 

nome: ESG. Faz propaganda na GloboNews e você fica atordoado de tanta 

propaganda sobre isso. O capitalismo está mudando e o Brasil vai mudar. Nós 

https://www.instagram.com/p/CSu-gnbBKdV/
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Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Zambelli afirma que grandes corporações cooptaram movimentos identitários - 

movimentos sociais que reivindicam igualdade de gênero, igualdade racial e 

sustentabilidade ambiental. Afirma também que essa leitura, a qual a parlamentar se 

alinha e classifica como conservadora, é vista como conspiracionista, “terraplanista”. 

Para embasar seu argumento, Zambelli anexa um vídeo em seguida, em que aparece o ex-

ministro Zé Dirceu, em entrevista, argumentando que as pautas desses movimentos 

sociais se apresentam com força na agenda política e, por conta disso, o capitalismo não 

consegue contornar essas questões.  Em seguida, um outro vídeo é colocado na edição, 

com Dirceu argumentando que Lula, se estivesse livre, se elegeria ou elegeria Haddad. 

Dirceu afirma: “podia acontecer qualquer fato, como acontece as vezes. Ou erros nossos, 

como foi a facada a Bolsonaro”. Aparecem recortes de gravações de celulares do dia em 

que Bolsonaro tomou a facada, em 2018. Zambelli questiona se Dirceu estaria cometendo 

um ato falho ou dando uma confissão de culpa, atribuindo, de uma forma ou de outra, o 

atentado a Bolsonaro à esquerda, seguindo a regra de equivalência de Laclau (2005). Por 

utilizar enxertos reais de entrevistas, essa postagem é classificada como racionalização 

teórica. A mythopoesis se dá em virtude do argumento maniqueísta que trata a esquerda 

– ou seus equivalentes – como danosa, e até perigosa, para a sociedade. 

 Na publicação (20)23, Carla Zambelli pede para que seus seguidores se cadastrem 

no seu site ou entrem no seu grupo no Telegram para que “eu tenha contato com você”.  

                                                           
23 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTBP8XYLS49/ 

podemos continuar com a mobilidade urbana, modo de trabalho, modo de locomoção 

e modo de vida das grandes cidades, que qualquer enchente é um caos” [corte]. 

Zambelli: “então a esquerda trabalha em conjunto com as grandes corporações. 

Curioso, eu achei que eles queriam derrubar o capital. Mas parece que o Zé Dirceu 

andou confessando algumas coisas por aí” 

Dirceu: “podia acontecer qualquer fato, como acontece as vezes. Ou erros nossos, 

como foi a facada a Bolsonaro”. Em seguida, recortes de gravações de celulares do 

dia em que Bolsonaro tomou a facada, em 2018. Zambelli reaparece questionando 

“será que foi um ato falho ou uma confissão de culpa? ”. O vídeo é concluído com 

uma citação de Sun Tzu: “Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não 

precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o 

inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece 

nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.” 

https://www.instagram.com/p/CTBP8XYLS49/
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QUADRO 12 – Vídeo de Zambelli sobre a possível suspensão de seu canal 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

A deputada, em seguida, afirma que pede isso porque tem recebido informações 

de que algumas pessoas podem ter suas redes sociais deletadas, como teve o deputado 

Otoni de Paula, em agosto de 2021. O deputado em questão não teve suas redes deletadas 

por suas opiniões políticas, mas por organizar e incitar violência contra as instituições, 

conforme colocou Alexandre de Moraes em sua decisão. Além de Otoni de Paula, Sérgio 

Reis, Marcos Antônio Pereira Gomes “Zé Trovão” e outros também foram alvos da 

mesma operação. Zambelli afirma que tem “recebido informações”, sem entrar em 

detalhes de onde elas viriam. Infere-se que essas informações acessadas pela Parlamentar 

são resultado de sua posição destacada, enquanto ativista e deputada federal. Sua 

argumentação utiliza como estratégia a autorização combinada à mythopoesis, ao afirmar 

que estaríamos vivendo em um tempo de exceção. 

Na publicação (21)24, retirada do perfil de Zambelli, há um vídeo em que Lula traz 

a discussão sobre a regulamentação dos meios de comunicação. Zambelli, na legenda, 

afirma que isso significa censura.  

QUADRO 13 – Vídeo em que Lula defende a regulamentação dos meios de comunicação 

                                                           
24 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTCjxghgt1t/ 
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Autorização, 

mythopoesis 

 

@carla.zambelli 

 

25 de agosto 

 

Vídeo 

 

775.298 

visualizações 

 

  

 

Fala de Zambelli: “Digo isso porque tenho recebido informações de que algumas 

pessoas podem ter suas redes sociais deletadas, como foi a do deputado federal 

Otoni, por críticas que ele teceu ao Supremo Tribunal Federal ou a alguns ministros. 

Vocês sabem que eu, nunca, em todos esses 10 anos de atividade política, nunca 

infringi regras no sentido de falar contra as instituições. Eu sempre falo sobre as 

atitudes de determinadas pessoas. (...) só que, infelizmente, a gente tá vivendo um 

período de exceção em que arbitrariedades estão sendo cometidas. (...) um dos 

motivos por que tá acontecendo esse murmurinho, segundo a matéria que tem sido 

soltada nessas semanas, eu tenho sido a parlamentar mais influente do ano de 2021, 

dentro dos 594 parlamentares. Acho que eles veem isso como um risco.” 
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Avaliação 

Moral, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli 

 

26 de agosto 

Vídeo 

 

Texto sobreposto ao vídeo: “ex-presidiário promete regular meios de 

comunicação!” 

Legenda: “Mas você sabe o que isso significa? CENSURA, AMIGOS! Reflita 😉” 

Lula: “é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você 

acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação. 

Participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos pro governo Dilma na entrada, 

https://www.instagram.com/p/CTCjxghgt1t/
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Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

A parlamentar foge à discussão trazida ao vídeo, não conecta argumentações ao 

que é debatido. Pelo contrário, classifica tudo o que é dito por Lula como censura – 

envenena o poço argumentativo através da Avaliação Moral. Na legenda, convida seus 

seguidores a refletirem, como um alerta a um mal vindouro, utilizando também a 

estratégia de Mythopoesis.  

A última publicação encontrada que mescla duas estratégias de legitimação é a 

postagem (23)25 que combina Mythopoesis e Avaliação Moral. Nessa postagem, o 

apresentador Lacombe utiliza uma estratégia de argumentação semelhante à usada por 

Bolsonaro em outra postagem. É verificado o uso de significantes vazios no arcabouço 

argumentativo: “velha imprensa”, “comunismo”, “necessidades legítimas do povo 

brasileiro”.  

QUADRO 14 – O apresentador Lacombe tergiversa quanto ao isolamento social. 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Esses significantes vazios estruturam os elos causais da afirmação: “a velha 

imprensa empurrou a população ao pânico por conta do novo coronavírus”. Nesse sentido, 

                                                           
25 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTHzs6LgkZx/ 

337.902 

visualizações 

não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional. Mas também não vou 

discutir por que não deram entrada. Quando voltar, pode ter certeza, que se a gente 

voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de 

comunicação [corte] (...) porque eu entendo que vai ser bom para o país, vai ser 

bom para a economia e muito melhor e mais saudável para a democracia.” 

