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RESUMO: O objetivo do trabalho é estudar a utilização da retórica QAnon, como ferramenta 
político-eleitoral,  por ativistas digitais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Identificar 
quem são esses ativistas e como se dá a sua ação, particularmente no Twitter, o objeto do 
estudo. Para tanto, examinaremos conteúdos que circularam uma semana após as eleições 
norte-americanas. Faremos uma análise qualitativa a partir do 'levantamento de dados na 
internet' (KOZINETS, 2014). Os resultados preliminares apontam para a propagação de 
'notícias falsas' relacionadas ao pleito norte americano, com o intuito de influenciar o debate 
brasileiro mirando nas eleições de 2022. 
 

INTRODUÇÃO 

O movimento ou teoria da conspiração QAnon surgiu no final de 2017, nos EUA, quando um 

usuário do fórum 4chan4, autointitulado “Q”, alegava ter acesso a documentos e informações 

sigilosas do Governo dos Estados Unidos. “Q” denunciava uma suposta rede mundial de 

pedófilos formada por políticos do partido democrata, como o ex-presidente Bill Clinton, 

celebridades de Hollywood, o magnata George Soros, a chanceler alemã Angela Merkel, 

apontada como neta de Adolf Hitler e até o Papa Francisco. Para os adeptos dessa teoria, a 

chamada operação STORM, liderada por Donald Trump, estaria em ação por todo o mundo, 

no combate à exploração sexual infantil.  

Tais teorias que aparentemente parecem piadas restritas a um pequeno número de seguidores 

sem crédito, atualmente, são difundidas em massa por apoiadores do ex-presidente Trump e 

                                                 
1Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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44chan é um website em inglês onde autores de conteúdos anônimos interagem com as postagens mais recentes 
prevalecendo às das mais antigas, dinâmica que permitiu o surgimento de diversos movimentos. É dividido em 
sub-fóruns com informações sobre qualquer assunto. 
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utilizadas como ferramentas político-eleitorais (EXAME, 2020). Temas como a negação da 

pandemia de Covid-19 ou que a derrota de Trump foi uma fraude perpetrada pelas elites 

globalistas para beneficiar Joe Biden, também fazem parte do repertório QAnon. Em maio de 

2019, o FBI declarou que o QAnon representa uma ameaça de terrorismo doméstico. 

A comunidade do QAnon explodiu no Facebook em 2020 após superar quatro milhões de 

seguidores e membros em agosto, frente aos três milhões do mês de junho. Em outubro de 

2020, o Facebook apagou mais de 790 grupos, 100 páginas e 1,5 mil anúncios vinculados à 

teoria da conspiração (ESTADO DE MINAS, 2020). Esse aumento significativo no Facebook 

aconteceu após o Twitter apagar mais de 7.000 contas conectadas ao QAnon, iniciando a 

partir daí um movimento para apagar outras 150.000 contas. Depois disso, houve uma 

migração de usuários para o Facebook e as comunidades QAnon tiveram um crescimento 

recorde. (PÉCHY, 2020).  

Boatos e teorias da conspiração no caso da QAnon transbordaram de obscuros fóruns para as 

redes digitais como Facebook e Twitter e passaram a fazer parte de discussões mais amplas. 

Consideramos a teoria da conspiração conhecida como “Pizzagate”, a ancestral mais próxima 

do QAnon. Em março de 2016, o WikiLeaks5, revelou e-mails particulares de John Podesta, 

chefe da campanha de Hillary Clinton nas eleições presidenciais em novembro do mesmo 

ano. Naquele momento, usuários de fóruns virtuais difundiram que a linguagem cifrada 

utilizada nos e-mails escondia uma macabra rede de pedofilia e que os abusos aconteceriam 

no porão de uma pizzaria em Washington. 

Um homem chamado Edgar Welch foi armado ao Comet Ping Pong disposto a investigar por 

conta própria a rede de exploração sexual. Invadiu a pizzaria e disparou três tiros que, por 

sorte, não feriram ninguém. Welch foi preso, julgado e condenado. O sinistro episódio é um 

exemplo do perigo que representam as teorias da conspiração surgidas na internet. 

