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Resumo  

Em outubro de 2019, foi realizada uma simulação de pandemia sanitária no Event 201 – 

congresso sediado por Johns Hopkins Center for Health Security em parceria com World 

Economic Forum e Bill and Melinda Gates Foundation – que buscava prever a resposta mundial 

caso um cenário de tal escala se tornasse realidade. A prática resultou em conclusões 

desfavoráveis quanto ao preparo dos territórios em um evento dessa magnitude – panorama 

que, coincidentemente, foi confirmado meses depois com a explosão do novo coronavírus. No 

Brasil, dentre diversas movimentações ocorrendo em outras frentes, observou-se a organização 

de grupos civis que atuaram na proteção da população se preocupando quanto à proteção 

individual mais eficaz contra Covid-19. Esta monografia visa contribuir para o debate sobre 

ativismo digital na pandemia por meio do estudo central de 2 perfis (“Qual Máscara?”, “PFF 

para Todos”) e um caso anexo (“Estoque PFF”) que, na internet e fora do ambiente virtual, 

movimentaram narrativas acerca de máscaras mais seguras e acessíveis para a sociedade 

brasileira. Para melhor entender os repertórios utilizados por esses grupos - que se mostraram 

ativamente opositores da política adotada no país quanto à disseminação de informações sobre 

o equipamento - foi realizada a análise de conteúdo dos tweets veiculados desde seus 

respectivos dias de criação até dezembro de 2021. Dentre principais achados, observou-se as 

diferentes estratégias que culminaram em discussões sobre contato com atores políticos, 

desconfiança perante a atuação de indivíduos isolados, a inserção desses perfis em redes de 

apoio similares e, especialmente, a legitimidade associada às iniciativas.  

Palavras-chave: ativismo digital, Covid-19, internet, máscara, movimentos sociais, 

pandemia, Twitter. 
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Abstract  

In October 2019, a health pandemic simulation was carried out at Event 201 – a congress 

hosted by the Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World 

Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation – which sought to predict the 

global response if a scenario of such scale would come true. The practice resulted in 

unfavorable conclusions regarding the preparation of territories in an event of this magnitude 

– a scenario that, coincidentally, was confirmed months later with the outbreak of the new 

coronavirus. In Brazil, among others movements on other fronts, it was observed the 

organization of civil groups that acted in the protection of the population, worrying about 

the most effective individual protection against Covid-19. This monograph aims to 

contribute to the debate on digital activism in the pandemic through the central study of 2 

profiles (“Qual Máscara?”, “PFF Para Todos”) and one attached case (“Estoque PFF”) that, 

on Twitter and outside the virtual environment, moved narratives about safer and more 

accessible masks for Brazilian society. In order to better understand the repertoires and used 

by these groups - which were actively opposed to the policy adopted in the country regarding 

the dissemination of information about the equipment – was realized a content analysis of 

the tweets from their respective days of creation to December of 2021. Among the main 

findings, we observed the different strategies that culminated in discussions about contact 

with political actors, distrust of the actions of isolated individuals, the insertion of these 

profiles in similar support networks and, especially, the legitimacy associated with the 

initiatives. 

Palavras-chave: digital activism, Covid-19, internet, masks, social movements, pandemic, 

Twitter. 
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1. Introdução 

A eclosão de uma nova pandemia mundial resultante da disseminação do Sars-CoV-2, 

vírus responsável pela doença Covid-19, instaurou um novo cenário social, político, econômico 

e sanitário em torno do globo. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

deu início a uma mobilização em combate ao novo vírus, trazendo à tona a necessidade de ações 

internas por país e de colaboração internacional, além de posteriores diretrizes gerais para sanar 

a propagação da nova doença. 

Em 08 de dezembro de 2019, o primeiro caso foi detectado na cidade de Wuhan, na 

China. O paciente zero, até então diagnosticado com pneumonia, teve a codificação do novo 

agente patogênico divulgada em torno de 21 dias depois - em 29 de dezembro. E, em conjunto, 

foram identificados novos quadros de pneumonias com causas desconhecidas. Nos meses 

seguintes, o acionamento da Organização Mundial da Saúde com boletins informativos deixou 

o mundo em alerta. 

O posicionamento da OMS ao declarar emergência internacional, com surgimento de 

novos casos em outros países além da localidade chinesa, trouxe senso de urgência. O passar 

dos meses (e dos anos) confirmou a magnitude e gravidade da nova cepa, bem como de 

posteriores variantes. Neste cenário, a preocupação com as medidas sanitárias contra a 

disseminação do patógeno escalou globalmente: houve instauração de conselhos internacionais, 

como o Comitê de Operações de Emergência (COE) da própria organização sanitária, busca 

por novas informações sobre o vírus via entidades de segmentos diversos - desde universidades 

públicas às instituições privadas - e a mudança de postura dos líderes globais em proteção às 

respectivas populações.  

Segundo von Bülow (2020), a pandemia foi mobilizadora de ações on-line de 

enfrentamento ao novo cenário, no qual a vida de grande parte da sociedade ficou imersa no 

ambiente virtual. Este trabalho busca contribuir com a análise das respostas à pandemia, 

focando no papel de atores da sociedade civil que utilizaram ferramentas digitais para 

influenciar os debates acerca do ativismo sobre máscaras. O presente trabalho contribui para 

essa discussão ao apresentar uma análise acerca de iniciativas orgânicas, fomentadas no 

ambiente virtual com desdobramentos na arena presencial, voltadas para disseminação de 

conteúdos científicos sobre os respiradores em combate ao coronavírus. Esse item de proteção 

foi alvo de discussões acerca da legitimidade quanto ao seu uso, além da veiculação de 
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informações difusas que dificultaram o entendimento da população perante os dados científicos 

sobre as máscaras. Além da incerteza em torno da pandemia e melhores formas de combatê-la, 

adiciona-se ainda o fato de ter sido objeto de narrativas negacionistas sobre seu impacto efetivo 

no combate ao coronavírus. 

Dentre as diversas frentes de ativismo digital relacionadas à pandemia, evidenciou-se 

no Brasil a movimentação, iniciada nas mídias sociais, em torno da disseminação de 

informações adequadas sobre o uso desses itens, que foram adotados dentre as orientações 

sanitárias da OMS. Neste cenário, 3 (três) iniciativas foram selecionadas devido à atuação 

contínua e organizada de propagar dados científicos em torno dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) em múltiplos domínios virtuais, sendo elas denominadas nas plataformas 

pelos nomes “Qual Máscara”, “Estoque PFF” e “PFF Para Todos”.  

Para von Bülow (2020), em todo o globo o ativismo digital foi relevante, contudo, no 

Brasil houve uma política negacionista que impulsionou a agência de atores da sociedade civil 

que buscaram atenuar a situação sanitária que se agravava no país. Neste cenário, o estudo foca 

em iniciativas de indivíduos em contexto de crise, as quais acabaram por extrapolar a arena 

virtual, tendo como objetivo compreender quais repertórios e mecanismos de legitimação foram 

utilizados pelos atores. Mais especificamente, a análise das atividades dos publicadores também 

tem como objetivo mapear as estratégias empregadas no Twitter, bem como suas respectivas 

autoidentificações e expressões políticas. Neste último caso, é interessante pontuar a proposta 

de ação utilizada pelos atores em contraponto à política adotada pelo Governo Federal quanto 

ao combate ao coronavírus.  

Na seção seguinte, apresentamos a metodologia utilizada para alcançar os objetivos da 

pesquisa. O restante do texto está organizado em mais 7 partes: “A pandemia, internet e PFF”; 

perfil "PFF Para Todos"; caso "Estoque PFF"; perfil "Qual Máscara"; imprensa, considerações 

finais e referências bibliográficas. 

2. Metodologia  

 

2.1  Dados Gerais 

Segundo Recuero (2018), a pesquisa voltada para as mídias sociais se caracteriza por 

tentar entender a veiculação de informações e disputas de sentidos em um ambiente virtual, no 

qual a compreensão desses discursos perpassa a análise de ações orgânicas realizadas por 
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indivíduos responsáveis pela troca e compartilhamento de dados digitais. Levando em 

consideração os pressupostos propostos por Yin (2001) para designar o estudo de caso enquanto 

um método de pesquisa aprofundado para cenários específicos, realizo o mapeamento das 

estratégias contempladas pelos perfis @qualmascara e @pffparatodos para disseminação de 

conteúdos conscientizadores sobre o uso adequado de máscaras no Brasil, em combate à 

pandemia de coronavírus eclodida no país em 2020.  

Essas três páginas fazem parte de um universo de outras iniciativas similares associadas 

ao ativismo digital que surgiram em um contexto pandêmico. Em caráter isolado que será 

abordado logo adiante, meu olhar também se volta para a atuação paralela do perfil 

@estoque_pff – desativado após meses de ação contínua com a página PFF Para Todos e 

diretamente relacionado ao seu impulsionamento.  

 A plataforma principal utilizada como fonte de dados nesta pesquisa é o Twitter, tanto 

por ter sido o locus inicial das movimentações de interesse quanto pela sua característica 

primordial de produção do capital social que, assim como apontado por Luna, Corradi e Cal et 

al (2016) em referência a Recuero (2009), resulta em capilarização significativa de 

informações, mostrando-se um local propício para fluxo de opiniões e narrativas de influência. 

No entanto, tendo em vista que os atores de interesse também utilizam outras plataformas, o 

presente trabalho também incluiu o levantamento de dados do Instagram, Facebook e páginas 

na web. Valho-me das palavras escritas por Fonseca (2021) acerca da expressiva importância 

de entender as arenas passíveis de apropriação pelos atores e seus discursos, visto que a 

produção de conteúdo busca atingir audiências diversas.  

 Em primeiro lugar, recorro à extração de dados gerais e específicos de cada perfil em 

suas plataformas sociais para mapeamento geral da presença digital dessas iniciativas. Esta 

etapa contou com a coleta de informações feita manualmente e com ferramentas que permitem 

a extração de dados específicos por vias automatizadas – como no caso do PhantomBuster 1, 

uma plataforma que permite acesso ao volume de seguidores, volume de pessoas seguidas, 

postagens e data de criação de cada perfil por mídia social. Em paralelo, utilizo também a 

ferramenta SemRush para coleta de dados de acesso aos sites oficiais de interesse. 

Aqui, é importante mencionar que o levantamento de tais informações se relaciona com 

o conceito de métrica de vaidade vinculado aos indicadores disponíveis nos perfis – followers, 

 
1 Para mais informações, consultar a plataforma no link https://phantombuster.com  

https://phantombuster.com/
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posts e afins. São esses indicadores que, segundo Rogers (2019), trazem o potencial de se 

identificar possíveis formadores de tendência levando em consideração a atratividade que esses 

big numbers podem vir a ter para os internautas - como no caso do Instagram (seguidores, 

volume total de publicações, volume de pessoas que são seguidas), Facebook (volume total de 

publicações, seguidores e curtidas), Twitter (volume de publicações, seguidores, seguindo, 

publicações curtidas) e sites (tráfego e origem de tráfego).  

Após esse levantamento, utilizo ferramentas específicas para análise de conteúdo léxico 

das publicações coletadas no Twitter. Por meio de uma análise preliminar das postagens dos 

perfis, coletadas entre o mês de criação das páginas até 31 de dezembro de 2021, foi possível 

identificar três naturezas principais das menções: publicações próprias, replicação de outros 

conteúdos e respostas aos seguidores. O universo coletado será melhor detalhado 

posteriormente, contudo, ao todo foram analisados 2.253 tweets do perfil “Qual Máscara?” e 

23.464 tweets do user “PFF Para Todos”.  

Observou-se a possibilidade de 3 segmentações de análise que ilustram possíveis 

diferenciações na linguagem e pautas utilizadas para cada caso, incluindo preocupação com o 

caráter científico, replicação de posicionamentos políticos e trocas virtuais com atores de 

influência. A codificação dessas planilhas é feita manualmente, com distinção dos caracteres 

indicadores entre retweets, interações com outras contas e postagens próprias. Aqui, levo em 

consideração a argumentação proposta por Marwick (2014), que aborda essa leitura segmentada 

e aproximada enquanto um método de análise crítica dos discursos de determinado perfil, 

considerando ser possível entender padrões específicos nas narrativas próprias e 

compartilhadas. 

O estudo dos dados coletados foi realizado a partir da análise de conteúdo de natureza 

híbrida que, por meio de técnicas diversas e ferramentas para tratamento léxico, permite a 

manipulação dos dados com viés quantitativo e qualitativo. Segundo Luna, Corradi e Cal et al 

(2016) em referência a Bardin (1977), esse tipo de análise é rica para verificação de práticas de 

ativismo digital. A análise de conteúdo permite a inferência de sentidos sobre informações 

verbais, visuais ou escritas partindo de métodos quantitativos e qualitativos, além de seguir 

critérios científicos como validade, confiabilidade e replicabilidade (LYCARIÃO, SAMPAIO; 

2021). Devido à diversidade de perfis e o enfoque nas narrativas veiculadas via Twitter, a seguir 

são descritos em tópicos os procedimentos metodológicos adotados de forma específica.  
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2.2 Extração 

 A coleta de dados no Twitter e outras mídias (Facebook, Instagram) foi realizada por 

duas vias principais: em primeiro lugar, extração de informações dos perfis de interesse no 

Facebook, Instagram e sites próprios. Em seguida, no caso do Twitter, todas as publicações dos 

perfis @qualmascara e @pffparatodos foram coletados da plataforma por meio de uma 

linguagem de programação chamada Python2, em que são utilizados scripts (instruções) que 

viabilizam uma coleta de determinada plataforma por meio de sua API (Application 

Programming Interface) - uma espécie de porta de acesso para aquela mídia social.  

Esse processo possibilita o data scraping dos dados sem violação de diretrizes da 

comunidade e políticas de privacidade, retornando informações de natureza pública. A pesquisa 

se relacionou com a análise de conteúdo das publicações coletadas no recorte da data de criação 

de cada página até 31 de dezembro de 2021. O perfil “Qual Máscara?” conta com 2.253 tweets 

desde dezembro de 2020 e, no caso do perfil @pffparatodos, 23.464 tweets que contemplam o 

recorte desde julho de 2020.  

A base de dados inclui métricas de engajamento (retweets, curtidas e replies) que, de 

acordo com Pinheiro e Postinguel (2018), vêm a refletir o consumo de determinado conteúdo, 

além de deslocarem o olhar para a interatividade específica da mídia social resultando em uma 

espécie de materialização da conversação entre um perfil e aqueles que tiveram contato com 

seus discursos compartilhados no Twitter.  