23 
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Avaliação Moral 

 

@carla.zambelli 

 

28 de agosto 

 

Vídeo 

 

609.959 

visualizações 

Texto sobreposto ao vídeo: “é assim que a imprensa militante trata o povo 

brasileiro? ” 

Lacombe: “Primeiro, a velha imprensa empurrou a população ao pânico por conta 

do novo coronavirus. Acha até hoje que não errou na mão, que fez um trabalho 

importante de conscientização. Trancou todo mundo em casa jurando que isso 

salvava vidas. Ignorou o direito constitucional de ir e vir, o direito ao trabalho. Não 

quis saber de medidas equilibradas. (...) O governador do Maranhão, adorador do 

comunismo, regime incompatível com a democracia, já alertou: pessoas armadas 

nas ruas é motim. Dória diz que o momento é gravíssimo (...) a ideia é mesmo 

silenciar os outros”. 

Legenda: “Até quando a velha imprensa desrespeitará dessa maneira as 

reivindicações e necessidades legítimas do povo brasileiro? ” 

https://www.instagram.com/p/CTHzs6LgkZx/
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há uma troca discursiva direta entre desinformação e mecanismos populistas. Lacombe 

faz um forte apelo às categorias de bem e mal: a velha imprensa, o governador comunista 

do Maranhão, o governador Dória que pretende silenciar os outros. São características da 

legitimação por avaliação moral. Além disso, faz um alerta para aqueles que desrespeitam 

as reivindicações legítimas do povo brasileiro, o que se configura como Mythopoesis. 

No universo deste estudo, no que diz respeito às publicações que utilizam apenas 

uma estratégia de legitimação, foram verificadas 12 publicações desse tipo. Quando a 

estratégia baseia-se em uma única forma de legitimação da mensagem, a Avaliação Moral 

e a Racionalização ganham destaque, de modo que cada uma foi verificada em quatro 

postagens diferentes. A Mythopoesis e a Autorização foram verificadas em duas 

postagens cada.  

Na postagem (1)26, publicada por Carla Zambelli, o presidente Bolsonaro faz um 

discurso na esplanada dos ministérios em favor do voto impresso argumentando que a 

urna eletrônica não é segura. 

QUADRO 15 – Vídeos retirados do perfil de Zambelli que colocam em dúvida o processo 

eleitoral 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

                                                           
26 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSCjGRhnDPb/ 
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Mythopoesis 

 

@carla.zambelli  

 

1 de agosto 

 

Vídeo 

 

409.306 

visualizações 

“Um grupo [...] que mantém refém outro grupo [...] usa chantagens para que venhamos 

a ter eleições sem qualquer forma de ser auditada. Quem fala que é auditável e é seguro 

é mentiroso, é quem não ter amor à democracia, é quem não respeita o seu povo. Essas 

pessoas têm que reconhecer qual é o seu lugar [...] quem for contra a vontade de vocês 

e a contagem pública dos votos, o voto democrático, está contra a democracia. Nós 

somos a maioria do Brasil, nós estamos do lado certo”. 

 

2 

Avaliação Moral 

 

@carla.zambelli  

 

1 de agosto 

 

Vídeo 

 

198.485 

visualizações 

“A gente está defendendo até o direito de vocês perderem com honra, mas o que eles 

querem é levar na mão grande ou depois dizer que a culpa é da urna eletrônica [...] 

por isso eles estão comprando as pesquisas desde já”. 

https://www.instagram.com/p/CSCjGRhnDPb/
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No entanto, Bolsonaro utiliza de desinformação, visto que nunca houve quaisquer 

indícios de fraudes nas urnas a despeito de diferentes instituições técnicas aferirem sua 

segurança. Ao mesmo tempo, Bolsonaro faz um discurso maniqueísta, separando seus 

apoiadores – do bem – de críticos ao projeto do voto impresso – do mal. A estratégia 

utilizada é a Mythopoesis porque na fala de Bolsonaro há um alerta para um grupo que 

tenta impedir eleições limpas em 2022. Já a publicação (2)27 mostra a deputada Carla 

Zambelli discursando em defesa do voto impresso. Ao longo do vídeo, está grafado “Voto 

auditável: o Brasil diz sim! ”. Um dos artifícios utilizados pela parlamentar para legitimar 

seu discurso é o apelo a um discurso maior de moralidade, referente ao imaginário 

brasileiro. 

 O post (4)28 é um trecho de uma das lives de Bolsonaro, postado no perfil de 

Zambelli, cujo presidente afirma que, excluindo os países produtores de vacina, o Brasil 

é o país que melhor conduz a vacinação.  

QUADRO 16 – Trecho de live de Bolsonaro quanto o desenrolar da vacinação no Brasil 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Em números absolutos, o Brasil figura como quarto país que mais aplicou doses 

em sua população, no entanto, o posicionamento cai para 67 quando considerado a taxa 

de doses aplicadas a cada 100 habitantes em agosto de 2021. Trata-se aqui, de uma 

validação cognitiva apoiada por um conhecimento (VAN LEEUWEN, 2007 apud 

RECUERO, 2020). É um tipo de racionalização teórica que pressupõe a validação de uma 

questão maior, baseada em um tipo de verdade (VAN LEEUWEN, 2007). 

                                                           
27 Disponível em:  https://www.instagram.com/p/CSDDzt-j00o/ 
28 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSNXsj5HqOa/ 
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@carla.zambelli 

 

5 de agosto  

 

Vídeo 

 

60.747 

visualizações 

“Temos problemas. Além da pandemia, que afetou a economia, porque a minha 

proposta no tocante à pandemia era cuidar. Era fazer o isolamento vertical isolando 

os mais idosos e com comorbidades. E a massa que podia trabalhar ia trabalhar 

dado os dados que a gente tinha naquele momento. Estamos voltando à 

normalidade, tirando os países que produziam vacinas, o Brasil é o país que melhor 

está no campo da vacinação. Lá atrás, quando eu falei que a vacina não seria 

obrigatória, o mundo também caiu na minha cabeça, disse que eu negava a vacina. 

Quando alguns diziam que podia ter comprado vacina ano passado, ou não tinha 

conhecimento da realidade ou estava fazendo de má fé: ninguém comprou vacina 

no ano passado”. 

https://www.instagram.com/p/CSDDzt-j00o/
https://www.instagram.com/p/CSNXsj5HqOa/
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Na postagem (10)29, retirada do perfil de Feliciano, a estratégia observada é de 

avaliação moral, porque o argumento separa aqueles que são bons – representantes dos 

que pensam a maioria – daqueles que são maus – os deputados que votaram contra a PEC, 

influenciados pela pressão de um ministro do STF.  