 

QANON NO BRASIL: VARIAÇÕES DO MESMO TEMA  

No Brasil, essas narrativas ganharam uma nova roupagem e se fortalecem também nas redes 

digitais, principalmente entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que utilizam termos da 

teoria QAnon com objetivo político-eleitoral. A organizada rede de desinformação 

                                                 
5 WikiLeaks Disponível em: encurtador.com.br/nsIR3 Acesso em 10/03/2021 
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bolsonarista sabota a vacinação e as medidas de combate à pandemia de Covid-19, 

desacredita urnas eletrônicas, e ataca seus adversários. Ativistas digitais conservadores 

brasileiros, alegaram fraude6 nas eleições presidenciais dos EUA e usaram diversas 

informações falsas para esse fim7. Defendem o voto impresso no Brasil para que supostas 

fraudes não aconteçam nas eleições de 20228. 

Esta rede de desinformação cria câmaras de eco, polarização e hiperpartidarismo, converte a 

popularidade de suas mensagens em legitimidade, retroalimenta suas redes a partir da captura 

de informações de seus usuários e cria um labirinto de informações manipuladas.  Atuam para 

pesacreditar a vacinação contra a contra a Covid-19 e atacam os protocolos de saúde, como 

distanciamento social e o uso máscaras. Defendem o “tratamento precoce” com cloroquina e 

outros medicamentos sem eficácia comprovada9, além de apoiar incondicionalmente o 

presidente e seu círculo mais próximo. Atacam ferozmente membros do STF, congressistas, 

políticos de todos os espectros políticos10 e a mídia, com narrativas infundadas e discursos de 

ódio.  

Dado o cenário, os provedores da desinformação atacam a vulnerabilidade dos destinatários 

esperando que eles se apresentem como amplificadores e multiplicadores destas mensagens. 

Entendemos que a temática religiosa e o pânico moral funcionam como um dos propulsores 

principais das notícias falsas no Brasil. Por exemplo, o Coletivo Bereia11, verifica fatos 

publicados diariamente em mídias religiosas e em mídias sociais brasileiras que abordem 

conteúdos sobre religiões e suas lideranças no Brasil e no exterior. Dentre as notícias e 

publicações verificadas, diversas apresentam conteúdos relacionado à Teoria QAnon, como os 

falsos vídeos sobre suposta Operação Storm no Brasil12, afirmações do presidente Bolsonaro 

sobre a “esquerda” descriminalizar pedofilia13 ou afirmações da ministra Damares Alves 

                                                 
6 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/site-gospel-e-deputada-federal-propagaram-
desinformacao-sobre-invasao-do-capitolio-nos-eua-em-janeiro Acesso em 20/03/2021 
7 Coletivo Bereia Disponível em: encurtador.com.br/fpAPV Acesso em 20/03/2021 
8  Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/site-gospel-repercute-panico-moral-divulgado-
por-lider-evangelico-sobre-fraude-nas-eleicoes Acesso em 23/03/2021 
9 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/video-do-pastor-silas-malafaia-engana-sobre-
eficacia-da-ivermectina-contra-covid-19-na-africa/ Acesso em 23/03/2021 
10 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/video-engana-ao-atribuir-a-lula-acusacao-de-
que-igrejas-matam-na-pandemia Acesso em 23/03/2021 
11 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/ Acesso em 23/03/2021 
12 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/sao-falsos-videos-sobre-suposta-operacao-
storm-no-brasil Acesso em 23/03/2021 
13 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/presidente-bolsonaro-mente-ao-dizer-que-
esquerda-quer-descriminalizar-pedofilia  Acesso em 23/03/2021 

https://coletivobereia.com.br/site-gospel-e-deputada-federal-propagaram-desinformacao-sobre-invasao-do-capitolio-nos-eua-em-janeiro
https://coletivobereia.com.br/site-gospel-e-deputada-federal-propagaram-desinformacao-sobre-invasao-do-capitolio-nos-eua-em-janeiro
https://coletivobereia.com.br/site-gospel-repercute-panico-moral-divulgado-por-lider-evangelico-sobre-fraude-nas-eleicoes
https://coletivobereia.com.br/site-gospel-repercute-panico-moral-divulgado-por-lider-evangelico-sobre-fraude-nas-eleicoes
https://coletivobereia.com.br/video-do-pastor-silas-malafaia-engana-sobre-eficacia-da-ivermectina-contra-covid-19-na-africa/
https://coletivobereia.com.br/video-do-pastor-silas-malafaia-engana-sobre-eficacia-da-ivermectina-contra-covid-19-na-africa/
https://coletivobereia.com.br/video-engana-ao-atribuir-a-lula-acusacao-de-que-igrejas-matam-na-pandemia
https://coletivobereia.com.br/video-engana-ao-atribuir-a-lula-acusacao-de-que-igrejas-matam-na-pandemia
https://coletivobereia.com.br/
https://coletivobereia.com.br/sao-falsos-videos-sobre-suposta-operacao-storm-no-brasil
https://coletivobereia.com.br/sao-falsos-videos-sobre-suposta-operacao-storm-no-brasil
https://coletivobereia.com.br/presidente-bolsonaro-mente-ao-dizer-que-esquerda-quer-descriminalizar-pedofilia
https://coletivobereia.com.br/presidente-bolsonaro-mente-ao-dizer-que-esquerda-quer-descriminalizar-pedofilia
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sobre o risco de legalização da pedofilia no Brasil14.   