O user @PFFParaTodos atuava até recentemente de forma conjunta com outra página 

voltada para compartilhamento de promoções e locais de aquisição dos equipamentos de 

proteção de maneira acessível, a Estoque PFF (@estoque_pff). A atuação síncrona dos perfis 

gerou inicialmente uma complementação proporcional entre veiculação de informações sobre 

as máscaras faciais e locais acessíveis para compra do produto. Contudo, no dia 10/09/21, a 

administradora da página Estoque_pff publicou, sem maiores detalhes, sobre a desativação das 

ofertas pelo Twitter, concentrando a iniciativa apenas no Telegram.  

As postagens realizadas pelo perfil também foram excluídas, de forma a restarem apenas 

5 tweets gerais, comunicando principalmente sobre a mudança na forma de atuação. No dia 

 
2 Na página de documentações, no site oficial do Python, é possível consultar mais informações sobre a sua 

natureza e formas de utilização. A seção de interesse encontra-se disponível em <https://www.python.org/doc/ > 

https://www.python.org/doc/
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seguinte (11/09), a página PFF Para Todos se despediu da parceria por meio de uma thread3 

explicativa da situação, expondo como a associação entre os administradores foi iniciada e os 

possíveis motivos da desativação. Por esse cenário, justifico a ausência de análise das 

publicações da página Estoque PFF devido à inexistência dos dados, restringindo-me ao fio 

explicativo4 que contabiliza 165 respostas, 32 retweets e 416 curtidas. 

Tendo em vista os pressupostos da Lei Geral de Proteção de Dados no país, que reforça 

a relevância de legislações sobre manipulação de dados e uso de tecnologia, recorro ainda ao 

recurso de anonimização das contas de internautas comuns que interagiram com as páginas, de 

forma a impossibilitar quaisquer personalizações ou identificações, preservando assim a 

identidade do público (CARVALHO, CAPPELLI, OLIVEIRA; 2020).  

2.3 Ferramentas e narrativas 

Inspiro-me na metodologia mista proposta por Recuero quanto às publicações 

veiculadas nos anos de 2014 e 2018, respectivamente, sobre o #DiaDaConsciênciaNegra no 

Twitter e em seu estudo de discursos em mídias sociais (IBPAD), nos quais a pesquisadora 

propõe uma análise de dados calcada em duas abordagens interseccionais: Análise de Conteúdo 

e Análise de Redes. Pretendo localizar quais argumentações, sentidos e correlações estão 

inseridos nos discursos e repertórios utilizados pelos perfis no Twitter com foco na primeira 

técnica, a fim de entender quais mecanismos de legitimação estão presentes nas estratégias de 

cada iniciativa.  

Assim, ao adaptar para minha pesquisa, utilizei 2 (dois) softwares que permitem o 

enriquecimento e detalhamento da análise – Iramuteq e WORDij. Baseio-me na importância da 

área de Linguística de Corpus para embasar o olhar refinado para as redes semânticas, visto que 

essa abordagem explora estatisticamente elementos lexicais, além de identificar padrões, 

combinações de palavras e informações voltados para os conjuntos de palavras. A utilização 

das ferramentas permite o apanhamento de um grande volume de dados, assim como explicado 

por Pedro Meirelles em seu curso sobre Análise Textual (IBPAD, 2021), oferecendo a 

possibilidade de análise por vários tipos de corpora.  

 
3 Thread é o termo utilizado para designar uma sequência de postagens interligadas no Twitter 
4 O fio completo pode ser acessado no link: https://twitter.com/PFFparaTodos/status/1436704232313348099 

https://twitter.com/PFFparaTodos/status/1436704232313348099
https://twitter.com/PFFparaTodos/status/1436704232313348099
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Ocorrências enquadradas na categorização de tweets próprios foram trabalhadas via 

Iramuteq5 (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires) visando estudar a clusterização dos termos, identificar temáticas exploradas 

pelos perfis e a aproximação de sentidos construídos via técnicas estatísticas. O estudo das 

postagens próprias foi feito por meio do método de Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), que cria classes de palavras por meio da ramificação léxica, possibilitando a 

identificação de territórios temáticos. A técnica foi aplicada no grupo completo dessas 

ocorrências para identificação dos macro temas abordados pela página, visando compreender a 

presença de pautas tangentes. Para Cervi (2018): 

“A classificação hierárquica descendente é uma das técnicas mais 

importantes para a análise léxica automatizada de conteúdos de 

textos e documentos. Ela parte da lógica da existência de 

correlação entre termos dentro de um mesmo segmento de corpus 

textual. A definição dos limites do corpus textual e a mediação 

da intensidade de presença dos termos em diferentes corpus 

permite identificar possíveis associações entre termos por 

proximidade e intensidade”. 

A metodologia ainda é endossada pela visão de Camargo e Justo (2013) acerca da 

ferramenta, que apresenta parâmetros estatísticos válidos e rigorosos permitindo encontrar 

classes dentro de um texto entendendo principais subtemas. Foi utilizada ainda a configuração 

de lematização - que permite o agrupamento de variações entre as palavras - para melhor 

entendimento das similaridades nas narrativas. 

Paralelamente, menções categorizadas enquanto replicações e interações diretas com 

outros usuários foram trabalhadas por meio do software de análise de corpus desenvolvido pelo 

Profº. Dr. James A. Danowski (University of Illinois at Chicago), WORDij6. Aqui, busco 

realizar a mineração dos textos e identificar as relações semânticas que a ferramenta 

proporciona ao pesquisador, por exemplo, identificando associações entre palavras por meio de 

padrões de frequência. A ferramenta supre a necessidade de visualização por meio de redes 

conectivas entre as palavras mais utilizadas (nós) e as conexões entre si por coocorrência 

 
5 Mais informações disponíveis em <Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ> 
6 Maiores explicações sobre a ferramentas estão disponíveis no site oficial: < https://www.wordij.net> 

 

http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-en-portugais
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(arestas). Assim, no WORDij faço uso de dois pacotes principais: 1) o WORDlink para 

sumarização dos termos via frequência, além da produção de uma rede semântica e, em seguida, 

o 2) VISij para visualização dessa rede léxica com os termos encontrados de maior conexão no 

corpus textual.  

2.4  Portais Jornalísticos 

 Em uma pesquisa exploratória inicial, foi possível encontrar matérias de portais 

jornalísticos diversos abordando as iniciativas dos perfis de interesse para essa pesquisa – 

indicando que suas práticas repercutiram para além das mídias sociais e ainda contemplaram 

grupos que engajaram no uso de PFF. Assim, para compreender a repercussão nessas mídias, 

realizei uma coleta no Google News, via script disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD) e com apoio de raspagem manual, das notícias associadas 

às máscaras e seu uso entre 2020 e 2021.  

Foram encontradas 8.034 matérias. Por meio de uma limpeza manual em que foram 

lidos os chamados de todas as notícias, selecionei aquelas relacionadas diretamente com as 

máscaras. Desse montante, uma nova seleção manual de conteúdos foi realizada para identificar 

quais notícias estiveram relacionadas aos objetos de estudo dessa pesquisa - seja com 

colaboração direta dos administradores aos jornais ou menção aos seus trabalhos. Ao todo, 117 

estiveram encaixadas nos objetivos desta monografia. Paralelamente, também utilizo como 

fonte os sites dos publicadores para conferência dos achados, que possuem expostas as matérias 

da imprensa em que se envolveram oficialmente. Dessa forma, o levantamento do conteúdo 

jornalístico resulta em um olhar voltado para a disseminação na imprensa das práticas de 

ativismo digital em prol do uso de máscaras. 

3. Pandemia, internet e PFF 

A pandemia de Covid-19 endossou uma preocupação com o fluxo de informações 

atingindo as diversas camadas sociais em torno do mundo, que passaram a buscar adaptações 

para a recente situação de forma proporcional ao recebimento de conteúdos sobre a nova cepa.  

A crise condicionou a vivência da sociedade à reinvenção das formas de apoio e mobilização 

em diferentes graus visto que, assim como frisado por von Bülow (2020), o evento de caráter 

inevitável acelerou o processo de digitalização da vida. As mídias sociais expandiram sua 
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conhecida e o compartilhamento de experiências coletivas e individuais. 
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Para além das milhares de iniciativas desenvolvidas posteriormente, gostaria de 

começar observando a instrumentalização política das plataformas sociais por indivíduos 

chineses logo no início da pandemia. De acordo com matérias divulgadas pelo noticiário BBC 

News7, a própria população chinesa se esforçou em mostrar ao mundo que estava havendo uma 

espécie de acobertamento da situação real do país por meio da internet.  

As acusações relatam uma tentativa, por parte do governo, de agenciar as narrativas em 

torno da sua resposta aos casos iniciais - sem interferência de conteúdos nocivos via internet - 

para evitar acusações de irresponsabilidade frente à comunicação entre a China e o resto do 

mundo. Por outro lado, nas mídias sociais, mobilizações virtuais de cidadãos chineses foram 

identificadas em prol de expressão de repúdio explícito às ações governamentais.  

Destacou-se também a morte do médico Li Wenliang devido à Covid-19, que tentou 

alertar outros especialistas sobre o aparecimento da cepa, mas acabou sendo investigado por 

perturbações à ordem social - sendo esse o estopim central para ações coletivas no âmbito 

virtual na China que resultaram em protestos por todo o país.  

Além disso, perseguições aos jornalistas e ativistas que expuseram a situação vivida em 

seus perfis on-line, principalmente em Wuhan, levantaram questionamentos sobre o 

desempenho da China no combate ao vírus e até que ponto a real narrativa foi abafada na 

internet em prol da imagem do país. 

Figura 1 – Exemplificação de protestos ocorridos no Facebook, por usuários chineses, após a morte do médico 

Li Wenliang. 

 

Fonte: BBC News Brasil em 30/12/2020. 

 

 
7 Ver, por exemplo, matéria divulgada pela BBC News em agosto de 2020 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55480819
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De acordo com Cerf (2012), a internet é uma ferramenta para que direitos sejam 

respeitados com atenção às demandas populacionais - como no caso de organizações por parte 

da sociedade civil ou cidadãos isolados a fim de expressar suas vontades, desejos e opiniões. 

Segundo o report Digital Janeiro 2020, divulgado pela organização WeAreSocial/HootSuite8, 

o mundo contabilizava a utilização do meio virtual pela escala de 4,5 bilhões de pessoas. 

Aproximadamente 60% da população estava incluída no ambiente digital de diversas formas. 

No caso do uso de celulares, o volume era ainda maior: em torno de 5,19 bilhões de cidadãos 

usufruíam do aparelho. Em janeiro de 2022, a organização divulgou um novo balanço9 contendo 

o atual volume de adeptos à internet: cerca de 4,95 bilhões de usuários – correspondente a 

62,5% da população mundial. No caso de usuários ativos das plataformas sociais, o total chega 

em 4,62 bilhões de internautas.  

Os episódios descritos exemplificam inicialmente o campo de estudo central que orienta 

essa pesquisa, voltada para a internet, na qual me debruço sobre o ativismo digital relacionado 

a disseminação de informações sobre máscaras do tipo PFF. Assim, entender a atuação desses 

cidadãos na internet perpassa a noção de que as mídias sociais fortaleceram seus papéis de 

veículos de expressão de insatisfação perante a pandemia, além de serem canais para 

mobilizações diversas por indivíduos e coletivos contra o coronavírus (FONSECA; 2021).  

Tendo em vista esse cenário de expansão do virtual em paralelo ao início da pandemia, 

pretendo traçar uma linha de observação que leve em consideração a conceituação de ativismo 

digital proposto por Von Bülow, Gobbi e Dias (prelo), em que se destacam as características-

base que legitimam as práticas dessa tipologia de ativismo por meio de ações relacionais. De 

forma contextualizada, inspiro-me nos autores para a exploração desse estudo, visto que 

abordam a atuação de indivíduos que independem de associação aos movimentos sociais, mas 

que por meio de suas ações promovem causas contenciosas e se apropriam das tecnologias no 

ambiente virtual. Ou seja, apesar de não estarem filiados aos movimentos sociais de forma 

organizada e direta, os cidadãos acabaram por se apropriar de práticas de ativismo digital em 

prol da proteção individual da população. 

Simultaneamente, retomo a argumentação defendida por Castells (2017) acerca da 

importância da internet enquanto forma de empoderamento individual para a ação coletiva, 

visto que as plataformas digitais se constituem enquanto ferramentas que permitem a 

 
8 Disponível em <https://wearesocial.com/us/blog/2020/01/digital-2020-us/>  
9 Disponível em <https://hootsuite.widen.net/s/gqprmtzq6g/digital-2022-global-overview-report> 

https://wearesocial.com/us/blog/2020/01/digital-2020-us/
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comunicação entre cidadãos sem institucionalização, comungando de certa autonomia. Nesse 

sentido, faz-se crucial abordar a discussão sobre o papel central de agência desses atores 

empoderados no ambiente virtual. Construir esses espaços de pulverização das informações 

sem um vínculo organizativo não exclui uma associação inevitável a outras redes que se 

constroem por métodos diversos - desde métricas de engajamento até mobilizações on-line 

(como tuitaços) a fim de um objetivo comum. Reparo ainda na importância da atuação desses 

atores perante novas oportunidades de ação: dentre práticas observadas pode-se falar, por 

exemplo, na utilização de hashtags como recursos potencializadores de campanhas virtuais 

(Von Bülow et al, no prelo). 

Assim, chamo ainda atenção para a influência relativa à ação desses indivíduos que 

possuem identidade pública e reconhecimento de que as suas postagens impactam diretamente 

no comportamento daqueles interessados no conteúdo principal de tais iniciativas (FONSECA; 

2021). Em referência posta pela autora quanto ao reconhecimento de influenciadores proposto 

por Recuero e Soares (2020), essa tipificação alça a legitimidade atribuída à propagação de 

informações por esses atores de conteúdo, visando a disputa de significados e interpretações da 

realidade que abrangem audiências diversificadas.  