QUADRO 17 – Feliciano: “representantes de partidos políticos que cederam, sabe-se 

Deus porque, à pressão de um ministro do STF” 

Fonte: publicação retirada do perfil do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

A publicação (13)30, também retirada do perfil de Feliciano, consiste em um vídeo 

que chocou pessoas ao redor do mundo ao mostrar um avião decolando na capital do 

Afeganistão, Cabul, com pessoas agarradas às rodas e a fuselagem da aeronave por medo 

do retorno do Talibã ao poder. Na legenda, a afirmação: “enquanto isso, no Brasil a 

esquerda comemora a volta do Talibã ao poder. Já dá pra ter uma noção do que teremos 

caso a esquerda brasileira assuma em 2022! ” A postagem assume a estratégia de 

legitimação da mythopoesis, por criar uma narrativa de alerta, tentando espelhar o grupo 

terrorista com o campo político à esquerda.  

QUADRO 18 – Perfil de Feliciano associa a esquerda no Brasil com o Talibã 

                                                           
29 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CScX_QMF3GS/ 
30 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSpOQMSFPj6/ 
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@marcofeliciano 

 

11 de agosto 

 

Vídeo 

 

140.33 

visualizações 

Marco Feliciano (0:05): “Ontem foi dia 10 de agosto, nós tivemos um grande 

embate na Câmara dos Deputados. De um lado, representantes dos que pensam a 

maioria do povo brasileiro. Do outro lado, representantes de partidos políticos que 

cederam, sabe-se Deus porque, à pressão de um ministro do STF que, 

pessoalmente, convenceu 11 líderes partidários a orientar as suas bancadas a 

votarem contra a PEC do voto auditável. Eu e a maioria dos deputados votamos 

pelo voto impresso”. 

 

13 

Mythopoesis 

 

@marcofeliciano 

 

16 de agosto 

 

Vídeo 

 

213.535 

visualizações 

 

 

Legenda: “com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, assume o Talibã, 

grupo terrorista que há anos impõe pavor e tensão na sociedade afegã, mulheres e 

grupos opositores já perdem seus direitos. 

Milhares de pessoas desesperadas e com medo, tentam a qualquer custo, fugir do 

país temendo a volta do Talibã. 

 

Enquanto isso, no Brasil a esquerda comemora a volta do Talibã ao poder. 

Já dá pra ter uma noção do que teremos caso a esquerda brasileira assuma em 2022!” 

https://www.instagram.com/p/CScX_QMF3GS/
https://www.instagram.com/p/CSpOQMSFPj6/
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Fonte: publicação retirada do perfil do deputado Marco Feliciano no Instagram, agosto de 2021 

Zambelli faz a postagem (14)31 a partir de uma descontextualização. A imagem 

do post infere que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) 

determinou que o Ministério Público Federal investigue ações da Polícia Civil contra 

bandidos que controlam cerca de 1.500 favelas na cidade do Rio de Janeiro (sic).  

QUADRO 19 – Card induz a pensar que o STF desautorizou operações policiais 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

No entanto, o ministro Fachin determinou que o MPF apure se a PCRJ descumpriu 

a ordem do Supremo que restringiu a realização de operações a situações excepcionais 

durante a pandemia, o que inclui a operação do Jacarezinho, a mais letal da história do 

estado. Por utilizar “uma forma de verdade” (RECUERO, 2020, pp. 389) a postagem se 

enquadrada na estratégia de legitimação pela racionalização.  

Também extraído do perfil de Zambelli, a postagem (18)32 afirma que Lula se 

desloca clandestinamente pelo Brasil. Em agenda pelo Nordeste, Lula se deslocou com 

um jatinho pago pelo PT33.  

QUADRO 20 – Postagem afirma que Lula se desloca de forma clandestina pelo país 

                                                           
31 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSrbCuhrQZB/ 
32 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CS0VCpQs5lb/ 
33 https://www.poder360.com.br/brasil/pt-diz-pagar-jatinho-de-lula-no-nordeste-com-recursos-
proprios/ 
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@carla.zambelli  

 

17 de agosto 

 

Imagem 

 

134.756 

curtidas 

Corpus da imagem: “Hilário! STF manda investigar Polícia Civil por combater 

traficantes em favelas. Polícia teria descumprido proibição de combater o crime na 

pandemia”. 

Texto da legenda: “O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) 

determinou nesta segunda-feira (16) que o Ministério Público Federal investigue 

ações da Polícia Civil contra bandidos que controlam cerca de 1.500 favelas na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

A ordem é para apurar se a Polícia Civil descumpriu a ordem do Supremo que 

proibiu operações policiais, durante a pandemia da Covid-19.” 
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Avaliação Moral 

 

@carla.zambelli  

 

20 de agosto 

 

Corpus da imagem: “Lula se desloca clandestinamente! ” 

Legenda: “Lula pousa no Ceará num jatinho vindo do Maranhão sem rastreamento. 

Por quê? Que espécie de presidenciável prefere passar desapercebido numa região 

onde outrora foi eleito? Daquele tipo que roubou tanto a nação, que tem MEDO DO 

POVO! 

https://www.instagram.com/p/CSrbCuhrQZB/
https://www.instagram.com/p/CS0VCpQs5lb/
https://www.poder360.com.br/brasil/pt-diz-pagar-jatinho-de-lula-no-nordeste-com-recursos-proprios/
https://www.poder360.com.br/brasil/pt-diz-pagar-jatinho-de-lula-no-nordeste-com-recursos-proprios/
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Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Segundo o dicionário, o adjetivo clandestino refere-se ao que é feito às escondidas 

e ao que é contra às leis34. A postagem também pode ser entendida de forma ambígua, 

como se o ex-presidente estivesse viajando às escondidas ou como se estivesse fazendo 

algo contra a lei. A estratégia de legitimação é a avaliação moral porque trata de forma 

abstrata um fato para moralizá-lo, ou seja, conecta a viagem de lula pelo Nordeste a 

valores morais negativos. 

O post (22)35, observado no perfil de Zambelli, traz um vídeo em que a jornalista 

Cristina Graeml, para defender a abertura de impeachment do ministro do STF Alexandre 

de Moraes, afirma que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), atua como 

advogado em ação de Brumadinho no STF.  

QUADRO 21 – Fala de Cristina Graeml no programa “Pingos nos is” 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Aqui, a estratégia de legitimação é classificada pela Autorização. A dimensão 

autorizativa deriva da estética jornalística do programa e de seu argumento de que a AGU 

tem conhecimento técnico e, portanto, a abertura de um processo de impeachment de um 

ministro do STF já possuiria qualificação suficiente. 

                                                           
34 https://www.dicio.com.br/clandestino/  
35 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTIsEPuA2AX/ 
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Fala de Graeml: “Como ele está falando que não há justa causa, que não há amparo 

técnico? O que que eles estão dizendo, que o Advogado Geral da União, que a equipe 

de advogados que está no topo da carreira do serviço público de advocacia não sabe 

redigir um pedido de impeachment? (...) Rodrigo Pacheco, dá um tempo porque não 

somos bobinhos não, nós entendemos o que está acontecendo (...) nós queremos 

saber se com toda essa sua capacidade técnica de advogado, que a gente sabe que 

(você) é, tá advogando lá no caso de Brumadinho, (...) já conseguiu analisar todos 

os outros pedidos que estão há meses na sua gaveta”. 

https://www.dicio.com.br/clandestino/
https://www.instagram.com/p/CTIsEPuA2AX/
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  Na postagem (24)36, verificada no perfil de Zambelli, é utilizado um trecho de 

uma entrevista dada por Bolsonaro. Nela, Fabio Sousa questiona o presidente quanto às 

manifestações do dia 7 de setembro.   