Desta forma, acreditamos que o conteúdo intencionalmente enganador propagado de forma 

orquestrada está afetando a compreensão dos cidadãos sobre a realidade e enfraquecendo a 

confiança, o diálogo, a participação política e o senso comum de realidade, causando uma 

concepção de mundo deturpada.  Para Martin Barbero, essas concepções de mundo são 

coletivas e mesmo que exista uma maneira individual de receber essas mensagens, essas 

percepções individuais estão “impregnadas, moldadas, por uma série de dimensões culturais, 

que são coletivas” (BARBERO,1999,p.157). Ao olharmos o campo religioso contemporâneo 

no Brasil, vemos que as interações entre os fiéis, suas respectivas igrejas e líderes são 

mediações fundamentais para compreendermos de que maneira o sujeito absorve as 

mensagens e como suas percepções podem influenciar nos processos eleitorais.  

 

O FIEL NA AMBIÊNCIA MIDIATIZADA 

Atualmente, o fiel também absorve comunicações de ambiências midiatizadas (SODRÉ,2002) 

onde a desinformação gerenciada pelos algoritmos e disseminada por robôs manipulam os 

“COMUNS” (SODRÉ,2015; DARDOT e LAVAL,2017)  que são disponibilizados e, por fim, 

são capturados.  

No Brasil, os cidadãos tiveram sua religiosidade “hackeada”, tanto pelos líderes religiosos que 

se uniram à política em busca de um projeto de poder com leitura deturpada dos ensinamentos 

bíblicos, como pelos mecanismos de captura de informação articulada com o realinhamento 

das racionalidades, próprias do mercado. A mecânica desta abdução, produtora de “verdades”, 

tem o auxílio das combinações resultantes da administração da Inteligência Artificial que 

transformam os dados em bens poderosos. A novidade é o volume e a velocidade em que as 

produções discursivas, com base em informações roubadas sem que os indivíduos se deem 

conta, ocorrem.  

Para Martin Barbero15, o campo da Comunicação é de especial interesse para entendermos a 

                                                 
14 Coletivo Bereia. Disponível em: https://coletivobereia.com.br/ministra-afirma-em-entrevista-que-ha-risco-de-
legalizacao-da-pedofilia-no-brasil Acesso em 23/03/2021 

15 Comunicação e Mediações Culturais. Jesús Martín-Barbero, Claudia Barcelos. Disponível em:  
http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/view/2010/1788.    Acessado em 
18/09/2020 
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https://coletivobereia.com.br/ministra-afirma-em-entrevista-que-ha-risco-de-legalizacao-da-pedofilia-no-brasil
http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/view/2010/1788
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questão da dominação na América Latina, o imperialismo cultural, mas também para 

encontrarmos saídas para a libertação e emancipação. Barbero partiu pensamento que “a 

comunicação não era apenas os meios e que, para a América Latina, era muito importante 

estudar o que acontecia na igreja aos domingos, nos salões de baile, nos bares, no estádio de 

futebol”. (BARBERO e BARCELOS, 2000, p.153). Sem compreender essas interações 

cotidianas entre os indivíduos, não seria possível entender o que a população fazia com as 

informações passadas pelo rádio ou pela televisão. Sem entender a vida das pessoas, não seria 

possível entender os efeitos dos meios sobre elas.  

Quando Barbero afirma que as concepções de mundo não são individuais, mas coletivas, quer 

dizer que guardam relação com classes sociais, círculo familiar, moradia, etnia, idade etc. e se 

existe uma maneira individual de receber as mensagens de um determinado meio, essa 

maneira está “impregnada, moldada, por uma série de dimensões culturais, que são coletivas” 

(Id, ibid, p.157). 