Ishida (2016) coloca alguns parâmetros que possam ser considerados ainda nessa 

discussão sobre a importância de reconhecimento dos influenciadores que, ao longo do 

relatório, ficam evidentes em consonância à agência desses indivíduos como: capacidade de 

engajamento (interações versus audiência), geração de conversas fora da sua bolha, interesse 

ativo dos seguidores nos conteúdos além do consumo passivo e o potencial de disseminação 

com grupos fora do público-alvo. Traçar o perfil destes indivíduos enquanto broadcasters, 

conectores ou legitimadores ultrapassa os objetivos dessa pesquisa, contudo, levanto aqui a 

hipótese de que essas páginas agregam similaridades nas características das duas últimas 

tipologias - como conexões com outros influenciadores com foco na adoção em massa de uma 

ideia/comportamento e caracterização desses perfis enquanto referenciais para usuários que se 

identificam com determino estilo de pensamento.  

Deve-se ainda atribuir também importância ao contexto em que esses perfis e 

respectivos públicos estão posicionados. No Brasil, segundo von Bülow (2020), a pandemia 

escancarou o negacionismo perante o combate à Covid-19, em que disputas políticas foram 

iniciadas contra a desinformação. A incerteza perante o repasse (ou a falta) de informações 

embasadas em um anticientificismo da atual gestão do Governo Federal, somada à lentidão na 
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implementação de políticas eficazes para disseminação de informações impulsionou essa 

agência de atores que se viram aflitos perante um quadro ainda maior de vulnerabilidade 

sanitária, socioeconômica e política (FONSECA; 2022). Além de promover orientações que se 

opuseram explicitamente ao posicionamento anticientífico do Governo Federal, a mobilização 

em torno das máscaras PFF ilustra a apropriação de tecnologias digitais por meio da produção 

de conteúdos interligados em múltiplas plataformas – desde Twitter até repositório de links 

(LinkTree). 

Retomo ainda que, para Magrini (2017), a revolução digital está proporcionalmente 

ligada aos fluxos de informações que geram debates democráticos para além da esfera virtual 

e, assim, garantia do exercício da cidadania por aqueles que estão conectados – seja através de 

colaborações pontuais ou impulsionamento de conteúdo. Os perfis que se tornaram objeto desse 

estudo ainda trazem consigo o entrelaçamento com a realidade presencial pela combinação 

entre ações dentro e fora do ambiente virtual (CASTELLS; 2017). Compreender os repertórios 

utilizados pelos perfis de interesse traz consigo a curiosidade pela combinação de estratégias 

discursivas para alcance de múltiplos públicos no ambiente virtual, além de melhor explorar a 

conexão entre indivíduos isolados que se apoiaram de forma recíproca dentro e fora da arena 

digital.  

 Ao se falar do ambiente off-line, por sua vez, cito o trabalho das pesquisadoras Abers 

e von Bülow (2020) que chamam atenção para iniciativas emergenciais visando suprir o 

impacto nas populações carentes – seja por organizações já consolidadas ou grupos pequenos 

em bairros periféricos – e reforçar a pressão para suporte governamental, como a aprovação do 

Auxílio Emergencial. Houve, ao todo, uma combinação de iniciativas em que: 

“…a pandemia suscitou uma mobilização excepcional, 

organizada principalmente em torno da necessidade 

emergencial e envolvendo grupos de uma variedade de 

perspectivas ideológicas. Ao mesmo tempo que agiam, no 

entanto, movimentos construíram, de maneiras 

diferentes, suas interpretações do que estava 

acontecendo.” (ABERS, VON BÜLOW; 2020) 

Aqui, por exemplo, observa-se o atravessamento de ações que ilustram a extrapolação 

do ambiente virtual para o ativismo off-line por meio da ajuda mútua e mobilização para 
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distribuir máscaras em locais populares que possam atingir esses cidadãos - como pontos de 

ônibus. Essas ações coordenadas dão ainda mais visibilidade às iniciativas que prezam pela vida 

de grupos visivelmente marginalizados na pandemia - em comunidades periféricas ou outros 

agrupamentos sociais fragilizados – permitindo acesso aos debates quentes no ambiente virtual 

(ABERS, VON BÜLOW; 2020).  

Levando em consideração o debate em torno do ativismo digital, volto o meu olhar para 

nosso país. No Brasil, o sentimento de desespero tomou conta da população civil devido a 

diversos fatores - incluindo desconhecimento sobre a doença e orientações difusas sendo 

compartilhadas - com destaque à falta de EPIs adequados. Em um olhar especial voltado aos 

profissionais de linha de frente, a situação insalubre da categoria em combate à Covid-19 

escancarou a vulnerabilidade em que a população se encontrava, incluindo o cuidado quanto ao 

uso de máscaras e disponibilização dos itens (FERNANDEZ et al; 2021).  

Matérias mostrando que os insumos principais estavam em falta – seja por compra 

excessiva dos cidadãos ou uso em hospitais – como mostrado pelo portal UOL, em março de 

2020, resultaram em uma adaptação pelos brasileiros e pelo mundo. Assim, máscaras do modelo 

N95 foram colocadas em um patamar de acesso apenas para profissionais de linha de frente ou 

cidadãos mais enriquecidos, enquanto surgiram alternativas para seu uso: máscaras cirúrgicas 

e suas variações.  

Aqui, surge o primeiro ponto de atenção sobre os respiradores do tipo PFF: a corrida 

pelos artigos acabou encarecendo o produto e deixando-o inicialmente mais inacessível pela 

disponibilidade de estoque. Até as máscaras cirúrgicas obtiveram aumento no preço devido à 

alta na demanda: segundo Jonas Paganini - supervisor de vendas da Nova Medtec Cirúrgica – 

em entrevista ao jornal O Globo (fevereiro/ 2020), o produto teve seu preço aumentado em até 

5 vezes. O ideal popular então de um produto que trouxesse proteção, fosse ainda mais barato, 

disponível e customizável posicionou as posteriores máscaras de pano no topo da rotina 

brasileira.   

Porém, o passar do tempo trouxe consigo a adaptação para uma nova rotina chamada 

“novo normal” e a estabilização na produção das máscaras PFF. Paralelamente, evidenciou-se 

o maior aprofundamento dos estudos sobre as formas de transmissão do vírus versus devidas 

precauções, contudo, não houve campanha forte para disseminação de informações para a 

população brasileira. Houve falhas – comprovadas institucionalmente pela CPI da Covid – por 
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parte dos governantes em instruir de forma atualizada e assertiva a sociedade sobre formas 

protetivas. 

Nesse cenário, indivíduos começaram um trabalho virtual de divulgar a necessidade do 

uso de novas máscaras que já haviam retornado ao mercado e, principalmente, estavam sendo 

recomendadas internacionalmente por cientistas devido ao surgimento de novas cepas – os 

artigos tipo PFF (PFF1, PFF2 ou PFF3/N95). O trabalho de disseminar informações para 

abandono de máscaras de pano (mais frágeis) a favor de máscaras mais seguras resultou em 

adesão de usuários dentro e fora das mídias sociais. A utilização de diversas estratégias em uma 

pauta considerada polêmica levou à organização de diversos agentes. 

4. “PFF Para Todos”: “ativismo de proteção respiratória”. 

4.1  Presença Digital: Atenção para o site 

O movimento PFF Para Todos foi iniciado pela parceria entre o professor Bruno Carvalho 

e uma usuária não identificada (@estoque_pff) em prol da criação de uma plataforma fácil e 

intuitiva que reunisse promoções para máscaras PFF durante a pandemia de Covid-19. O site 

pffparatodos.com surge, então, como uma alternativa segura às diretrizes emitidas pelo 

Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à proteção individual da população. Segundo o 

cofundador do perfil em entrevista ao portal Exame (março/2020), até aquele momento o Brasil 

contava com a popularização de máscaras com baixa eficácia – mesmo com a perspectiva de 

agravamento da pandemia devido ao aumento gradativo de casos.  

Em fevereiro de 2020, a administradora do perfil Estoque PFF recebeu a oferta de ajuda de 

Bruno Carvalho, visando convencer e informar mais pessoas sobre o uso de respiradores PFF. 

A performance dinâmica dos perfis - que se identificavam como Senhor PFF e Dona 

Aura/Estoquinha – combinada com contínuos esforços para alcançar mais visibilidade para a 

causa resultaram em viralização de diversas iniciativas promovidas pela dupla.  

A desvinculação a quaisquer organizações partidárias, influenciadores e impulsionadores 

financeiros é algo evidenciado logo no início do site oficial e nas primeiras postagens do 

Twitter. Tal postura converge com os apontamentos de Von Bülow, Gobbi e Dias (no prelo) 

acerca da diversidade de atores envolvidos no ativismo digital que, apesar de não 

necessariamente possuírem vínculos organizativos oficializados, estão inseridos em redes 

digitais com caráter político implícito.  

https://www.pffparatodos.com/-


   

 

23 

 

A atividade dos atores se restringiu oficialmente ao Twitter e ao domínio online, com 

presença de perfis não-oficiais no Instagram e Facebook que não apresentaram relevância 

perante a pesquisa10. Assim, ambas as plataformas se complementam na atuação do PFF Para 

Todos. O site, apesar de ter sido colocado no ar em meados de fevereiro do ano passado (2021), 

passou a contabilizar maior volume de acessos em março – época em que houve mais de 26 

colaborações do administrador em podcasts e na imprensa conforme exposto na seção de 

“Participações”. O gráfico abaixo permite a visualização do crescimento exponencial de visitas 

à plataforma, conforme dados disponibilizados pela plataforma SemRush:  

Gráfico 1 – Acessos orgânicos ao site PFF Para Todos (fevereiro-dezembro de 2021) 

 

Fonte:  SemRush. Acesso em 07/04/2022. 

 

 No mesmo mês (março) de crescimento exponencial das visitas, segundo a matéria 

concedida ao Exame, o administrador do site revelou que em 5 semanas no ar a plataforma já 

contabilizava mais de 360.000 visitantes únicos, com pico de 70.000 usuários em um dia. 

Segundo a ferramenta, apenas em agosto a média geral ultrapassou 51 mil acessos no período.  

A estrutura do sítio eletrônico vai além do monitoramento da distribuição de máscaras 

por contribuidores e/ou empresas de EPIs por Estado, contando com indicações de páginas no 

Twitter para os internautas seguirem (como do criador do projeto de doação de EPIs para 

profissionais da saúde, @fvguima), perguntas frequentes envolvendo vedações, modelos, uso 

por faixa etária e, ainda, uma seção que redireciona o internauta para o site Onde Tem Máscara 

(https://www.ondetemmascara.com.br), que fornece o mapeamento de iniciativas solidárias de 

distribuição dos itens. Neste caso, busco a definição proposta por von Bülow et al (no prelo) 

acerca da abrangência de outras arenas associadas aos repertórios do ativismo digital que não 

necessariamente possuam caráter comercial e sim de cooperativismo. 

 

 
10 Além da falta de informações detalhadas nos perfis, percebe-se a ausência de conteúdos publicados. 

fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

Acessos por mês

https://www.ondetemmascara.com.br/
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Figura 2 – Seção de distribuição solidária no site PFF Para Todos 

 

Fonte:  Site PFF Para Todos. Acesso em 08/04/2022. 

 

Neste último caso, a plataforma PFF Para Todos explica aos internautas que, mais do 

que viabilizar o acesso aos produtos de forma menos encarecida no ambiente virtual, o projeto 

busca conectar ações de doação de máscaras PFF2 por colaboradores diversos no mundo físico. 

Retomando os apontamentos de Fonseca (2021) e von Bülow et al (no prelo) acerca da ação 

coletiva em contextos pandêmicos, ressalto como a organização do site PFF Para Todos serviu 

ainda de integração para diferentes estratégias de disseminação das máscaras PFF pelo país, 

contando com a agregação de indivíduos isolados fora da internet em prol de uma causa 

contenciosa em comum.  

4.2 Estratégias e narrativas no Twitter 

Em conjunto com o site oficial, a presença da iniciativa no Twitter se mostrou crucial 

para entender a atuação de Bruno Carvalho perante o cenário pandêmico. Atualmente, o 

indivíduo se identifica enquanto “Cientista de Dados e Ativista de Proteção Respiratória, 

especialmente valvulada, Vacinação e Medidas de Combate à Pandemia”. Quanto à iniciativa, 

descreve-se o PFF Para Todos enquanto uma Organização Não Governamental. A 

autoidentificação do ativista é endossada, por exemplo, pelos vínculos formados visando um 

objetivo comum (disseminação de informações seguras) e sua inserção em uma teia de 

mobilizações para a causa (von Bülow et al, no prelo).  
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Figura 3 – Perfil PFF Para Todos no Twitter 

 
Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

 

O volume de postagens na plataforma correspondeu ao total de 23.464 tweets repartidos 

entre menções a outros usuários (20.829), postagens próprias (2.077) e retweets (558). 

Explicitamente, observa-se maior atuação do perfil em conversações diretas com outros 

internautas. Tendo em vista a característica dinâmica do site, que possibilita a construção de 

redes de audiência e desenvolvimento de identidades múltiplas, as relações dentro da 

plataforma - como conexões via seguidores - perpassam a arquitetura apresentada pelos sites 

de redes sociais em potencializar lógicas conectivas entre relações e preferências dos usuários 

(RECUERO, 2020; D'ANDREA, 2020).  

Essa diferenciação visa entender mais profundamente as distinções de discursos 

empregados para cada tipo de texto que foram identificados inicialmente. A seguir, apresento a 

análise dos achados advindos do uso da ferramenta Iramuteq para os conteúdos próprios (8,8%): 

Conteúdos próprios (8,8%) 

Realizo a análise das postagens próprias (2.077) por meio de Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), que ramifica os grupos de palavras e traz a identificação de temas gerais. 

Utilizei também a opção de classificação simples sobre texto associada à técnica de lematização 

- que é o processo de abreviação de palavras que possuam uma mesma construção textual - 

possibilitando melhor visualização das classes textuais nos gráficos (RAMOS, LIMA, ROSA; 

2018).   
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Ao todo, as publicações da página corresponderam a 8,8% de todo o universo de 

ocorrências que trabalho nesse caso. Esse volume resultou na identificação de 4 (quatro) 

segmentos textuais principais que foram nomeados de acordo com o principal macro tema ali 

contido. Estes grupos são chamados de “classes” ou “cluster” na terminologia do software 

Iramuteq. Ou seja, cada classe é um grupo temático diferente que foi mapeado.  

Assim, os quatro eixos de conteúdos foram divididos em: Ações governamentais e/ou 

institucionais (27,2%) – Classe 1, Protocolos de utilização (26,4%) – Classe 2,  Vacinação e 

avanços da doença Covid-19 (20,6%) – Classe 3 e Adesão às máscaras (25,9%) – Classe 4.  