QUADRO 22 – Bolsonaro sobre a hidroxicloroquina como questão de liberdade de 

expressão 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

A motivação das manifestações, segundo o presidente, é a liberdade de expressão: 

“não pode uma pessoa do STF e uma do STE se arvorarem como as donas do mundo”. 

Em seguida, Bolsonaro, ao comentar as prisões do deputado Otoni de Paula, do jornalista 

Wellington Macedo e de Roberto Jefferson, afirma: “não interessa o que ele falou (...) a 

liberdade de expressão é a alma da nossa democracia”. Em seguida, Bolsonaro alicerça 

sua defesa do uso de tratamento precoce para os sintomas da covid-19 como uma questão 

de liberdade de expressão. Como esse posicionamento é rechaçado publicamente e 

legalmente37, pela falta de embasamento argumentativo/científico, Bolsonaro trata um 

tema de saúde pública como se fosse liberdade de opinião. Em sua argumentação, 

Bolsonaro se coloca como um paladino defensor da liberdade de expressão. Nesse 

sentido, aqueles que defendem a liberdade de expressão são os bons, já aqueles que 

cercam seu discurso, em referência a Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, são os que 

estão fazendo o mal. 

Por fim, a publicação (25)38 da deputada Zambelli faz uso de uma reportagem 

antiga, de 2017, do Jornal Nacional, para justificar o aumento das contas de luz em 2021. 

                                                           
36 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTNlkw8Hzcc/ 
37 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/estudo-com-hidroxicloroquina-nao-
comprova-sua-eficacia-no-tratamento-precoce.shtml 
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/08/26/cpi-deve-aprofundar-investigacao-de-uso-
de-tratamento-precoce-contra-a-covid-pela-prevent-senior 
38 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTN83z5se8k/ 
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Bolsonaro (3:00): “Eu quero para o Brasil é a liberdade de expressão. Qualquer um 

de vocês (...) no meu entender, e de acordo com a intepretação da nossa 

constituição, pode questionar qualquer coisa. Pode falar que a hidroxicloroquina dá 

certo ou não dá certo. Você pode falar que confia no voto da urna eletrônica ou não 

confia sem você ser punido por isso. (...) Você não acha um só ataque meu ao 

Supremo Tribunal Federal ou ao Parlamento como um todo. Eu tenho críticas sim 

a um senador ou outro, a um ministro ou outro.” 

https://www.instagram.com/p/CTNlkw8Hzcc/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/estudo-com-hidroxicloroquina-nao-comprova-sua-eficacia-no-tratamento-precoce.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/estudo-com-hidroxicloroquina-nao-comprova-sua-eficacia-no-tratamento-precoce.shtml
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/08/26/cpi-deve-aprofundar-investigacao-de-uso-de-tratamento-precoce-contra-a-covid-pela-prevent-senior
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/08/26/cpi-deve-aprofundar-investigacao-de-uso-de-tratamento-precoce-contra-a-covid-pela-prevent-senior
https://www.instagram.com/p/CTN83z5se8k/
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QUADRO 23 – Trecho do Jornal Nacional, originalmente de 2017, sobre o aumento na 

conta de energia 

Fonte: publicação retirada do perfil da deputada Carla Zambelli no Instagram, agosto de 2021 

Apesar da reportagem mencionar as indenizações às empresas de energia, que 

seriam herdadas do governo Dilma e pagas até 2024, a alta do preço das contas de energia 

está associada ao acionamento de usinas termelétricas devido à baixa dos reservatórios 

das usinas do Sudeste e do Centro-Oeste. Segundo a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), de janeiro a abril de 2021, esse fornecimento custou R$ 4 bilhões aos 

consumidores e pode chegar a R$ 9 bilhões até o fim do ano. O cálculo do ressarcimento 

das empresas foi refeito após a quitação da primeira parcela e a extensão do período de 

pagamento. Dessa forma, o ressarcimento feito às empresas será de R$ 2.22 bilhões em 

2021 e o argumento central dessa postagem é que o aumento nas contas de energia 

começou em 2017. Essas indenizações compõe o preço final da conta de luz do 

consumidor, no entanto, como o valor foi parcelado e o prazo de pagamento aumentado, 

não se pode afirmar que o salto no preço médio da energia se deu em razão disso. Trata-
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Título sobreposto ao vídeo: “conta de luz está mais cara por culpa da gestão 

Dilma/PT.” 

William Bonner (0:00): “as contas de luz vão ficar mais caras em todo o Brasil. 

Todo mundo vai ser obrigado a pagar uma indenização bilionária que o governo 

deve às transmissoras de energia.”  

Fernando Rego Barros: “os cálculos são da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

A conta é comprida [RS 62,2 bi] e a história também. Começa lá em 2012 (...) na 

época o governo exigiu das distribuidoras mudanças nos contratos. Elas tiveram que 

aceitar renovar antecipadamente as concessões, mas seriam indenizadas para cobrir 

os gastos que tiveram com obra de modernização das redes. Uma MP assinada por 

Dilma Rousseff alterou o marco regulatório do setor elétrico, retirou encargos da 

tarifa de energia. Isso permitiu, em 2013, a redução de cerca de 20% na energia 

elétrica, para domicílios e para indústria. Mas em 2015, o governo percebeu que não 

tinha dinheiro para manter os subsídios. Aí veio com tarifaço, com aumento de mais 

de 50% na conta de luz. (...) como o governo não tem dinheiro em caixa, vai repassar 

a despesa para o consumidor. De acordo com a decisão da ANEEL, teremos 8 anos 

para pagar essa indenização. (...) no primeiro momento, somente em 2017, as contas 

de luz vão chegar às casas e às empresas com um aumento médio de 7,17%. Como 

o cálculo do reajuste depende de outros componentes, o efeito nas tarifas pode variar 

para mais ou para menos e vai ser assim até 2024. Todos teremos reajustes nas tarifas 

de energia só por causa das indenizações.” 
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se de uma racionalização teórica, que utiliza uma forma de verdade para validar um 

pressuposto maior (RECUERO, 2020, p. 389). 

6. Considerações finais 

Neste trabalho foram comparadas diferentes formas encontradas nas publicações 

de Carla Zambelli e Marco Feliciano no Instagram de conferir legitimidade ao discurso 

desinformativo. Inicialmente buscou-se contextualizar como a preocupação com a 

desinformação tem crescido em virtude da sua alta potencialidade de influenciar 

diferentes processos democráticos pelo mundo, além de contextualizar o alto impacto da 

desinformação na condução do combate à pandemia no Brasil, período em que essa 

pesquisa foi realizada. No entanto, o tema da pandemia não se mostrou como central ao 

para os parlamentares longo do período da pesquisa. Isso pode não ser generalizável a 

outros períodos e atores, mas é importante pontuar que nesse período específico houveram 

outros temas mais relevantes como foco de desinformação. Ao mesmo tempo, também 

pode demostrar que parlamentares da base bolsonaristas não se empenharam tanto em 

difundir o discurso desinformativo da presidência, o que deve ser analisado em pesquisas 

futuras. 