Desta maneira, ao olharmos para o campo religioso, entendemos que a igreja a qual pertence o 

indivíduo, suas interações com outros fiéis e com os líderes daquela igreja são mediações 

fundamentais para que possamos compreender de que maneira este sujeito absorve as 

mensagens recebidas em qualquer meio, e dentro desta pesquisa, particularmente com essas 

percepções influenciam nos processos eleitorais. “A apropriação de qualquer mensagem, para 

o fiel, passa pelo crivo dos valores de suas crenças e suas práticas, passa a ser uma mediação 

fundamental no processo de atribuição de sentido às mensagens da mídia.” (MARTINO, 

2016, pág. 69).  

Entretanto, atualmente o fiel se apropria de uma determinada mensagem, não apenas mediado 

por suas crenças, interações com outros fiéis ou na confiança em seus líderes, mas também 

através uma nova ambiência onde as notícias falsas, a desinformação, a captura de 

informações e mensagens direcionadas, conteúdos apresentados por algoritmos, discussões 

via redes digitais influenciadas por perfis falsos ou robôs, disseminação de conteúdo falso de 

forma orquestrada, além de um grande número de artifícios, que abordaremos mais adiante e 

influenciam de forma decisiva na apropriação de determinada mensagem. Ressaltamos que as 

tecnologias ou técnicas citadas podem prescindir de um elemento fundamental: o discurso e 

seu papel na produção de “verdades”.  

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

78 

COMUNICAÇÃO E MIDIATIZAÇÃO  

Compreendemos, através da perspectiva de Sodré, que a nova ambiência cria uma espécie de 

dimensão paralela, alicerçada nas redes sociais digitais e na inteligência artificial, retirando 

dos indivíduos possibilidades de pensar criticamente.Para o autor, na midiatização, a 

separação entre a produção e o consumo de mensagens, e entre elas um “intermediário 

conciliatório, a exemplo das mediações socioculturais” (2014, p.98), desaparece. Para ele, a 

midiatização “é um processo estratégico para o espraiamento da ideologia financeira 

neoliberal através da reorganização política do mundo e da reordenação das consciências” 

(Id.,ibid, p.99).  

Em sua obra Estratégias Sensíveis (2006) analisa a manipulação retórica e estética das 

primeiras ditaduras tecnológicas do século XX e explica que para Hitler, predominaria o afeto 

sobre a razão (p.73).  Portanto, estéticas apresentadas como estratégias discursivas, podem vir 

a legitimar exaltações fanáticas pela dimensão sensível, pois são “em grande parte velhos 

artifícios políticos de discurso, recorrentes no passado, principalmente no âmbito do uso 

racionalista do afeto pela retórica.[..] Serve para convencer”. (Id.,ibid, p. 74) 

Considerando a mídia um grande conglomerado econômico, as retóricas de persuasão e 

controle das massas, utilizadas com maestria pela propaganda política, para diversos regimes 

continuam ainda hoje sendo usadas por “ditadores remanescentes, extremistas políticos, 

líderes populistas, fanáticos religiosos. A instilação coletiva do medo (tida por Hobbes como a 

emoção fundamental faz parte de estratégias contemporâneas.” (2006, p.75-76).  

Portanto, não se sabe ao certo se de fato o Fuhrer tinha uma capacidade extraordinária em se 

comunicar com as massas, se ele não passava de um “canal sinérgico”, ou simplesmente dizia 

o que a massa queria e precisava escutar e sentir. Nesse sentido, a mídia pode ser uma 

ambiência onde “sísmógrafo e o sismo são a mesma coisa” (p.82) 

persuadir, emocionar, abrir os canais lacrimais do interlocutor por meio do 
apelo desabrido à banalidade são recursos centrais da retórica 
propagandística, aperfeiçoada pela publicidade e pelo marketing de hoje. A 
diferença para com o passado é que, agora, sob a égide da mídia, o 
sismógrafo também produz o abalo “sísmico”, ou seja, a mídia não se define 
como mero instrumento de registro de uma realidade, e sim como dispositivo 
de produção de um certo tipo de realidade, espetacularizada, isto, é 
primordialmente produzida para a excitação e gozo dos sentidos.  (p.82)  

No início, o discurso religioso era restrito aos templos. Depois encontrou no rádio e na 
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televisão, classificada por Sodré como uma ambiência ou “bios midiático”, uma maneira de 

amplificar sua fala. As redes digitais impulsionaram esse bios midiático de maneira mais 

eficaz do que a exercida anteriormente pela televisão. Através das redes sociais digitais o 

discurso religioso passa a se articular e se inserir nos hábitos de seus fiéis, sem que eles 

próprios se apercebam de que foi de uma modulação pensada estrategicamente para 

manutenção do status quo que atende aos interesses e fica sob o controle da classe dominante. 