Figura 4 – Dendograma do corpus textual a partir de análise CHD (vertical) 

 

 

Fonte: Publicações do perfil @PFFparatodos no Twitter, analisados com o software Iramuteq. 

 

O gráfico acima é chamado de dendograma e traz a compreensão do total de classes e suas 

interrelações. Conforme Bussolotti e Souza (2021), é de grande importância abordar as divisões 

das "chaves de ligação" entre os grupos para entender o desencadeamento dos conteúdos entre 

si, interpretando possíveis relações entre surgimento das temáticas. Ou seja, classes (grupos) 

próximas e que dividam entre si uma mesma abertura (chave) possivelmente possuem temáticas 

similares e maior proximidade em uma visualização via Análise Fatorial de Correspondência 

(AFC), que será descrita logo a seguir.  
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É possível mapear a existência de dois grande agrupamentos principais que surgiram do 

corpus textual, trazendo proximidade entre as classes de 1) Ações institucionais e Avanços da 

doença Covid-19 e 2) Protocolos de utilização juntamente à classe de Atributos das máscaras. 

Obtive também a representação alocada em um plano cartesiano por meio de Análise Fatorial 

(AFC) que, segundo o manual oficial da ferramenta, permite “a distribuição num espaço 

bidimensional dos elementos textuais em função das modalidades desta variável” (Tutorial 

Iramuteq; 2021): 

Figura 5 – Gráfico de Análise Fatorial de Correspondência (AFC) 

 

Fonte: Publicações do perfil @PFFparatodos no Twitter, analisados com o software Iramuteq 

Esse gráfico traz a plotação dos termos em eixos X e Y, nos quais os temas são separados 

por ordem fatorial em proporcional ao qui-quadrado11. Esse tipo de representação nos permite 

visualizar, por meio de estatística inferencial, a distribuição dos termos por meio de correlações 

que tornam possíveis a atribuição de hipóteses. A visualização acima indica, além de 

 
11 Para mais informações técnicas, consultar o Manual do Aplicativo Iramuteq. Disponível em < 

http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/manual-do-aplicativo-iramuteq>  

http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/manual-do-aplicativo-iramuteq
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aproximação dos grupos 1 (vermelho) e 3 (azul água), um maior distanciamento do cluster 

(roxo) apesar de sua relação com a classe textual de protocolos de utilização (verde). Esse 

comportamento será melhor explorado nas subseções a seguir pela identificação de 

aproximação ou distanciamentos entre esses temas e respectivas narrativas.  

Análises por território temático  

Ações governamentais e/ou institucionais (27,2%) – Classe 1 

O maior cluster identificado expõe a atenção da página quanto as providências tomadas 

por governantes e/ou órgãos institucionais em combate ao surgimento e agravamento da doença 

no país, sem restrição de conteúdo ao uso de máscaras. O primeiro agrupamento, então, traz à 

tona a abrangência de repertórios discursivos utilizados pelo perfil PFF Para Todos para além 

das máscaras – mesmo que esse seja o seu objetivo principal.  

Ao se falar das ações governamentais, destaca-se o acompanhamento de decretos e 

atividades por parte do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e do atual 

secretário de saúde, Daniel Soranz. Menções diretas aos políticos nas plataformas sociais 

ilustraram a intenção de contato direto e público com os governantes, com veiculação de 

opiniões e acompanhamento do calendário de vacinação carioca em comparação com demais 

locais e/ou escala nacional, bem como parabenizações sobre melhorias nos índices de 

internação por Covid-19 no estado.  

Esse envolvimento ativo com os gestores, também podendo ser colocado como uma 

forma de cidadania digital, ilustra um processo comunicativo resultante do interesse nas 

informações oficiais de atores políticos e instituições científicas que, durante a pandemia, 

carregaram grande responsabilidade (em especial, governadores) de combate ao coronavírus 

em contrapartida ao descaso do Governo Federal (BARBOSA, SOUSA; 2018, FONSECA; 

2021). 

O compartilhamento de atualizações sobre decisões advindas de órgãos como a Anvisa 

e o Instituto Butantan justificam a relação do cluster com a classe 3 - Vacinação e avanços da 

doença Covid-19. A busca por trazer informações e orientações sobre a adoção de vacinas 

diversas para o Brasil se vinculou ainda com críticas sobre supostas falhas na contenção da 

doença no país – sem desmerecimento da importância de tais entidades. Como exemplo, pode-
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se falar nos apontamentos negativos sobre a recusa no fechamento de aeroportos logo no início 

do cenário sanitário.   

Figura 6:  Críticas à atuação da Anvisa durante a pandemia 

 
Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

 

 O engajamento com a pauta política em um viés institucional ainda se deu por meio de 

julgamentos acerca da condução dos cuidados sanitários de organizações oficiais quanto à 

sociedade brasileira e, em menor escala, aos seus funcionários em um “novo normal”. Aqui, o 

termo “stf” em referência ao Supremo Tribunal Federal esteve relacionado a dois tipos de 

conteúdos principais: críticas sobre circulação de pessoas sem comprovante de vacinação e/ou 

teste válido em ambientes do judiciário e defesa do tribunal perante ataques de perfis 

negacionistas. Apesar de zelar pela “pauta monotemática” (Figura 7) da página, foram 

observadas ainda ocorrências com tom de indignação relacionadas a casos de violação dos 

direitos humanos - como a chacina ocorrida na comunidade do Jacarezinho, em maio de 2021.  

Figura 7:  Críticas ao massacre no Jacarezinho 
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Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

Figura 8:  Críticas ao STF e medidas contra Covid-19 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

Falando especificamente de recomendações sobre máscaras tipo PFF2, o perfil PFF Para 

Todos trouxe ainda exemplificações de utilização inadequada por campanhas oficiais e/ou 

parlamentares. O uso de tom irônico e cômico foi evidente, com comparativos e explicações 

científicas sobre vedação e maior duração dos itens. Houve também suporte do perfil ao PL 

762/2021 do senador Rogério Carvalho (PT), que prevê a distribuição de máscaras PFF pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) para beneficiários de programas governamentais.  

Figura 9:  Críticas ao uso de máscaras em campanha de vacinação 

  
Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

Aqui, chamo atenção para a perspectiva pontuada por Fonseca (2021) e Recuero e 

Soares (2020) quanto ao entendimento de que sempre houve uma lacuna na capacidade do 

https://twitter.com/PFFparaTodos/status/1392526108256620544
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Estado para preservar a vida da população. Após a eclosão da pandemia, o sentimento de 

impotência foi potencializado perante aqueles que já sofriam com descaso dos gestores estatais 

– situação que impulsionou o posicionamento dos perfis perante os ocorridos vinculados ou não 

à pandemia, como no caso do PFF Para Todos, enquanto uma contribuição emergencial para 

dar visibilidade às pautas que atravessam grupos previamente marginalizados. 

Vacinação e avanços da doença Covid-19 (20,6%) – Classe 3 

A divulgação de informes e exposição de posicionamentos explícitos sobre a contenção 

da doença no país formou o terceiro grupo do corpus textual, com presença esparsa de postagens 

associadas às ações políticas e institucionais perante a pandemia – macro tema do cluster 

anterior. Dentre assuntos abordados, o andamento do calendário de vacinação e adoção de tipos 

distintos de vacinas foram pautados exaustivamente pelo ativista.  

Neste caso, as narrativas envolvendo o antígeno trouxeram consigo críticas aos grupos 

antivacina e os ditos “sommeliers”, combate às notícias falsas envolvendo óbitos e sequelas 

graves supostamente em decorrência da vacinação, informações científicas em linguagem 

simplificada sobre reações colaterais, resposta imunológica, janelas de aplicação, grupos 

prioritários e dados acerca da efetividade na adesão das duas doses iniciais.  

O interessante nesse grupo é a tática empregada de trazer aos seguidores uma possível 

relação complementar entre o uso de máscaras PFF em conjunto com a vacina. Por exemplo, 

foram mapeadas menções que demonstram a importância de permanência de uso dos itens 

enquanto alternativa para diminuição da carga viral e transmissão (Figura 10) mesmo após 

aplicação das doses:  

Figura 10:  Exemplo de Publicação no Twitter sobre o uso de máscaras e impacto sobre o vírus 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 
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 Ou, ainda, observa-se a veiculação de fios explicativos contando com cálculos 

estatísticos sobre proteção dos respiradores em comparação proporcional com o percentual de 

efetividade de cada dose de vacina (D1, D2, DR), conforme figura 11:  

Figura 11:  Comparação entre efetividade de máscaras e da vacina 

 
Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

 

Em contrapartida ao cluster anterior, cobranças perante ações políticas extrapolaram o 

caráter regional (no caso, voltado para o Rio de Janeiro) para escala nacional – com críticas 

incisivas sobre a postura negacionista explícita do Governo Federal perante a aquisição de 

vacinas (FONSECA; 2021). Apesar da identificação de grupo característicos que poderiam 

estar atrapalhando o andamento da imunização do país, a atribuição de responsabilidades ao 

Estado – em destaque para o Ministério da Saúde – perpassou quaisquer outras condutas que 

viessem a impactar negativamente no país.  

Novamente, toco no ponto de um linguajar mais acessível: apesar da utilização de 

nomenclaturas mais técnicas (como “sommelier” e “virtue signaling”) o ativista faz questão de 

explicar seus significados. Entendo aqui como uma estratégia que visa a aproximação com a 

realidade do público em que se fala, no qual a proposta de disseminação de conteúdos 
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científicos atravessa ainda a simpatização com a identificação do movimento de forma menos 

robotizada e mais inteligível (FONSECA; 2021).  

Figura 12:  Críticas ao Poder Público 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

 

Por fim, a divulgação de perfis e sites de acompanhamento sobre a vacinação no país 

mostrou a inclusão da página em uma rede social de apoio para difusão de informações por 

fontes de maior confiabilidade. O caráter relacional e intersubjetivo, apontado por von Bülow 

et al (no prelo) pode ser exemplificado aqui, em que a interação com outros coletivos implicou 

na criação desses vínculos em prol da disseminação de informações mais eficazes. Ou seja, 

evidenciam-se ainda as relações com outras iniciativas que ilustram práticas de ativismo digital 

concentradas no acompanhamento ativo da imunização brasileira, como o perfil 

@vacinacovidbr. 

Protocolos de utilização (26,4%) – Classe 2 

 A comunicação aos internautas sobre condições de utilização e características dos 

respiradores estilo PFF foi o conteúdo central do agrupamento, que correspondeu à 26,4% do 

corpus textual em análise. Neste caso, os objetivos traçados pelo perfil na disseminação de 

informações protetivas mais eficazes foram explicitados. Assim, detalhes sobre vedação, 

utilização em ambientes abertos e/ou fechados, tipo de tecido, diferenciação entre máscaras 

valvuladas e simples, ventilação e distanciamento foram alguns dos aspectos qualitativos 

explorados pelo página. 

 A diversificação de formatos para apresentar o universo PFF ao público culminou na 

utilização de táticas diversas que envolveram tabelas comparativas, infográficos chamativos, 
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gráficos de performance quanto à proteção por modelo, utilização de memes, uso de tom 

humorístico, exemplificação de influenciadores utilizando os itens, fios explicativos, postagens 

simples e analogias entre a adoção do modelo pelo Brasil e por países estrangeiros. De forma 

similar aos demais agrupamentos, o cuidado no repasse de informações científicas contou com 

apoio de estudos específicos de órgãos reguladores dos produtos, levantando aqui o debate 

acerca do cuidado com legitimidade dos dados a serem compartilhados.  Para Navas (2020), a 

democratização de acesso ao conteúdo científico diminui o distanciamento entre públicos e a 

produção científica rompendo barreiras entre a ciência a população. As mídias sociais, então, 

funcionam enquanto catalisadores desse processo de suma importância.  

Figura 13:  Estudo da NIOSH acerca de PFFs 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 

Além dos detalhes técnicos e dos recursos imagéticos para disseminar as informações e 

convencer a adesão de novas pessoas, a pauta de acessibilidade econômica também foi 

necessária. O debate sobre elitismo na propagação desses modelos esteve associado aos valores 

exacerbados, mencionados na introdução, associados aos produtos no início da pandemia. O 

empobrecimento populacional durante a pandemia foi alvo de preocupação explícita. O trabalho 

também consistiu, conforme percebido durante a pesquisa, em mostrar que os valores das 

máscaras são acessíveis – seja com conversação on-line para tirar dúvidas, com planilha pública 

e atualizada diariamente ou indicando lojas confiáveis. O ambiente virtual se tornou, então, um 
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espaço para logísticas de repasse dos produtos também como uma forma de reinvenção dos 

repertórios de ação associados ao ativismo digital (ABERS, VON BÜLOW; 2020, FONSECA; 

2021). 

A cautela em fornecer, para além das informações, formas de aquisição das máscaras 

com valores baratos ainda impulsionou a página na divulgação de distribuidores e empresas 

divulgadas pelo até então perfil parceiro, @estoque_pff. Aqui, a parceria com plataformas de 

e-commerce, como Shopee, e distribuidores de artigos hospitalares rendeu cupons aos 

seguidores das páginas, juntamente com descontos, rifas e sorteios. A busca por parceria com 

financiadores para conseguir doações também foi presente. Por fim, a adesão aos protocolos de 

prevenção da doença instigou o perfil a trazer orientações sobre os respiradores em associação 

a outros itens de cuidado – como alcóol em gel, medição de temperatura e lavagem das mãos.  

Adesão às máscaras (25,9%) – Classe 4.  

A 4ª (quarta) classe textual foi formada principalmente por narrativas associadas às práticas 

de ativismo digital em âmbito coletivo que foram utilizadas pelo perfil. O cluster 4 se relaciona, 

então, ao principal recurso utilizado pelo perfil: a hashtag #PFFParaTodos. A tag esteve 

vinculada – além de sua utilização ostensiva em postagens diversas de conversações com outros 

usuários e/ou trazendo dados de relevância – à corrente de propagação de informações que 

contou com participação ativa dos seus seguidores.  

Antes de adentrar nos pormenores relacionados à campanha, vale ressaltar a importância da 

utilização desses marcadores. O uso de hashtags permite a amarração de narrativas e ilustram 

uma forma de participação que permite assimetrias quanto às regras e formas de utilização. 