Com o objetivo de comparar diferentes formas de tornar uma mensagem legítima, 

foram analisadas publicações dos perfis de Zambelli e Feliciano no Instagram para 

entender se os deputados buscam estratégias semelhantes para enquadrar um discurso em 

uma realidade legitimadora. Para isso, foi utilizado a tipologia proposta por Van Leeuwen 

(2007), que indica que a legitimação deriva da Autorização, da Avaliação Moral, da 

Racionalização e/ou Mythopoesis. Esses parlamentares fazem parte da Bancada 

Evangélica na Câmara dos Deputados e, por isso, o tema religião se conecta às suas 

plataformas políticas. Foi verificado que esses perfis publicam desinformação, no 

entanto, salvo em uma postagem, de autoria de Feliciano, as mensagens com 

desinformação não guardam uma relação direta com linguagem e símbolos religiosos. 

Nas publicações, a desinformação funciona como um componente explicativo para basear 

um pensamento, ou seja, cumpre a função de legitimar um argumento maior. Nesse 

sentido, esse trabalho analisou o que se conecta a esse acessório legitimador e a linguagem 

religiosa não estava adjacente aos enunciados falsos ou enganosos.  

Nesse sentido, a relação entre desinformação e religião não é automática. 

Tampouco esses elementos não apresentam conexão. Muitos elementos populistas foram 
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encontrados nas publicações. Abelin (2020) entende populismo tanto como um estilo 

político de comunicação quanto uma estratégia de ação política. A comunicação populista 

diz respeito a uma estrutura narrativa – do apelo ao povo e de ser contra antagonistas 

responsáveis pela deficiência social e o establishment (LACLAU, 2005 apud ABELIN, 

2020) – e a um estilo narrativo, que se baseia na simplicidade, emocionalização e 

negatividade (ENGESSER el al., 2017 apud IDEM). Nesse sentido, a comunicação 

populista é entendida como um continuum em que os atores a utilizam em maior ou menor 

grau. Para entender melhor a relação entre religião e desinformação é preciso entender 

como esses elementos se relacionam com a comunicação populista. Uma estratégia 

interessante seria fazer uma comparação das estratégias de legitimação do discurso dos 

posts com desinformação com as estratégias de legitimação do discurso dos posts com 

mensagens populistas, justamente para entender melhor como a linguagem religiosa se 

relaciona com a desinformação. 
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ANEXO: 

CATEGORIA DE 
LEGITIMAÇÃO EXEMPLO 

1 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli  

 

1 de agosto 

 

Vídeo 

 

409.306 

visualizações 

 

“Um grupo [...] que mantém refém outro grupo [...] usa chantagens para que 

venhamos a ter eleições sem qualquer forma de ser auditada. Quem fala que é 

auditável e é seguro é mentiroso, é quem não ter amor à democracia, é quem não 

respeita o seu povo. Essas pessoas têm que reconhecer qual é o seu lugar [...] quem 

for contra a vontade de vocês e a contagem pública dos votos, o voto democrático, 

está contra a democracia. Nós somos a maioria do Brasil, nós estamos do lado 

certo”. 

 

2 

Avaliação 

Moral 

 

@carla.zambelli  

 

1 de agosto 

 

Vídeo 

 

198.485 

visualizações 

 

 

“A gente está defendendo até o direito de vocês perderem com honra, mas o que 

eles querem é levar na mão grande ou depois dizer que a culpa é da urna eletrônica 

[...] por isso eles estão comprando as pesquisas desde já”. 

3 

Autorização, 

mythopoesis 

 

Constantino (0:45): “com uma pauta única (...) todos ali querendo uma eleição 

mais transparente, o tal do auditável. O TSE militante diz que já é auditável, o que 

é fake News. A mídia finge que não viu ou tenta diminuir o que aconteceu. E essa 
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@carla.zambelli 

2 de agosto 

 

344.257 

visualizações 

orquestração toda dessa turma, que eu passei a chamar do mecanismo, do sistema, 

dá mais pano para a manga das teorias da conspiração. Quer dizer, tem alguma 

coisa em curso, as pessoas não são otárias e não aceitar passivamente esse tipo de 

coisa, levar na mão grande (...) pesquisas fajutas que colocam o Lula como grande 

favorito.” 

4 

Racionalização 

 

@carla.zambelli 

 

5 de agosto  

 

Vídeo 

 

60.747 

visualizações 

“Temos problemas. Além da pandemia, que afetou a economia, porque a minha 

proposta no tocante à pandemia era cuidar. Era fazer o isolamento vertical isolando 

os mais idosos e com comorbidades. E a massa que podia trabalhar ia trabalhar 

dado os dados que a gente tinha naquele momento. Estamos voltando à 

normalidade, tirando os países que produziam vacinas, o Brasil é os país que 

melhor está no campo da vacinação. Lá atrás, quando eu falei que a vacina não 

seria obrigatória, o mundo também caiu na minha cabeça, disse que eu negava a 

vacina. Quando alguns diziam que podia ter comprado vacina ano passado, ou não 

tinha conhecimento da realidade ou estava fazendo de má fé: ninguém comprou 

vacina no ano passado.” 

5 

Racionalização 

 

@marcofeliciano 

 

5 de agosto 

 

Vídeo 

 

106.528 

visualizações 

Após utilizar um vídeo publicado pelo TSE para explicar como funcionaria a urna 

que imprime o comprovante de voto, o deputado Marco Feliciano indaga, ao fim 

do vídeo: “por que o TSE, que antes fazia até propaganda a favor (do voto 

impresso) quer incriminar o presidente Jair Bolsonaro?”. 

6 

Avaliação moral 

Autorização 

Racionalização 

 

@marcofeliciano 

 

6 de agosto 

 

Vídeo 

 

399.995 

visualizações 

A respeito da votação da PEC da obrigatoriedade do voto impresso, Marco 

Feliciano afirma (0:50): “tínhamos maioria lá. Após uma reunião estranha, um juiz 

conseguiu convencer os donos de partidos a mudarem seus deputados lá na 

comissão. E da maioria passamos à minoria e perdemos (...). 

(3:05) Irmãos e amigos, saibam que 10 de 10 juristas consultados não encontraram 

embasamento nenhum na manutenção do modelo atual da apuração dos votos, 

onde somente alguns iluminados, numa sala escura apuram os resultados. O 

presidente Bolsonaro somente demonstrou os fatos estranhos ocorridos nas 

eleições de 2014 e 2018, com eleitores reclamando que, ao tentarem votar, ao 

digitar o número 1, a urna travava ou anulava o voto [nesse momento, um vídeo 

recortado entra na tela com uma urna computando o voto 13, da chapa Haddad-

D'ávila (PT-PCdoB) ]. E na eleição para prefeito de São Paulo, em 2020, o 

algoritmo das apurações não mudou em quase 12h, numa probabilidade de 1 para 

1 bilhão. O presidente não inventou, está registrado para a história. O presidente 

mostrou com provas que teve o seu sistema hackeado e invadido durante horas, 

dias semanas e meses. 