Mais do que um espelho onde indivíduo vê sua imagem rasa e superficial e recebe o mundo 

de forma reduzida, as redes sociais digitais fragmentaram e diversificaram o mundo em 

infinitas partes ou realidades alternativas para que cada indivíduo pudesse receber sua porção 

precisa do que deve ser visto e apreendido. Um espelho que muda seu reflexo a todo o 

momento de acordo com as informações hackeadas e cada um. 

A rede de comunicação bolsonarista encontrou nos ativistas digitais religiosos e 

conservadores um excelente canal de propagação de suas ideias e discursos. A teoria QAnon, 

é uma arma de precisão agregada ao arsenal retórico até então utilizado. Ao apelar para o 

pânico moral e temas religiosos, captura a razão de grande parte da população, criando uma 

bolha quase impenetrável de desinformação.  

 

METODOLOGIA 

No Brasil de 2021, divisão, guerra e medo são as palavras de ordem reverberadas pelas igrejas 

pentecostais e neopentecostais, amplificadas pelas redes, provocando desorientação e 

fragilização da capacidade crítica da população. Como argumenta Magali Cunha, é no espaço 

das mídias digitais que a discussão política tem se desenvolvido com mais intensidade e 

paixão entre evangélicos, com construção e reconstrução das visões de mundo (imaginários), 

com discursos tornados públicos e chamamento de ações coletivas. Há um predomínio da 

corrente conservadora evangélica no Brasil nos espaços midiáticos religiosos e não-religiosos 

tradicionais e digitais. É o reflexo (ou se retroalimentam?) do predomínio que alcançam no 

espaço político e partidário. Nesse contexto, a ação midiática promove a invisibilidade de 

outros grupos religiosos e de evangélicos de vertente progressista.  

Os ativistas evangélicos conservadores têm noção do lugar das mídias na conquista de espaço 

e de visibilidade no espaço público e dominam as técnicas e métodos de alcance nas mídias 

digitais. Também têm discursos com teologia e linguagem que respondem ao imaginário 
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fortemente fundamentalista dos evangélicos brasileiros. Recorrem à Bíblia como regra literal 

de fé e como respaldo às ideias que propagam.  

Um levantamento realizado pelo site Aos Fatos mostra que pelo menos 212 autoridades do 

Brasil (parlamentares e membros do Executivo federal) seguem mais de 1.400 perfis que 

divulgam conteúdos Qanon, principalmente apoiadores de Bolsonaro. O próprio presidente e 

seu círculo também estão em contato direto com o material — oito perfis diretamente ligados 

a Bolsonaro seguem ao menos 96 contas simpáticas às teorias da conspiração.  

Nossa pesquisa, através do 'levantamento de dados na internet' e da etnografia 

digital(KOZINETS, 2014), buscará mapear personagens influentes da política nacional, 

parlamentares, líderes religiosos e ativistas digitais conservadores, que utilizam temáticas 

presentes nas diversas teorias QAnon para influenciar a opinião pública, atacar inimigos 

políticos e promover determinados candidatos, principalmente aqueles temas ligados a 

religião e pânico moral. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

No Brasil já se nota um movimento direcionado às eleições presidencias de 2022. Questões religiosas 

e as chamadas pautas dos costumes já ocupam o debate público e a temática foi amplamente utilizada 

pelo círculo bolsonarista. É preciso verificar se a temática QAnon entra nesse debate e/ou extrapola os 

circulos religiosos, podendo ser um passo adiante no uso da desinformação e no uso das tecnologias 

com vistas a ganhos eleitorais.   

O bolsonarismo funciona como uma sinistra e bem organizada cadeia de transmissão: a fala do 

presidente Jair Bolsonaro é replicada e amplificada por parlamentares de todas as esferas, seus 

ministro, por seus filhos, por ativistas digitais e em seguida, os assuntos abordados são propagados de 

forma intensa em grupos de WhatsApp. Acreditamos que os ativistas digitais religiosos são peças 

indispensáveis nessa engrenagem.  
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