Além de contribuir expressamente para a difusão de informações, a tag também possibilita a 

criação de hubs de conteúdos e opiniões em tempo real (RECUERO, ZAGO; 2015). A hashtag 

também é uma forma de manutenção das conversações com o público interessado, 

possibilitando trocas de conhecimento baseados na perpetuação dos conteúdos. Esse tipo de 

estratégia ainda se baseia em um capital social fortalecedor dos conteúdos, com valor de 

interação perante outros internautas (RECUERO, ZAGO; 2010). 

 

Figura 14:  Início de campanha com a tag #PFFParaTodos 
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Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 
 

Em fevereiro de 2021, o perfil PFF pediu aos seguidores que veiculassem fotos individuais 

utilizando os respiradores em conjunto com informações como nome, idade e uma frase que 

defina a sua relação com o item. Por meio de respostas à thread e com uso da tag, o perfil foi 

repostando as imagens cedidas legalmente pelos internautas em apoio à nova campanha. Dessa 

forma, termos em destaque no agrupamento que remetam às profissões diversas – como 

“professor” e “químico” – fazem jus às ocupações daqueles que voluntariamente fizeram parte 

da movimentação.  

A campanha carregou características condizentes com o midiativismo associado às 

reflexões expostas por Castañeda (2016), em que uma ação entre os internautas mostrou o 

engajamento com o uso de tecnologia (plataformas sociais), imagens e textos, culminando em 

uma rede solidária construída em prol de um objetivo comum. O fluxo de informações e atores 

presentes na iniciativa PFF Para Todos ainda reflete a capacidade de conexão entre esses 

indivíduos por meio de uma articulação de fácil entendimento com registros pessoais. Vale 

ainda destacar que a propagação dessa mensagem se vincula não apenas com a audiência do 

perfil oficial, mas dos envolvidos na thread.  

Figura 15:  Seguidora que aderiu à corrente em prol de máscaras PFF 
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Fonte: Twitter. Acesso em 11/04/2022. 
 

O ativismo perpassou diferentes lógicas e estratégias gerando experiências distintas com 

consequências positivas: aumento de alcance. A expansão que é adquirida através da 

multiplicidade de discursos e usuários acaba por ser identificada também na campanha a favor 

do uso de PFF. Tomando como pressupostos as definições das hashtags proposta por von Bülow 

e Dias (2019), no caso, o termo foi colocado como um meio de conexão entre os interessados 

nos modelos juntamente com objetivo disseminação pela plataforma da campanha em torno da 

hashtag #PFFParaTodos. 

A mobilização ultrapassou o ambiente virtual com destaque para a palavra “vida” dentre os 

principais termos devido ao início de outra campanha em parceria com o Projeto Vida – 

iniciativa voltada para direitos humanos à população em situação de rua. Foi organizada uma 

rifa, a partir de doações, que o lucro recebido se converteu em máscaras para as populações 

marginalizadas. A ação obteve valor de R$51.879,09 reais arrecadados com kits de diversos 
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modelos para os ganhadores. Dentre os doadores, foram identificados influenciadores como 

Nath Finanças e empresas do ramo – DeltaPlusBrasil, Ekomáscaras dentre outros. 

Interações com usuários e Retweets 

 Foram analisadas 21.387 postagens do Twitter para esta seção de menções diretas aos 

internautas e replicações de outros conteúdos de interesse. A imagem de visualização de redes 

exposta a seguir (Figura 17) ilustra os 50 termos utilizados com mais frequência, de forma que 

as setas indicam aqueles que obtiveram maior paridade (conexões) com outras palavras em uma 

rede de termos principais com no mínimo outras 3 ligações com outros elementos. O grafo foi 

extraído diretamente da ferramenta WORDij, com uso do recurso WORDlink em associação 

ao pacote VISij que, ao separarem as palavras de maior frequência em testes estatísticos, 

possibilitaram a criação da rede semântica abaixo contendo os 100 nós de maiores conexões, 

bem como a força dessas arestas.   

Os principais termos estiveram relacionados às qualidades associadas aos respiradores 

PFF, reforçando o conteúdo próprio veiculado no próprio perfil em paralelo aos grupo 2 

(Protocolos de utilização). Assim, palavras como "melhor", "proteção", "procedimentos" 

explicitam aspectos qualitativos que condicionam as máscaras quanto ao seu desempenho, 

estando associadas às comparações entre o material utilizado e seus tipos: como "cirúrgica" e 

"PFF2". Por sua vez, termos como "vacinação" e "hospitalização" tomam atenção quanto ao 

acompanhamento do quadro sanitário do país perante as vítimas fatais da doença, gráficos 

regionais de internação e adesão à vacina. 

 Além da interação com internautas comuns, foi possível constatar o envolvimento com 

perfis de divulgadores científicos – como o biólogo Átila Iamarino e a cientista de computação 

Nina Da Hora, de entidades sanitárias (a exemplo do Conselho Federal de Medicina), outros 

indivíduos atuando digitalmente em prol da população em contexto de crise (como o 

@fvguima) e atores políticos - como o prefeito carioca Eduardo Paes (PSD).  

O entendimento de que interagir com quaisquer conexões que possam circular 

informações ainda justifica o acompanhamentos de menções aos respiradores PFF além do 

ambiente virtual e contato com jornalistas, a exemplo da apresentadora do programa Roda Viva, 

Vera Magalhães: 
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Figura 16: Interação com a jornalista Vera Magalhães 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 12/04/2022. 

Ainda falando dessas conversações, é importante citar que a ausência de expressões 

partidárias não excluíram críticas explícitas ao atual Governo Federal. Além da utilização de 

apelidos negativos associados a Jair Bolsonaro (PL) - como "bozo", foram mapeadas aindas as 

narrativas contrárias à postura do Governo Federal perante o repasse de EPIs adequados à 

população. 

 Neste caso, além de um falho plano de comunicação, o ativista ainda apontou para 

ausência de um plano social que viabilizasse a distribuição gratuita de máscaras para 

comunidades carentes e a sociedade em um geral, falta de gestão para adoção de autotestes em 

fármacias e erros no compartilhamento de dados legítimos sobre a vacina no país e por estado. 

Explicações relacionadas ao lockdown incoporaram referências sobre a real eficácia de um 

isolamento à medida em que novos conhecimentos estivessem sendo adquiridos sobre a nova 

cepa. Assim, além de tentar realizar o cruzamento entre novas evidências científicas e a 

realidade do pais, o perfil ainda abordou situações hipotéticas que pudessem ilustrar uma maior 

flexibilização na rigidez de regras que, na teoria, estariam sendo adotadas em outros países além 

do Brasil. 
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Figura 17 – Visualização em rede de termos mais frequentes e suas conexões 

 
Fonte: Publicações do perfil @PFFparatodos no Twitter, analisados com o software WORDij 

 Ao se falar das replicações de outros conteúdos, publicações de maior engajamento12 

pautaram desde o reconhecimento de menor risco de infecção proporcional ao tipo de máscara 

utilizado com uma matéria da BBC News Brasil até o mapeamento do alcance de novos 

públicos – como fãs da ex-BBB Juliette – para além dos seguidores da página, conforme as 

figuras abaixo:  

Figura 18: Replicação de matéria sobre máscaras mais eficazes  

 
12 Considera-se engajamento a soma de curtidas, retweets, quotes e respostas 
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Fonte: Twitter. Acesso em 12/04/2022. 

 

Figura 19: Replicação de tweet da influenciadora Juliette 

 
Fonte: Twitter. Acesso em 12/04/2022. 

As oportunidades de ação incluíram, por exemplo, o uso de explicações bem destrinchadas, 

linguagem simplificada e substituição de termos técnicos por orientações similares formando 

estrátegias comuns quanto ao tato com seus seguidores e quaisquer consumidores dos conteúdos 

compartilhados pelo perfi- evidenciando o caráter estratégico e de agência desses perfis (von 

Bülow, et al, no prelo). A partilha de matérias jornalísticas mostrou o papel da imprensa 

enquanto uma fonte de dados confiáveis, além de apontar colaborações com colunas e 

entrevistas sobre o uso dos itens respiratórios.  

O emprego do retweet colaborou ainda na visibilidade de empresas e pequenos negócios 

com promoções e/ou disponibilidade de itens diversos com valores mais acessíveis, além da 

realização de ofertas, cupons exclusivos e kits promocionais. Em caráter isolado, esse grupos 
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de ocorrências ainda inclui perfis de acompanhamento automatizado dos estoques disponíveis, 

como o Bot PFF 2 (@BotPff2) que atualmente se encontra inativo.  

A divulgação de outras iniciativas de menor porte em locais específicos endossa a rede de 

apoio em torno da disseminação de informações mais seguras, como no caso da Baixada da 

Máscara (@Baixadadamasca1) que, segundo a própria página, é uma  “Lojinha de máscaras 

PFF2/N95 da Baixada Fluminense/RJ. Incentivadores da ciência, parceiros de projetos e 

movimentadores prolixos”. Tal iniciativa exemplifica a organização em comunidades 

periféricas visando diminuir a lacuna de informações e cuidado estatal com o combate à 

pandemia, trazendo à tona a realidade perante dificuldades da pandemia – como isolamento 

social e disseminação correta de dados sobre o vírus (FONSECA; 2021). Em um caráter geral, 

é imprescindível afirmar a importância das múltiplas abordagens para disseminação do 

conteúdo em complemento às postagens próprias da página imputou a multiplicidade de ações 

que não necessariamente seguiram uma simetria, mas se interrelacionaram para além do 

ambiente virtual (von Bülow et al, no prelo). 

5. O Caso do Perfil “Estoque PFF”  

Ao final do ano de 2021 um dos principais perfis ativamente engajados com a divulgação 

de máscaras PFF no Twitter, Estoque PFF, informou ao público sobre a desativação da conta 

após a administradora exaurir-se dos ataques recebidos durante o período de ativismo. 

Buscando promover acessibilidade ao item por meio da divulgação ativa de promoções e sua 

disponibilidade - justificando assim a escolha do nome "estoque" - por todo o país, a página 

Estoque PFF compartilhava com seu público diversificados modelos, locais de compra e valores 

disponíveis a fim de desmistificar o imaginário popular sobre o encarecimento e acesso ao 

produto.  

Após 7 meses, em 10 de setembro de 2021, o perfil Estoque PFF comunicou que as 

divulgações estariam restritas ao aplicativo Telegram, sem dar maiores detalhes. No dia 

seguinte (11/09), a página Movimento PFF Para Todos veiculou uma thread expondo as 

situações negativas vivenciadas durante a trajetória, que possivelmente teriam motivado a 

decisão da “Estoquinha”. 

 

 

 

 



   

 

43 

 

Figura 20 – 2º e 3º tweets pertencentes ao fio explicativo 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 17/03/22. 

 

O interessante no fio – que conta com 19 tweets - é a variedade de motivos que rechaçam a 

presença dos indivíduos e suas práticas de ativismo digital especialmente devido à 

desconfiança, com punições da própria plataforma identificando a atividade enquanto spam, 

conspirações teóricas sobre as identidades dos usuários, suposições críticas de pesquisadores 

conhecidos e até ataques ao uso de pseudônimos pelas páginas. 

 

Figura 21 – Exemplo de suposições acerca dos perfis 

 



   

 

44 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 17/03/2022. 

 

Os primeiros problemas enfrentados pela dupla estiveram relacionados à falta de 

credibilidade das contas. O principal exemplo contemplou a movimentação do laboratório 

LaPAM da Universidade de São Paulo (@LaPam_USP) e de uma usuária comum que teceram 

críticas quanto às recomendações de uso das máscaras e informações sobre transmissão por 

aerossol.  

Discussões posteriores - em torno de maio - incluíram suspeitas sobre ganhos financeiros 

dos administradores pela divulgação de fabricantes e vendedores, teorias de financiamento 

político e ainda críticas às recomendações de utilização. Neste último caso, acadêmicos como 

o pesquisador David Nemer e a jornalista da TV Globo, Carolina Morena, alertaram seus 

públicos sobre a confiança em contas anônimas. Além disso, a interpretação sobre a atuação 

desses perfis incluiu ainda acusações sobre a promoção de saídas (em contrariedade ao 

isolamento social) devido ao uso de equipamentos mais eficazes. 

 

Figura 22 – Exemplo de suposições acerca dos perfis 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 17/03/2022.  

 Após a exposição dessas situações, o administrador do perfil @PFFparaTodos buscou 

reforçar a intenção de ajuda ao próximo e combate às notícias falsas sobre os produtos PFF. Na 

época de divulgação do fio, ainda foram expostos dados que exemplificaram o alcance obtido 

por ambos – como mais de 1 milhão e 600 mil visitantes únicos no site, incentivo à criação de 

máscaras de maior variedade visual (tamanho, cores) e a arrecadação de mais de 70.000 

máscaras para ações sociais diversas. 

Figura 23 – Explicações finais sobre a parceria entre @PFFparaTodos e @EstoquePFF 
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Fonte: Twitter. Acesso em 17/03/2022. 

 Ao todo, os 19 tuítes da thread somaram em torno de 613 interações divididas em 165 

respostas, 32 retweets e 416 curtidas. Segundo Moreira e Koerner (2021), a legitimidade das 

narrativas virtuais acaba por se vincular com a sua circulação no ambiente virtual, em que a 

promoção da mensagem é crucial para garantir credibilidade às informações de interesse. A 

apresentação dos percalços até então enfrentados pelos atores – que incluiu descrença quanto 

suas identificações e intenções - colocou em voga uma disputa de narrativas contrárias à 

reverberação de tais conteúdos. Atualmente, o perfil oficial do Estoque PFF permanece 

desativado no Twitter e demais plataformas, sem indicativos de retorno por parte da 

administradora. 

6. A iniciativa “Qual Máscara?”  

6.1 Presença Digital: Uma maior diversificação das mídias sociais  

    Facebook, Instagram, LinkTree e Site 

O projeto Qual Máscara? (QM?) - contabilizava, em 23 de fevereiro, em torno de 

297.210 mil seguidores no Instagram, Facebook e Twitter (ver Tabela 1 no Anexo 

Metodológico). A iniciativa foi gerada por meio de uma parceria entre a antropóloga, mestra, 

doutoranda em Saúde Coletiva (IMS/UERJ) e mestranda em Divulgação Científica e Cultural 

(UNICAMP), Beatriz Klimeck, e o administrador público, fotógrafo e gestor de mídias sociais, 

Ralph Holzmann, que, segundo explicações dadas pelos próprios indivíduos, iniciaram o 

trabalho de difusão de dados sobre proteção contra Covid-19 após se frustrarem com o descaso 

por parte do Governo Federal no combate à nova doença, especialmente no que tange ao 

abastecimento de informações atualizadas sobre a proteção individual (ver Figura 24).  
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Segundo a dupla, compreender o impacto do posicionamento governamental no cuidado 

com seus familiares acabou por impulsioná-los a tomar atitudes que são responsabilidades 

diretas do Estado, especialmente ao compararem a postura do Brasil em relação aos outros 

países estrangeiros. A apresentação de argumentos que justifiquem o início do projeto reforça 

questionamentos sobre a efetiva transmissão de informações por parte das organizações 

públicas no cenário pandêmico, além de enfatizar a falta de êxito quanto à emissão atualizada 

de descobertas sobre o vírus. A política de informação adotada pela atual gestão federal ainda 

reincide em um negacionismo científico que descredibiliza o valor da ciência, dentro e fora do 

ambiente virtual (CONTI, LARA; 2003, MARQUES, RAIMUNDO; 2021). 