7 “Parabéns, Ministro! Queiroga anula resolução que promovia aborto e ideologia 

de gênero.” 
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Avaliação 

moral, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli 

 

6 de agosto   

 

Imagem 

 

139.315 curtidas 

Legenda: Agradecemos ao Ministro @marceloqueiroga por lutar pelo direito e 

pelo respeito à vida, tão caros à população brasileira. 

8 

Racionalização, 

Avaliação moral 

 

@carla.zambelli 

 

9 de agosto 

 

Vídeo 

 

299.192 

visualizações  

 

Texto sobreposto ao vídeo: dívida petista: Cuba e Venezuela devem R$ 3.5 bilhões 

ao BNDES. O apresentador, Vitor Brown: “(...) devido a empréstimos feitos 

durante os governos petitas de Lula e Dilma, a dívida de Cuba e Venezuela com o 

BNDES já atingem a marca de R$ 3.5 bilhões de reais.” 

José Maria Trindade (3:00): “(...) isso já pode ser contabilizado como prejuízo (...) 

o povo é que vai pagar.” Em seguida, afirma: “não é essa história, pra esquerda, 

pra socialista. É para bandidos (...) isso é bandidagem, isso é roubo.” Cristina 

Greml (4:15): “é dinheiro brasileiro para políticos comunistas que não são 

apoiados por brasileiros, é uma minoria ínfima da população brasileira que vota 

em partido comunista, que nem deveria existir, devia ser proibido. (...) e o nosso 

dinheiro não vai voltar. Eu tô com o Zé: devia ser cobrado de quem emprestou (...) 

para países que são inimigos do Brasil.” 

José Carlos Bernardi (6:30) “o que temos aí é um crime (...), o presidente 

Bolsonaro até comentou: o fiador foi o Tesouro Nacional. Ou seja, um dinheiro 

emprestado a fundo perdido. Ou seja, é um dinheiro perdido e nós, brasileiros, 

vamos ser quem vai pagar a conta.” 

9 

Avaliação 

moral, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli 

 

11 de agosto  

 

Vídeo 

 

308.267 

visualizações 

 

Texto sobreposto ao vídeo: “fundão eleitoral na Constituição Federal? 

Apresentamos destaque contra!” Um trecho da parlamentar Gleisi Hoffman (PT) 

com imagem saturada e voz afinada: “ao colocar que o voto dado às mulheres nas 

eleições, aos negros e negras contam em dobro para o fundo partidário e para o 

fundo eleitoral (...) a constituição estará estimulando os partidos a lançar 

candidaturas” [vídeo cortado]. Em seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira 

(PP), passa a palavra para a deputada Zambelli, que faz uma argumentação 

contrária às ações afirmativas na política: “eu defendo que mulher deva participar 

da política, e os negros também, a partir da construção da mudança de concepção 

das pessoas. A mulher tem que querer estar na política, o negro tem que querer 

estar na política. (...) no momento que a gente dá um peso diferente ao voto da 

mulher e ao voto do negro, a gente está discriminando.” 

10 

Avaliação moral 

 

@marcofeliciano 

 

11 de agosto 

 

Marco Feliciano (0:05): “Ontem foi dia 10 de agosto, nós tivemos um grande 

embate na Câmara dos Deputados. De um lado, representantes dos que pensam a 

maioria do povo brasileiro. Do outro lado, representantes de partidos políticos que 

cederam, sabe-se Deus porque, à pressão de um ministro do STF que, 

pessoalmente, convenceu 11 líderes partidários a orientar as suas bancadas a 
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Vídeo 

 

140.33 

visualizações 

votarem contra a PEC do voto auditável. Eu e a maioria dos deputados votamos 

pelo voto impresso. 

 

11 

Racionalização, 

Autorização, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli  

 12 de agosto 

 

Vídeo 

 

146.120 

visualizações 

Em live, Bolsonaro afirma (5:12) “você pega o pis/cofins da gasolina, tá na ordem 

de R$ 0,74, e esse valor tá fixo desde que eu assumi em janeiro de 2019. Dois anos 

depois continua o mesmo valor nominal, R$ 0,74. E o ICMS, quanto era cobrado 

quando eu assumi em janeiro de 2019? É um valor, em cima de um percentual que 

vem crescendo nominalmente. Pedi para a Petrobras fazer esse cálculo pra mim. 

(...) vamos supor aqui, está R$ 6,00 o litro da gasolina (...) com o novo decreto, o 

litro da gasolina foi para R$ 1,95, vamos arredondar para R$ 2,00 o litro da 

gasolina. O 30% de um estado qualquer que pode estar cobrando isso não incide 

sobre os R$ 2,00, que seriam R$ 0,6. Incide sobre os R$ 6,00, que é o preço médio 

na bomba. Ao invés de você pagar R$ 0,6 de IMCS na gasolina, você paga R$ 1,8. 

(...) Aí está a causa da gasolina estar altíssima.” 

12 

Avaliação 

Moral, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli  

 

14 de agosto 

 

Vídeo 

 

524.168 

visualizações 

Texto sobreposto ao vídeo: “americanos detonam Lula e defendem Bolsonaro” 

Steve Bannon: “Lembrem-se em outubro de 2022, uns 30 dias antes (...) da eleição 

para o Congresso dos EUA, ele e seu pai, Jair Bolsonaro, vão encarar o esquerdista 

mais perigoso do mundo, Lula. Um criminoso, comunista e apoiado por toda a 

mídia aqui nos EUA, toda a mídia esquerdista. Esta eleição é a 2ª mais importante 

no mundo e a mais importante eleição da história da América do Sul. Bolsonaro 

vai vencer, a não ser que seja roubado, adivinhem pelo que? Pelas máquinas.” 

“(...) as máquinas, bem, eles estão tentando. Olha, isso é sobre globalismo, é sobre 

movimentos nacionalistas populistas que tem escala internacional contra os 

globalistas. E eles vão tentar roubar todas as eleições possíveis porque eles não 

têm o apoio do povo, eles não conseguem vencer eleições livres e limpas, eles não 

conseguem ganhar eleições com voto em cédulas de papel. Se usarmos cédulas de 

papel nós ganharemos todas as eleições dos próximos 100 anos. Eles sabem disso 

e é para isso que todo este sistema foi feito” 

13 

Mythopoesis 

 

@marcofeliciano 

 

16 de agosto 

 

Vídeo 

 

213.535 

visualizações 

 

 

Legenda: “com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, assume o Talibã, 

grupo terrorista que há anos impõe pavor e tensão na sociedade afegã, mulheres e 

grupos opositores já perdem seus direitos. 

Milhares de pessoas desesperadas e com medo, tentam a qualquer custo, fugir do 

país temendo a volta do Talibã. 