Figura 24 – Sequência de stories em destaque no Instagram que trazem informações sobre a trajetória do 

perfil 
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Fonte:  Instagram. Acesso em 23/02/2022. 

Como pode-se ver na Tabela 1, o Instagram e o Facebook apresentaram similaridade 

quanto a menor frequência de postagens em comparação com o Twitter, além de serem similares 

quanto ao tipo de conteúdo veiculado. Enquanto este conta com maior assiduidade e 

envolvimento com temáticas mais variadas nos discursos veiculados, as duas primeiras 

plataformas se caracterizam pela utilização mais evidente de flyers ilustrativos, transmissões 

instantâneas e tutoriais em cards para consumo mais rápido, visto que o formato dinâmico 

facilita a adaptação do conteúdo para telas diversas.  

Trazendo como referência a proposta do conceito de disseminação enquanto sinônimo 

de transferência de informação (LARA, CONTI; 2003), o posicionamento desses atores nas 

mídias sociais ilustrou um ativismo que perpassou diferentes lógicas e estratégias, gerando 

experiências distintas que visam um objetivo específico quanto a utilização de equipamentos 

mais eficazes.  

Um ponto de observação diz respeito à tentativa de amplificação territorial das vozes da 

página, com criação de um perfil espanhol chamado ¿Cuál Mascarilla? visando expandir o 

acesso à informação para além do público brasileiro. Apesar da iniciativa, observa-se que os 

resultados não foram atingidos, visto que a última postagem do perfil no Instagram 

(@cualmascarilla) foi realizada em abril de 2021.  

O perfil brasileiro no Instagram é o local com maior volume de seguidores e menor 

proporção de publicações, em que a página se restringe ao envolvimento direto com 46 outros 

usuários. Além de dar apoio às iniciativas correlatas, como o projeto regional PFF2 Para Todos 

https://www.instagram.com/pff2paratodosbelem/
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Belém (434 seguidores), a página ainda segue portais de órgãos oficiais - como Anvisa (663 

mil seguidores) e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (301 mil seguidores), perfis 

estritamente científicos sobre coronavírus - Observatório Covid-19 BR (7,9 mil seguidores), 

páginas de informações para protestos seguros (Protesto Sem Covid – 1,3 mil seguidores) e 

plataformas voltadas para vacinação - como Onde Tem Vacina (6,9 mil seguidores).  

Figura 25 – Print do perfil QM? no Instagram 

 

Fonte:  Instagram. Acesso em 23/02/2022 

De início, a exploração de recursos no Instagram evidencia a maior exposição dos 

responsáveis pela página em comparação com as demais mídias sociais. Além de sinalização 

explícita dos perfis pessoais de cada administrador - a doutoranda em Saúde Coletiva Beatriz 

Klimeck e o músico Madame Ralph, foram veiculadas postagens de diferentes tipos envolvendo 

suas respectivas imagens – como a realização de lives e vídeos do tipo reels contendo 

orientações de uso dos artigos.  

A aproximação dos responsáveis de forma direta com o público ainda ocupa o espaço 

de familiaridade e proximidade que as mídias sociais oferecem, visto que evoca a sensação de 

acesso a uma experiência compartilhada com pessoas reais (LUPINNACI; 2021). Aqui, 

exemplifico com um comparativo entre a realização de rodas de conversa – em um mundo pré 

pandemia – e, atualmente, bate-papos à distância via Instagram.  

https://www.instagram.com/pff2paratodosbelem/
https://www.instagram.com/anvisaoficial/
https://www.instagram.com/anvisaoficial/
https://www.instagram.com/saude_rio/
https://www.instagram.com/obscovid19br/
https://www.instagram.com/protestosemcovid/
https://www.instagram.com/onde_tem_vacina/
https://www.instagram.com/biaklimeck/
https://www.instagram.com/biaklimeck/
https://www.instagram.com/madameralph/
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Assim, trago a discussão levantada por Valerim e Sousa (2020) em seu estudo sobre a 

realização de lives por profissionais de Ciência da Informação, em que propõem uma avaliação 

de tal prática no campo informacional enquanto um espaço de interlocução entre o publicador 

e sua audiência, sendo uma forma de extensão do seu alcance com novos usuários e de 

publicizar a produção de conhecimento de forma horizontal. Para Lupinnaci (2021), ao trazer a 

vivência de experiências físicas para dentro de casa, as transmissões ainda ilustram a articulação 

entre capacidade técnica, intencionalidade e sentido das narrativas produzidas, endossando o 

sentimento de coletividade apesar do distanciamento físico. 

Ao todo foram realizadas 7 transmissões ao vivo visando sanar principais dúvidas sobre 

os itens, durante as quais o casal respondeu dúvidas do público ao vivo, trouxe explicações 

sobre campanhas de doação e opinou sobre a polêmica envolvendo supostas aplicações de lotes 

de vacinas vencidos na população. Conversas com atores de áreas distintas também fizeram 

parte do repertório utilizado pelos administradores, como por exemplo o bate-papo com o ex-

BBB influenciador João Luiz Pedrosa, reforçando recomendações para uso de máscara PFF. 

Ao todo, as sete lives contabilizaram mais de 512 mil visualizações.  

No Facebook, a página conta com mais de 10,4 mil seguidores e 10 mil curtidas, além 

de 9 avaliações máximas (5 estrelas), em que perfis comuns teceram elogios à qualidade de 

informações sobre tipos de máscara e prevenção contra contaminação, exaltaram o apoio em 

bases científicas e a confiabilidade do material compartilhado.  

O menor compartilhamento de vídeos foi notório, com replicação de apenas um post no 

formato sobre formas de proteção para candidatos do Enem em 2021 e maior foco em 

orientações via imagens e cartilhas. A interação com usuários com dúvidas também foi mais 

forte em comparação com o Instagram, apesar de ainda contar com a logo antiga que conta com 

a representação de máscaras com elásticos comuns (atrás da orelha).  

Figura 26 – Print do perfil QM? no Facebook 
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Fonte:  Instagram. Acesso em 23/02/2022. 

Em ambas as plataformas, evidencia-se o uso de variados formatos utilizados – como 

reels, cards, e carrosséis – em que as informações de qualidade foram adequadas à uma 

linguagem simples e descontraída. Sobressaiu-se a divulgação de informações gerais sobre a 

melhor performance de modelos PFF em detrimento de máscaras cirúrgicas ou de pano, 

juntamente com explicações mais detalhadas acerca dos tipos de elástico e materiais, adequação 

aos formatos de rosto, formas de manuseio após a utilização e mitos relacionados à adesão ao 

tipo de EPI - como distribuição para profissionais de saúde, facilidade de aquisição e uso 

coletivo. Figuras abaixo ilustram o esforço em trazer signos de fácil compreensão e também a 

preocupação com a identidade visual (logo):  

Figura 27 – Publicação sobre acessibilidade aos artigos 

 

Fonte:  Instagram. Acesso em 23/02/2022. 
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Figura 28 – Replicação de guia de tamanhos de máscara para tipos variados de rostos 

 

Fonte:  Instagram. Acesso em 23/02/2022. 

É importante mencionar o esforço em conseguir ilustrar de várias maneiras os benefícios 

dos tipos de máscaras, a defesa do uso de modelos PFF e a necessidade de se proteger, 

percebendo-se a utilização de infográficos e gifs, além da replicação de conteúdos de outros 

perfis abordados nessa pesquisa – como o Movimento PFF Para Todos. O conteúdo de tutoriais 

incluiu ainda tipos de máscara e percentual de proteção, armazenamento, reutilização e até dicas 

de beleza sobre formas de utilização com penteados diferentes para cabelos crespos e 

cacheados.  

Assim como citado anteriormente, reforço ainda que a crença na ciência enquanto 

provedora das informações também é explicitada por diversas frentes, como atores que se 

envolveram no projeto ou por meio da descrição no Instagram: “Informações baseadas em 

evidências sobre proteção contra a COVID-19.”. O cuidado com a disseminação de 

informações via embasamento científico mostra a mobilização para propagar narrativas 

legítimas.  

Outros discursos diversos acabam por atravessar o foco nos artigos de proteção, a 

exemplo da reunião de informações sobre a vacinação no país e sua relação com o maior 

relaxamento com a proteção facial. O envolvimento com a pauta política e institucional de 

forma direta foi desenvolvido por vias diferentes em cada plataforma. No Instagram, pode-se 

exemplificar com a live com a vereadora carioca Tainá de Paula (PT) sobre o projeto de lei 

129/2021 que visa a utilização de artigos PFF2 em repartição pública. 

No Facebook, houve a divulgação de um abaixo-assinado destinado ao prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para considerar a recomendação de respiradores 
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PFF2 para a população e a distribuição para servidores e sociedade em geral nos ambientes 

públicos. Até o momento, foram contabilizadas cerca de 4.140 assinaturas. O esforço em torno 

da pauta esteve evidente também no site oficial, com uma seção dedicada à petição. 

O diálogo também se deu com direcionamento de público-alvo, com a criação de um 

guia para professores e professoras que retornariam ao trabalho presencialmente. Pessoas que 

possuem barba e crianças também foram contemplados por conteúdos específicos. A 

interlocução com atores de natureza heterogênea se mostrou como outro fator de relevância 

dentre as estratégias empregadas pelos ativistas. 

Para além das mídias sociais – Instagram, Facebook e Twitter (que será abordado a 

seguir) – o movimento ainda conta com a utilização de duas outras plataformas relevantes: o 

LinkTree e um site próprio (qualmascara.com). No primeiro, encontra-se a concentração de 

conteúdos disseminados nas mídias sociais, sendo passíveis de compartilhamento dentro e fora 

da internet – como cartilhas sobre recomendações da Anvisa, contaminação no alimento, 

máscaras valvuladas e afins. 

Por sua vez, o site é formado por seções de macro temas relacionados a eixos 

institucionais da iniciativa, como apresentação formal dos responsáveis e suas motivações, 

explicações e busca por assinaturas ao abaixo-assinado para uso de PFF2 na cidade do Rio de 

Janeiro, compartilhamento de matérias jornalísticas que envolvem o projeto e dúvidas 

frequentes sobre os respiradores. O gráfico abaixo traz os dados de acessos orgânicos ao site, 

retirados manualmente da plataforma de tráfego SemRush, em que foi possível observar uma 

média de 858 visitas por mês entre o período de abril – em que se iniciou o fluxo de acessos – 

até dezembro de 2021.  

Gráfico 2 – Acessos orgânicos no site Qual Máscara? (abril-dezembro de 2021) 

 

Fonte:  SemRush. Acesso em 21/02/2022. 
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 O pico de interações ocorreu logo no início do ano, especificamente no dia 29 de maio 

de 2021, em que as ruas do país foram tomadas por manifestações contrárias ao governo de Jair 

Bolsonaro (PL). O envolvimento do perfil Qual Máscara? com a divulgação de materiais 

acessíveis sobre utilização de proteção individual pode ter impulsionado o fluxo ao site, que 

registrou mais de 15 mil acessos na data.  

Por fim, tendo consciência da responsabilidade arcada quanto à contribuição para a 

população com o projeto, os responsáveis pela iniciativa buscam enfatizar que um de seus 

principais objetivos é, paradoxalmente, a desativação do perfil. Em um cenário ideal, a 

finalização da pandemia e/ou maior acessibilidade às informações de qualidade, em especial 

por atuação do Governo Federal, refletiriam em uma menor necessidade de atuação dos civis. 

6.2 A atuação @qualmascara no Twitter 

 O Twitter é a plataforma com mais publicações (2.253 entre dezembro de 2020 e 

dezembro de 2021) em comparação com as demais. Dentre diversificados atores, pode-se 

mencionar a aproximação do movimento com atores políticos, empresas, profissionais da saúde 

(médicos, biomédicos, epidemiologistas), pesquisadores acadêmicos da saúde e tecnologia, 

ativistas, Organizações Não Governamentais (ONGs), influenciadores, figuras públicas, órgãos 

de saúde, perfis de divulgação científica, portais jornalísticos, jornalistas e iniciativas de 

ativismo em combate ao coronavírus.  

Figura 29– Perfil QM? no Twitter 

 

Fonte: Twitter. Acesso em 05/04/2022. 
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Para melhor exemplificação, cito aqui alguns dos perfis mapeados - como o ex-

presidente Lula (PT), o deputado federal Alexandre Padilha (PT), a ativista Anielle Franco, os 

ex-BBBs Juliette e Gil do Vigor, o cientista Átila Iamarino, o movimento Sleeping Giants 

Brasil, o Instituto Butantan, a pesquisadora Winnie Bueno, o ministro da Saúde Marcelo 

Queiroga, o perfil ScienceBlogs Brasil, a iniciativa Blumenau Pela Vida e a loja Mercado das 

Máscaras.  

Ao todo, foram identificadas 2.253 postagens segmentadas em interações diretas com 

outros usuários (72%), conteúdos próprios (21%) e retweets (7%) que contabilizaram, 

respectivamente, 1.612, 478 e 163 posts. A seguir, começarei abordando a análise de conteúdos 

próprios por meio dos achados advindos da ferramenta Iramuteq: 

Conteúdos Próprios (21%)  

Assim como no caso do perfil PFF Para Todos, a análise das 478 postagens diretas 

veiculadas pela página foi realizada por meio de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 

no software Iramuteq, que ramifica os grupos de palavras e traz a identificação de temas, com 

uso de lematização para que houvesse melhor visualização dos grupos textuais encontrados nas 

menções.  

Tais configurações resultaram em uma classificação de termos, calcada em cálculos 

estatísticos, das 478 entradas – correspondentes ao volume de tweets com conteúdos próprios - 

e 3.033 formas textuais encontradas. Deste volume, foram mapeadas 4 classes textuais 

diferentes que, para melhor compreensão do conteúdo vinculado a cada cluster, foram 

nomeadas separadamente de acordo com principais conteúdos identificados, chamados assim 

de Distribuição de Máscaras (27,9%) – classe 1, Características e Utilização (26,7%) – classe 

2,  Contaminação por Covid-19 (21%) – classe 3 e Informações Científicas (24,4%) – classe 4. 

A clusterização – processo de formar grandes grupos -  se mostra relevante por possibilitar 

visualizar os grupos de temas contidos nas postagens próprias.  

O dendograma abaixo ilustra o comportamento de partições entre os segmentos de texto, 

mostrando a aproximação e distanciamento dos clusters possibilitando a observação de um 

cenário composto por dois grandes grupos. Neste caso, o corpus textual foi divido em dois sub-

corpora, de forma que se isolou inicialmente a classe 4 (24,4%) das demais. Em seguida, o 

maior sub-corpora sofreu com uma segunda partição, originando a classe 1 (27,9%). Em um 
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terceiro momento, a seguinte partição seguinte deu origem à classe 2 (26,7%) que, por meio da 

quarta (e última) partição, foi separada da classe 3 (21%).  

Figura 30 – Dendograma do corpus textual a partir de análise CHD (vertical) 

 

Fonte: Iramuteq. 

Assim, o subtema de Informações Científicas (24,4%) se posicionou enquanto mais 

afastado de demais assuntos similares. Em seguida, o segundo grupo compreende uma 

aproximação entre os territórios de Características e Utilização (26,7%) e Contaminação por 

Covid-19 (21%), além de relação indireta com a maior pauta das postagens: Distribuição de 

Máscaras (27,9%).  

A representação em vertical do dendograma acima permite a visualização de principais 

termos associados ao conteúdo lexical. Com uso da Análise Fatorial (AFC), observo ainda a 

disposição cartesiana dos grupos encontrados para entender aproximações e distanciamentos 

dos repertórios discursivos utilizados pela página:  

Figura 31 – Gráfico de Análise Fatorial de Correspondência (AFC) 
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Fonte: Iramuteq 

 

Assim como observado por meio das partições obtidas no dendograma inicial, as classes 

sobre Distribuição de Máscaras (27,9%) e Informações Científicas (24,4%) se apresentaram 

de maneira mais pulverizada em comparação com os segmentos de Características e Utilização 

(26,7%) e Contaminação por Covid-19 (21%), em que as narrativas estiveram fortemente 

associadas. Essa associação justifica uma análise conjunta dos grupos consonante exposto por 

Bussolotti e Souza (2021) em uma proposta metodológica de análise qualitativa por CHD 

combinada à análise de plotação em eixos X e Y do gráfico AFC.  

Análises por território temático  

Distribuição de Máscaras (27,9%) – classe 1 

 

 A primeira e maior classe traz consigo discursos associados à distribuição de máscaras 

PFF em dois grande cenários principais: comprometimento estatal para partilha dos 

respiradores para a cidade do Rio de Janeiro e distribuição voluntária de PFF para a população. 

Os esforços concentrados na distribuição de máscaras para a sociedade civil por meio de 

iniciativas voluntárias foram destaques, ilustrando o deslocamento da iniciativa Qual Máscara? 

para além do ambiente virtual. O cenário pode ser ilustrado pela divulgação de iniciativas de 
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grupos regionais – incluindo os administradores – articulados para partilha gratuita de 

informações sobre EPIs mais eficazes nas ruas, além do envolvimento com projetos de apoio 

social.  

Aqui, destaca-se a campanha #ComidaePFF2, iniciada em abril de 2021, que levou às 

ruas do Rio de Janeiro voluntários distribuindo kits de máscaras e cestas básicas em parceria 

com o coletivo Coletivo Ponto de Luz – responsável por dar suporte às famílias carentes que 

residem em Teresópolis/RJ. No dia 28 de abril, por exemplo, foi alcançado o valor de 

R$3.250,00 investidos em 50 cestas básicas. Algo a se pontuar de grande importância é a 

interação com os internautas que impacta diretamente nas estratégias do perfil – caso 

exemplificado abaixo, a partir da campanha #ComidaePFF2, em que o administrador deixa 

explícito a influência das demandas do seu público por meio da frase “A pedido de vocês…”. 

Figura 32 – Publicação divulgando a campanha #ComidaePFF2  

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 

A acessibilidade dos artigos também foi preocupação notória dos administradores 

quanto aos atos ocorridos no Brasil durante o ano de 2021. Dar amparo aos manifestantes em 

protestos por todo o país tangenciou postagens buscando por doações via PIX de cidadãos 

comuns e/ou influenciadores, além de contato com organizadores de atos para distribuição 

gratuita de PFFs.  Pode-se ainda mencionar a atuação para atos do dia 13 de maio, convocados 
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pelo Movimento Negro e pela Coalizão Negra por Direitos em repúdio à operação policial que 

deixou 28 mortos na comunidade do Jacarezinho (RJ), protestos contra o racismo e violência 

policial, e reconhecimento da data enquanto o Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo. 

Paralelamente, o perfil publicou discursos visando pressionar a gestão da cidade do Rio 

de Janeiro para que aderisse às recomendações de PFF para a população carioca. Marcações de 

perfis relacionados ao prefeito Eduardo Paes (PSD) e ao Secretário de Saúde, Daniel Soranz, 

fizeram parte das narrativas que contaram com divulgação do abaixo-assinado iniciado pela 

página e uso da hashtag #PFFParaTodos – explorada por demais perfis analisados nesse 

trabalho de conclusão de curso. 

Figura 33 – Publicação em divulgação de uma carta aberta à prefeitura do Rio de Janeiro 

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 

O envolvimento com órgãos públicos e parlamentares de forma direta – por meio do uso 

da tag #PFFParaTodos e mencionando o user - ainda resultou no alcance de uma das metas 

relacionadas à área de educação, logo após anúncio do retorno de aulas presenciais no Estado. 

Além do lançamento de uma carta destinada à prefeitura do Rio de Janeiro, a ação coletiva 
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ainda buscou a viabilização de distribuição de kits com PFF2 para professores da rede 

municipal.  

Figura 34 – Thread informativa sobre distribuição de PFF2 para rede municipal de educação 

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 

 Em meados de abril, kits com artigos PFF2 foram repassados aos profissionais da área, 

além da realização de uma transmissão ao vivo com o Secretário de Educação, Renan 

Ferreirinha, para maior detalhamento e explicações embasados sobre o uso correto, 

armazenamento das peças, transmissão de Covid-19 mesmo após vacinação e outros 

questionamentos usuais. 

Características e Utilização (26,7%) – classe 2 

Contaminação por Covid-19 (21%) – classe 3 

 

 Os grupos 2 e 3 compartilharam uma associação de discursos devido à proporcional 

proteção das máscaras PFF em detrimento do contágio por coronavírus. A classe 2 teve como 

enfoque a repercussão de informações com rigor científico acerca do custo-benefício e 

qualidades de EPIs tipo PFF com foco na utilização de uma linguagem acessível, dinâmica e de 

fácil consumo foi exposta por meio de threads, postagens simples e compartilhamento de flyers 

passíveis de impressão e viralização em plataformas sociais distintas. Por sua vez, o 3º (terceiro) 

https://twitter.com/qualmascara/status/1387438057205362692
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agrupamento enfatizou o engajamento dos ativistas em esclarecer informações sobre formas de 

contaminação por Covid-19, visando traçar comparativos de performance entre formatos de 

máscaras – valvuladas, de tecido, cirúrgias, N95 e afins – contra a infecção por Covid-19. A 

disseminação desses dados com uma linguagem cotidiana retoma a legitimidade imputada no 

repasse de informações de forma que o conteúdo possa ser valorizado para além de termos 

técnicos de difícil compreensão (CARVALHO, GROSSI; 2020, FONSECA; 2021) 

Além do destaque para características básicas das peças: como qualidade do material, 

tipos de elástico e formas de armazenamento, o repertório utilizado pelo movimento perpassou 

lógicas de argumentações que contemplaram aspectos diversificados associados às máscaras. 

Aqui, encontram-se dicas de beleza relacionadas ao cabelo, barba e vedação, comparativos 

entre máscaras de pano quanto à reutilização e duração, peças para crianças, recomendações 

para tipos de rostos, informações sobre uso associado ao faceshield, valvulação e tipos de 

modelos disponíveis.  

A propagação de evidências científicas por meio de um linguajar acessível foi uma 

estratégia amplamente utilizada para as publicações da página, que trouxeram materiais 

contendo atualizações sobre obrigatoriedade do uso de máscaras em outros países e 

recomendações sobre uso de aerossóis e alcóol em gel - especialmente após descoberta de novas 

variantes de Covid-19. O caráter informativo da plataforma foi explorado pelos 

administradores, refletindo o reconhecimento de que a mensagem passada é estritamente 

relacionada à difusão de informações confiáveis (RECUERO, ZAGO; 2010). Mostrou-se 

inegável que Klimeck e Holzmann estiveram empenhados em esmiuçar os motivos que 

imputam maior proteção advinda das máscaras, seja com esclarecimentos sobre como o vírus 

se propaga ou sobrevivência perante os filtros especiais.  

Figura 35 – Publicação com referência à máscara utilizada pelo padre Júlio Lancelotti 

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 
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 Análises e referências sobre adesão por atores de influência no país, como o padre Júlio 

Lancelotti e seu modelo elastométrico utilizado em missões religiosas (ver Figuras 35 e 36), 

trazem à tona outra observação de interesse no diz respeito à abordagem humanizada para 

exemplificações de usos no cotidiano, aproximando o público de parâmetros reais sobre 

acessibilidade e utilização das máscaras.   

 

Figura 36 – Publicação sobre uso de máscaras indevidas 

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 

Esclarecimentos acerca da importância de proteção em determinados ambientes e 

percentuais de propagação da doença foram explorados para endossar explicações sobre a 

eficácia dos respiradores PFF perante outros meios de segurança sanitária. Ao todo, narrativas 

https://twitter.com/qualmascara/status/1353120941669289990
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foram identificadas com termos que remetem ao acompanhamento de informações atualizadas 

– com referências ao trabalho desempenhado no Instagram e considerações gerais ao 

movimento PFF Para Todos.  

Informações Científicas (24,4%) – classe 4 

 A 4ª (quarta) classe identificada remonta ao rigor quanto o embasamento científico 

prezado pelo QM? e mencionado em análises anteriores deste estudo. Ao todo, 6 subtemáticas 

ilustraram as estratégias empregadas pela página em fidelidade à ciência. A disputa de 

hegemonia de sentidos fidedignos à informações seguras fez jus aos fundamentos científicos 

em repercussão sobre a nova cepa, evidencia-se a indicação de matérias jornalísticas para 

leitura, a simplificação de dados para infográficos compartilháveis em outras mídias, a apuração 

de percentuais entre uso de máscaras adequadas e redução da contaminação via threads e a 

divulgação de panfletos acessíveis (RECUERO, SOARES; 2020). Referências às 

recomendações de órgãos oficiais da pauta sanitária, em escala nacional e internacional, 

concernem à utilização de fontes institucionais como Organização Mundial da Saúde e a Food 

and Drug Administration (FDA) (ver Figura 37).  

Figura 37 – Publicação com recomendações de órgãos oficiais 

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 
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Para além do envolvimento com a imprensa, outra estratégia implicada em seu 

repertório de narrativas inclui o envolvimento em desdobramentos relacionados aos eventos 

sazonais no país, como a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

presencialmente. O caso exemplifica as frequentes tentativas de aplicação das recomendações 

científicas ao cotidiano e/ou eventos de importância associados ao país. Além disso, é 

necessário ponderar a adesão às práticas de ativismo digital por meio do uso de hashtag que, 

nesse caso, voltou-se para movimentação #adiaENEM (Figura 38). 

Figura 38 – Publicação com orientações para o Enem 

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 

A incorporação de dados científicos nas tentativas de transmissão dos conhecimentos 

sobre os EPIs coincidiram com sua relação com o Movimento PFF Para Todos. O quesito de 

credibilidade incluiu ainda parceria e engajamento com atores de relevância na plataforma que 

possuem compromisso com a veracidade dos dados, além de posicionamentos explicitamente 

contrários ao negacionismo do Governo Federal.  

Assim, a iniciativa QM? apresentou conexões enquanto seguidora e parceira de 

especialistas ativos no combate ao coronavírus e no repasse de atualizações sobre formas de 

contágio e precaução - antes e após o avanço de vacinação no Brasil. Entre perfis de maior 

visibilidade, encontram-se o do pesquisador da Universidade de Vermont e membro do 

Observatório Covid BR, Vitor Mori, e o responsável pelo Projeto EPI, Filippe Guimarães, que 

envia kits de proteção (máscaras, luvas e outros adereços) - montados através de doações 
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espontâneas - para aqueles que não possuem condições de aquisição. De início, o projeto 

apoiava em especial profissionais de saúde em atuação na linha frente em combate ao Covid-

19, sendo ampliado posteriormente. 

Figura 39 – Publicação apoiando o trabalho de divulgadores científicos  

 

Fonte:  Twitter. Acesso em 25/02/2022. 

Interações com usuários e Retweets 

 Em adição às postagens próprias, analiso aqui as publicações retuítadas pelo perfil 

juntamente às interações com os usuários, buscando visualizar outras pautas em voga com o 

público. Levo em consideração a importância associada ao desfrute dessas possibilidades de 

comunicação em referência a Recuero e Zago (2010), que retomam a utilização desses recursos 

- emprego de mensagens direcionadas via @ e retweets - enquanto possibilidades de difusão de 

ideias. O espalhamento dessas informações possibilita a apropriação das mensagens por 

usuários que possam interagir diretamente respondendo a menção. 

Foram analisados 1.775 tweets em que a página Qual Máscara? mencionou o user 

(1.612) de outros usuários na plataforma, aproximando-se de forma direta dos internautas, ou 

retweetou (163) outros conteúdos. O baixo volume de publicações retuítadas possibilitou o 

tratamento dos dados de forma conjunta, visto que separadamente seus resultados apresentaram 

menor aplicabilidade. A imagem abaixo ilustra os 50 termos utilizados com mais frequência 

com no mínimo 3 conexões, de forma que as setas indicam aqueles que obtiveram maior volume 

de ligações com outros vocábulos: 
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Figura 40 – Visualização em rede de termos mais frequentes e suas conexões 

 

Fonte:  WORDij.  