 

Enquanto isso, no Brasil a esquerda comemora a volta do Talibã ao poder. 

Já dá pra ter uma noção do que teremos caso a esquerda brasileira assuma em 

2022!” 
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14 

Racionalização 

 

@carla.zambelli  

 

17 de agosto 

 

Imagem 

 

134.756 curtidas 

Corpus da imagem: “Hilário! STF manda investigar Polícia Civil por combater 

traficantes em favelas. Polícia teria descumprido proibição de combater o crime 

na pandemia.” 

Texto da legenda: “O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) 

determinou nesta segunda-feira (16) que o Ministério Público Federal investigue 

ações da Polícia Civil contra bandidos que controlam cerca de 1.500 favelas na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

A ordem é para apurar se a Polícia Civil descumpriu a ordem do Supremo que 

proibiu operações policiais, durante a pandemia da Covid-19.” 

15 

Racionalização 

Mythopoesis 

 

@marcofeliciano 

 

17 de agosto 

 

Imagem 

 

9.179 curtidas 

Tweet de Lula: “eles têm que saber que nós vamos regular os meios de 

comunicação” 

O post, em formato de card: “um #tbt para lembrarmos a real intenção da esquerda 

em censurar a imprensa independete.” 

Legenda:  “Há tempos o PT e a esquerdopatia brasileira tenta a qualquer custo 

censurar os meios de comunicação que não compraram com dinheiro sujo, isso 

explica o motivo do governo Bolsonaro sofrer tanto com a mídia, de acordo com 

ela, quem é o ditador é o presidente que deu liberdade à imprensa e não aqueles 

que querem dominá-la.” 

16 

Racionalização, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli  

 

18 de agosto 

 

Vídeo 

 

438.043 

visualizações 

 

110.587 curtidas 

Zambelli: “vocês já devem ter visto a mídia de esquerdistas chamarem de 

terraplanismo a ideia de que grandes corporações cooptaram movimentos 

identitários – de igualdade racial, de igualdade de gênero, de luta racial, aquele 

famoso LGBTQIA+ e até as outras pautas sociais e ambientais. Tratam como se 

fosse uma teoria da conspiração essa coisa de globalismo que os conservadores 

falam (...). Então vamos ver o que o Zé Dirceu fala sobre o tema.” 

 

Dirceu: “todas as grandes corporações hoje falam sobre quatro questões: meio 

ambiente, igualdade de gênero, igualdade racial e social (...). Inventaram até um 

nome: ESG. Faz propaganda na GloboNews e você fica atordoado de tanta 

propaganda sobre isso. O capitalismo está mudando e o Brasil vai mudar. Nós 

podemos continuar com a mobilidade urbana, modo de trabalho, modo de 

locomoção e modo de vida das grandes cidades, que qualquer enchente é um caos” 

[corte]. 

Zambelli: “então a esquerda trabalha em conjunto com as grandes corporações. 

Curioso, eu achei que eles queriam derrubar o capital. Mas parece que o Zé Dirceu 

andou confessando algumas coisas por aí” 

Dirceu: “podia acontecer qualquer fato, como acontece as vezes. Ou erros nossos, 

como foi a facada a Bolsonaro”. Em seguida, recortes de gravações de celulares 

do dia em que Bolsonaro tomou a facada, em 2018. Zambelli reaparece 

questionando “será que foi um ato falho ou uma confissão de culpa?”. O vídeo é 
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concluído com uma citação de Sun Tzu: “Se você conhece o inimigo e conhece a 

si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas 

não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se 

você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.” 

17 

Racionalização, 

Mythopoesis, 

Autorização, 

Avaliação moral 

 

@carla.zambelli  

 

19 de agosto 

 

Vídeo 

 

250.381 

visualizações 

Bolsonaro (1:35): “Os índios (...) cada vez mais, querem produzir, querem se 

integrar à sociedade, não querem favores de ninguém e eles tem uma área maior 

que a região sudeste. Imagine se 10% disso for voltado para o agronegócio. A 

gente dobra a produção do Brasil e diminui a despesa conosco também. E eles 

querem isso, tiveram comigo há duas semanas, uns 300 deles. Agora, a gente briga 

com o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) da Igreja Católica, com parte do 

MP (Ministério Público), com alguns ambientalistas (...) e o cara quer trabalhar, 

mais nada. Agora, tem alguns países que o que os índios produzem aqui, eles não 

compram, para evitar que eles evoluam. Só em Roraima, a gente gasta mais de R$ 

1 bilhão por ano só de subsídio para pagar a termelétrica a diesel, a gente não 

consegue fazer uma linha de transmissão, o linhão de Tucuruí, de Manaus a Boa 

Vista por ter reserva indígena no meio do caminho.” 

Bolsonaro (3:00): “O Supremo está para decidir o novo marco temporal. Houve o 

entendimento no passado que onde o índio ocupava até 88 é terra dele, a partir dali 

não vale mais. A ministra Rosa Weber reabriu a discussão e acha que o que o índio 

ocupar hoje, pode ser uma oca aqui nesse terreno (...) isso aqui passou a ser 

território indígena. Aqui até que não faz tanta diferença, mas no campo são 

centenas de áreas perdidas, simplesmente acaba com a nossa economia do 

agronegócio (...). Não é só a área. É que essas áreas acabam cercando outras áreas 

produtivas. Não tem como produzir mais e fazer o devido transporte (...) de forma 

econômica.” 

Bolsonaro (5:50): “a inflação está em 7%, isso vem em função daquela política: 

fique em casa, a economia a gente vem depois. (...) agora quem se deu mal na 

história foi o informal. Os caras fecharam o comércio retirando um inciso do artigo 

5º da Constituição, que é cláusula pétrea, fundamental: direitos e garantias 

individuais. Tirou o direito do cara e que se exploda. 

Bolsonaro (7:45): “o pessoal vem aqui e fala: o preço do gás ta caro. Não está caro 

o preço do gás! Tá R$ 45, eu zerei o imposto federal. Cadê os governadores para 

não zerar o imposto federal do gás¿ Aí chega a R$ 130 na ponta da linha. Gasolina 

está barato, custa R$ 1,95 na refinaria. Chega R$ 6, R$ 7 na ponta (...). Entrei com 

um PLC para regulamentar uma emenda de 2001 que fala do ICMS nacional. Não 

estou inventando ou quero tirar dinheiro de governador, mas a verdade está ali. 

(...) é lobby, gente ganhando muito dinheiro em cima de vocês.” 

18 

Avaliação Moral 

 

@carla.zambelli  

 

Corpus da imagem: “Lula se desloca clandestinamente!” 

Legenda: “Lula pousa no Ceará num jatinho vindo do Maranhão sem 

rastreamento. Por quê? Que espécie de presidenciável prefere passar 



59 
 

20 de agosto 

 

Imagem 

 

152.964 curtidas 

 

 

desapercebido numa região onde outrora foi eleito? Daquele tipo que roubou tanto 

a nação, que tem MEDO DO POVO! 