 Falando das interações, trocas com perfis de divulgadores científicos e outras iniciativas 

voltadas para o combate à Covid-19 foram destaques, revelando maior volume de frequência 

de menções aos perfis @PFFParaTodos, @Estoque_PFF, @VitorMori e @FvGuima. Em 

menor escala, a página ainda trocou menções com o biólogo Átila Iamarino (@oatila). De 

caráter geral, conversações intimistas entre os perfis – que já possuem relação de maior 

proximidade devido aos trabalhos conjuntos para além do âmbito virtual – imputam um sentido 

mais humanizado ao repasse de informações aos usuários. 

 Por meio do compartilhamento de informações utilizando tom descontraído e trocas 

dinâmicas entre os perfis, foi possível observar a preocupação em trazer informações que 

desmistifiquem formas de utilização e segurança do item. A associação da página com perfis 

voltados para a ciência e utilização de uma linguagem simplificada reforça os achados expostos 

por Carvalho e Grossi (2020) acerca da acessibilidade da ciência, nas mídias sociais, como 

forma de combate à desinformação. Ou seja, a simplificação de dados científicos para 

disseminação de conteúdos em combate ao coronavírus nas plataformas sociais pode ser visto 

enquanto uma das estratégias incorporadas pelos perfis nessas segmentações textuais.  

 A decodificação de terminologias para melhor compreensão e divulgação dos tipos PFF 

incluiu, além de respostas às indagações diversas de usuários comuns, a conexão com perfis de 
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influenciadores atualmente relevantes como os ex-participantes do reality show Big Brother 

Brasil, Gil do Vigor, Juliette e João Luiz Pedrosa - este último sendo participante de uma das 

lives no Instagram da iniciativa. Para Recuero e Soares (2020), é importante observar que as 

conversações nas plataformas sociais ainda geram maior visibilidade e direcionamento das 

discussões e, adequando para essa pesquisa, a relevância dessas trocas é endossada pela 

presença desses influenciadores.  

Ao se falar das replicações (163) de conteúdos, foram encontradas parabenizações às 

ações sociais de indivíduos distribuindo máscaras em suas comunidades, replicação de 

conteúdos combatendo informações falsas sobre máscaras por parte de governos estaduais e 

Federal, dicas de modelos em promoções e suporte às movimentações das hashtags 

#PFFParaTodos e #UseMáscara. O apoio ao movimento #AdiaEnem também ficou em 

evidência, novamente, devido às conexões com palavras que retomam a segurança dos 

estudantes e fomentam o debate sobre precariedade do ensino público - especialmente durante 

a pandemia de Covid-19. 

 A rede acima ainda traz luz às qualidades associadas aos itens PFF – elucidando os 

esforços em exaltar suas vantagens e cuidados, com os termos “proteção”, “tecido”, “camadas” 

e “fechado”, em referência ao uso em ambientes de menor circulação de ar. A preocupação com 

acessibilidade foi exposta por meio de menções aos internautas indicando promoções em sites 

de EPIs diversos.  

7. E a imprensa? 

Para Ferraz (2020), a imprensa teve o papel particular de contribuir para o noticiamento 

do coronavírus por meio de narrativas que envolveram o peso social, a quantidade de 

envolvidos, proximidade geográfica e atualidade dos fatos.  A exploração do tema perpassou 

uma vasta exposição de diversas facetas associadas à pandemia por portais jornalísticos, desde 

análises políticas até ações sociais que estivessem vinculadas à nova doença.  

A intersecção de plataformas envolvidas na divulgação das iniciativas e informações 

em prol das máscaras foi constituída, além das mídias sociais e de sites, pelas publicações de 

matérias jornalísticas em blogs e sites informativos de grande porte. Em um levantamento 

preliminar de publicações jornalísticas que mencionassem o termo “máscara” ou “máscaras” na 

chamada no Google Notícias, foram mapeadas 8.034 matérias entre 2020 e 2021 que exauriram 

os mais diversos assuntos associados ao item de proteção.  
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Para exemplificar alguns tipos de pautas, foram encontradas atualizações sobre 

obrigatoriedade de uso no Brasil e fora, adesão ao item por celebridades, incorporação no dia-

a-dia (com dicas de maquiagem, por exemplo), intervenções artísticas em estátuas públicas, 

brigas entre cidadãos pelo uso incorreto, impacto econômico nas classes sociais advindo da 

produção de máscaras caseiras, resgates históricos de grupos anti máscaras e outros. 

Dentro desse universo, foram identificadas 117 matérias de interesse que mencionaram 

especificamente os perfis ou contaram com contribuição direta dos administradores do “Qual 

Máscara” (@qualmascara), “PFF Para Todos” (@pffparatodos) ou “Estoque PFF” 

(@estoque_pff). Seguindo esses critérios, as 117 notícias foram veiculadas por 86 veículos 

diferentes. Destes, o portal UOL concentrou maior volume de publicações – 13 – em suas 

colunas, sendo seguido pelos jornais O Tempo (5), Estadão (3), Exame (3) e Nexo (3). Outras 

fontes distintas incluem ainda a Rádio Senado, a CNN Brasil, Catraca Livre e o portal da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Ao observar e analisar o corpo de texto das postagens deste montante (117), foi possível 

segmentar a centralidade das iniciativas em três eixos principais de notícias: aquelas 

relacionadas apenas ao perfil “PFF Para Todos” (47), as que se voltaram para a iniciativa “Qual 

Máscara?” (21)  e ainda as que mencionaram e/ou fizeram referências para ambos os casos e, 

por vezes, incluindo o user @estoque_PFF (49). Apesar deste último caso contemplar 47% do 

volume total, é importante frisar o espaço ocupado pela movimentação PFF Para Todos – 

correspondendo a 39% do todo. 

Mesmo em matérias contendo orientações gerais sobre o uso de EPIs, contatou-se ainda 

a consulta aos administradores dos perfis enquanto fontes segura de informações, com citação 

dos nomes em notas referenciais e divulgação das páginas. Ou seja, mesmo em situações 

isoladas os atores fazem parte de um ecossistema maior em prol do mesmo objetivo 

informacional. Além destes, pode-se falar ainda na abordagem de outras iniciativas menores, 

como por exemplo a Baixada da Máscara e o projeto EPI Saúde. 

Os esforços dos administradores para popularização de itens mais seguros são exaltados 

enquanto projetos pioneiros em prol da população. Além de contextualização sobre possíveis 

motivos que instigaram os indivíduos a agirem de tal forma, houve a replicação de entrevistas 

contendo orientações de uso e endosso da importância de tais frentes de democratização das 

informações. Outro ponto de atenção diz respeito ao uso das páginas enquanto referencial 



   

 

68 

 

científico e seguro pelo pesquisador da Universidade de Vermont, nos EUA, e membro do 

Observatório Covid-19, Vitor Mori. 

Juntamente com esses conteúdos com foco no conhecimento público, encontraram-se 

ainda outros temas paralelos à atuação desses atores. Em caráter isolado, blogs e sites 

compartilharam conteúdos acadêmicos envolvendo os ativistas. Um exemplo diz respeito à 

divulgação da palestra "Case Qual Máscara: Informação, Ciência e Design"13 por Klimeck e 

Holzmann para a Semana de Jornalismo e Publicidade da Estácio Petrópolis. Ou, ainda, o ensaio 

para a revista ClimaCom14, da Unicamp, sobre a relação entre fim da obrigatoriedade de 

máscaras e o fim da pandemia. Críticas às ações governamentais fizeram presença por meio de 

apontamentos sobre orientações indevidas à população (consultar Figura 42), a exemplo do 

chamado realizado pelo portal BlueBus15 sobre uso indevido de PFF para campanha do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro: 

Figura 41 - Reprodução de stories do perfil Qual Máscara? 

 

Fonte: Portal BlueBus em /11/04/2021.  

 

A atenção à acessibilidade aos produtos colocou em foco o site PFF Para Todos, iniciado 

por Bruno Carvalho, enquanto plataforma acessível de preços e promoções dos itens – conforme 

matéria do portal Exame16, em março de 2021 – para desmistificação de que máscaras tipo PFF 

 
13 Consultar em http://jornaldeitaipava.com.br/index.php/2021/10/26/semana-de-jornalismo-e-publicidade-

comeca-hoje-dia-25-na-estacio-petropolis/ 

 
14 Consultar em http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/uso-de-mascaras/  
15 Consultar em https://www.bluebus.com.br/governo-do-rio-faz-campanha-pro-vacina-com-mascara-de-cabeca-

para-baixo/  
16 Consultar em https://exame.com/tecnologia/site-pff-para-todos-mostra-que-mascara-que-protege-tambem-e-

http://jornaldeitaipava.com.br/index.php/2021/10/26/semana-de-jornalismo-e-publicidade-comeca-hoje-dia-25-na-estacio-petropolis/
http://jornaldeitaipava.com.br/index.php/2021/10/26/semana-de-jornalismo-e-publicidade-comeca-hoje-dia-25-na-estacio-petropolis/
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/uso-de-mascaras/
https://www.bluebus.com.br/governo-do-rio-faz-campanha-pro-vacina-com-mascara-de-cabeca-para-baixo/
https://www.bluebus.com.br/governo-do-rio-faz-campanha-pro-vacina-com-mascara-de-cabeca-para-baixo/
https://exame.com/tecnologia/site-pff-para-todos-mostra-que-mascara-que-protege-tambem-e-acessivel/
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seriam encarecidas face produtos de pano. Propaganda de ações fora do ambiente virtual 

ganharam corpo em matérias dos portais Reconta Aí (Março/2021) e Estadão (Julho/2021), 

evidenciando as campanhas realizadas pelos internautas, conforme figura abaixo: 

 

Figura 42 - Divulgação de campanha física de distribuição das máscaras PFF2 

 

Fonte: Estadão em 05/07/2021. 

Neste contexto, tornou-se importante entender a repercussão das iniciativas aqui 

estudadas nos publicadores jornalísticos, tomando como pressuposto a relevância desses atores 

para disseminação de informações e atuação enquanto hubs de conteúdos. Segundo Tito e 

Ferreira (2021), o jornalismo exerceu um papel de relevância devido à conscientização sobre 

esse novo cenário, seus desdobramentos e formas de lidar com ocorridos atípicos que 

impactaram o mundo. 

A responsabilidade da imprensa com aqueles que se nutrem desses meios de 

comunicação perpassa o comprometimento em destacar informações de qualidade que possam 

auxiliar a população durante o surto global da doença. Em paralelo com as argumentações dos 

autores, reforço que a viralização das iniciativas por esses publicadores foi fundamental no 

acesso da população à informação. 

8. Considerações Finais 

O ativismo digital é uma forma de mobilização no âmbito da internet que possibilita a 

comunicação entre diversos atores da sociedade e, no caso da movimentação pelo uso de 

máscaras, busca por uma sociedade mais segura. O cenário pandêmico em combinação com a 

dificuldade no acesso às informações por parte do governo resultou em uma busca por cuidado 

 
acessivel/  

https://exame.com/tecnologia/site-pff-para-todos-mostra-que-mascara-que-protege-tambem-e-acessivel/
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por meio de iniciativas da própria sociedade civil. A movimentação em torno do uso de 

respiradores mais eficazes mostrou a busca por sobrevivência (literalmente) de uma sociedade 

que sofreu e ainda sofre as consequências da dificuldade no acesso à informação, barreiras na 

disseminação de dados eficazes e entendimento sobre a importância da proteção individual e 

coletiva. Esse item de proteção foi alvo de muita incerteza perante o seu uso devido à 

contrariedade nas informações repassadas para a população, culminando em questionamentos 

sobre a legitimidade de sua utilização, dúvidas sobre o impacto no combate ao coronavírus e 

quais as melhores formas de utilização. 

Há possível potencial, ao menos enquanto a pandemia durar, de que a iniciativa desses perfis 

aqui pesquisados e tantos outros regionais aumentem sua força para trazer novos usuários ao 

uso protocolos sanitários em prol da saúde e combate ao coronavírus, com possíveis adaptações 

à flexibilização progressiva perante o cenário sanitário mundial. E, ainda mais, aprimoramento 

do uso das ferramentas e plataformas digitais para maior pulverização de conhecimentos e 

artigos disponíveis. Ao se falar das dimensões empíricas, a presença desses indivíduos em 

múltiplas plataformas potencializa o alcance às audiências dentro e fora do ambiente virtual.  

Extrapolando o objetivo de disseminação de conteúdo sobre os EPIs, os perfis PFF Para 

Todos e Qual Máscara proliferaram dados com rigor científico contando com redes de apoio 

que incluíram desde divulgadores científicos até influenciadores participantes de reality shows. 

Além do compromisso estabelecido com o compartilhamento de publicações acessíveis e 

simplificadas em suas linguagens, observou-se ainda a exposição de identidades reconhecidas 

até por portais jornalísticos, mas que, até determinado momento, foram questionadas 

exaustivamente por atores diversificados.  No caso do administrador Bruno Carvalho, seu 

autorreconhecimento enquanto ativista abre espaço para análises mais aprofundadas acerca de 

possíveis enquadramentos sobre sua atuação. 

A ampla utilização de repertórios e estratégias associadas às práticas de ativismo digital foi 

explícita, com destaque para a legitimidade no repasse de narrativas que auxiliaram na difusão 

de informações seguras em uma disputa de significados contrários ao negacionismo do Governo 

Federal. Assim, por meio dessa pesquisa, busco contribuir para o hall de estudos acerca da 

emergência de novas iniciativas que se adaptaram a um contexto atípico associado à agência de 

cidadãos em contexto de crise.  
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9. Anexos Metodológicos 

9.1 Qual Máscara? 

Tabela 1 – Presença digital de perfis associados a Qual Máscara? (em 18/02/2022)   

Plataforma Data de Criação Nº de seguidores Total de postagens 

Instagram - 224.801 63 

Facebook 08/12/2020 10.036 40 

Twitter 08/12/2020 62.373 2.253 

Fontes: Instagram, Facebook e Twitter 

9.2  PFF Para Todos  

Tabela 2 – Presença digital de perfis associados a PFF Para Todos? (em 16/03/2022)   

Plataforma Data de Criação Nº de seguidores Total de postagens 

Twitter 02/07/2020 31.815 25.181 

Fontes: Twitter 
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