19 

Autorização, 

Racionalização, 

Avaliação moral 

 

@carla.zambelli 

 

20 de agosto 

Vídeo 

 

718.109 

visualizações  

 

Fala de Bolsonaro: “O pessoal vem aqui e fala: o preço do gás ta caro. Não está 

caro o preço do gás! Tá R$ 45, eu zerei o imposto federal. Cadê os governadores 

para não zerar o imposto federal do gás? Aí chega a R$ 130 na ponta da linha. 

Gasolina está barato, custa R$ 1,95 na refinaria. Chega R$ 6, R$ 7 na ponta (...). 

Vamos ver ao longo do caminho por que fica caro. Entrei com a medida provisória 

para venda direta do etanol.  Entrei com um PLC para regulamentar uma emenda 

de 2001 que fala do ICMS nacional. Não estou inventando ou quero tirar dinheiro 

de governador, mas a verdade está ali. (...) é lobby, gente ganhando muito dinheiro 

em cima de vocês.” 

20 

Autorização, 

mythopoesis 

 

@carla.zambelli 

 

25 de agosto 

 

Vídeo 

 

775.298 

visualizações 
 

  

 

Fala de Zambelli: “Digo isso porque tenho recebido informações de que algumas 

pessoas podem ter suas redes sociais deletadas, como foi a do deputado federal 

Otoni, por críticas que ele teceu ao Supremo Tribunal Federal ou a alguns 

ministros. Vocês sabem que eu, nunca, em todos esses 10 anos de atividade 

política, nunca infringi regras no sentido de falar contra as instituições. Eu sempre 

falo sobre as atitudes de determinadas pessoas. (...) só que, infelizmente, a gente 

tá vivendo um período de exceção em que arbitrariedades estão sendo cometidas. 

(...) um dos motivos por que tá acontecendo esse murmurinho, segundo a matéria 

que tem sido soltada nessas semanas, eu tenho sido a parlamentar mais influente 

do ano de 2021, dentro dos 594 parlamentares. Acho que eles vêm isso como um 

risco.” 

21 

Avaliação 

Moral, 

Mythopoesis 

 

@carla.zambelli 

 

26 de agosto 

Vídeo 

 

337.902 

visualizações 

Texto sobreposto ao vídeo: “ex-presidiário promete regular meios de 

comunicação!” 

Legenda: “Mas você sabe o que isso significa? CENSURA, AMIGOS! Reflita 😉” 

Lula: “é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você 

acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação. 

Participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos pro governo Dilma na entrada, 

não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional. Mas também não vou 

discutir por que não deram entrada. Quando voltar, pode ter certeza, que se a gente 

voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de 

comunicação [corte] (...) porque eu entendo que vai ser bom para o país, vai ser 

bom para a economia e muito melhor e mais saudável para a democracia.” 

22 

Autorização 

 

@carla.zambelli 

 

28 de agosto 

 

Fala de Graeml: “Como ele está falando que não há justa causa, que não há amparo 

técnico? O que que eles estão dizendo, que o Advogado Geral da União, que a 

equipe de advogados que está no topo da carreira do serviço público de advocacia 

não sabe redigir um pedido de impeachment? (...) Rodrigo Pacheco, dá um tempo 
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Vídeo 

 

598.540 

visualizações  

 

porque não somos bobinhos não, nós entendemos o que está acontecendo (...) nós 

queremos saber se com toda essa sua capacidade técnica de advogado, que a gente 

sabe que (você) é, tá advogando lá no caso de Brumadinho, (...) já conseguiu 

analisar todos os outros pedidos que estão há meses na sua gaveta.” 

23 

Mythopoesis, 

Avaliação 

Moral 

 

@carla.zambelli 

 

28 de agosto 

 

Vídeo 

 

609.959 

visualizações 

Texto sobreposto ao vídeo: “é assim que a imprensa militante trata o povo 

brasileiro?” 

Lacombe: “Primeiro, a velha imprensa empurrou a população ao pânico por conta 

do novo coronavirus. Acha até hoje que não errou na mão, que fez um trabalho 

importante de conscientização. Trancou todo mundo em casa jurando que isso 

salvava vidas. Ignorou o direito constitucional de ir e vir, o direito ao trabalho. 

Não quis saber de medidas equilibradas. (...) O governador do Maranhão, adorador 

do comunismo, regime incompatível com a democracia, já alertou: pessoas 

armadas nas ruas é motim. Dória diz que o momento é gravíssimo (...) a ideia é 

mesmo silenciar os outros.” 

Legenda: “Até quando a velha imprensa desrespeitará dessa maneira as 

reivindicações e necessidades legítimas do povo brasileiro?” 

 

24 

Avaliação Moral 

 

@carla.zambelli  

 

30 de agosto 

 

Vídeo 

 

558.750 

visualizações 

Bolsonaro (3:00): “Eu quero para o Brasil é a liberdade de expressão. Qualquer 

um de vocês (...) no meu entender, e de acordo com a intepretação da nossa 

constituição, pode questionar qualquer coisa. Pode falar que a hidroxicloroquina 

dá certo ou não dá certo. Você pode falar que confia no voto da urna eletrônica ou 

não confia sem você ser punido por isso. (...) Você não acha um só ataque meu ao 

Supremo Tribunal Federal ou ao Parlamento como um todo. Eu tenho críticas sim 

a um senador ou outro, a um ministro ou outro.” 

25 

Racionalização 

 

@carla.zambelli 

 

30 de agosto 

 

Vídeo 

 

929.970 

visualizações  

 

Título sobreposto ao vídeo: “conta de luz está mais cara por culpa da gestão 

Dilma/PT.” 

William Bonner (0:00): “as contas de luz vão ficar mais caras em todo o Brasil. 

Todo mundo vai ser obrigado a pagar uma indenização bilionária que o governo 

deve às transmissoras de energia.”  

Fernando Rego Barros: “os cálculos são da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

A conta é comprida [RS 62,2 bi] e a história também. Começa lá em 2012 (...) na 

época o governo exigiu das distribuidoras mudanças nos contratos. Elas tiveram 

que aceitar renovar antecipadamente as concessões, mas seriam indenizadas para 

cobrir os gastos que tiveram com obra de modernização das redes. Uma MP 

assinada por Dilma Rousseff alterou o marco regulatório do setor elétrico, retirou 

encargos da tarifa de energia. Isso permitiu, em 2013, a redução de cerca de 20% 

na energia elétrica, para domicílios e para indústria. Mas em 2015, o governo 

percebeu que não tinha dinheiro para manter os subsídios. Aí veio com tarifaço, 

com aumento de mais de 50% na conta de luz. (...) como o governo não tem 

dinheiro em caixa, vai repassar a despesa para o consumidor. De acordo com a 
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decisão da ANEEL, teremos 8 anos para pagar essa indenização. (...) no primeiro 

momento, somente em 2017, as contas de luz vão chegar às casas e às empresas 

com um aumento médio de 7,17%. Como o cálculo do reajuste depende de outros 

componentes, o efeito nas tarifas pode variar para mais ou para menos e vai ser 

assim até 2024. Todos teremos reajustes nas tarifas de energia só por causa das 

indenizações.” 


