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Uma longa indignação1:  

os movimentos do discurso conservador brasileiro  

Germán Pérez2 

 
RESUMO: O artigo propõe estudar o desenvolvimento do ativismo digital conservador no 
ambiente virtual brasileiro, estudando como as estruturas próprias das interações virtuais 
contribuem no fortalecimento da pauta conservadora e como esta soube se apropriar de 
estratégias surgidas de movimentos progressistas. A partir das reflexões de Castells e 
Scrhadie, aplicados a um estudo de caso de youtubers conservadores brasileiros, encontramos 
características que buscam contribuir na compreensão do desenvolvimento do discurso 
conservador brasileiro. 

 

MOVIMENTOS E REDES SOCIAIS 

Durante o início da segunda década desse século, a partir dos movimentos populares que se 

originaram na Tunísia e que rapidamente se veriam replicados em vários países árabes, 

difundiu-se uma percepção de otimismo e esperança frente às possibilidades de organização 

popular potencializadas pelas redes sociais. Surgiram movimentos de origem popular, 

construídos sem uma liderança evidente, com uma motivação de democratização e crítica aos 

regimes totalitários dominantes no Oriente Médio, vários dos quais foram desafiados e mesmo 

depostos em decorrência da organização popular articulada com um importante uso das redes 

sociais (NORRIS, 2015, p. 19). 

Manuel Castells explora no seu livro "Redes de indignação e esperança" (2013), os elementos 

em comum entre os movimentos sociais que surgiram em várias partes do globo (Tunísia e 

grande parte do oriente médio, Islândia, Espanha e, inclusive, o Brasil). Na obra  o autor 

aborda como era possível identificar nesse movimento o protagonismo de uma geração que 

chegava apropriada dos recursos técnicos para construção de redes virtuais: 

A maioria desses líderes auto nomeados tinha vinte ou trinta e poucos anos. 
Embora o movimento fosse intergeracional, a confiança criou-se entre os 
jovens. Um post no Facebook expressou claramente certo estado de espírito: 

                                                 
1 Trabalho apresentado no  GT4: Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional 
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Posgraduando Centro de Estudos Latinoamericanos em Comunicação e Cultura CELACC/USP. E-mail: 
german.perez@usp.br  
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A maioria dos políticos tem cabelos brancos e coração negro. Queremos 
pessoas que tenham cabelos negros e coração branco. (CASTELLS, 2013, p. 
22) 

Castells analisa a constituição desses processos de organização coletiva, a partir de um 

indivíduo, porém não como liderança organizada ou mesmo replicável, mas apenas a partir 

dos desdobramentos quase caóticos em que uma faísca inicia a reação que ao se desenvolver 

adquire proporções inesperadas, e particularmente nos estudos de caso apresentados no texto, 

o movimento leva a resultados políticos de fato. 

O autor, a partir de uma interpretação própria da Inteligência afetiva ou teoria dos afetos3, 

segundo a qual, de forma esquemática, o coletivo de pessoas se encontra numa situação de 

opressão e injustiça, antes de ser propriamente um movimento social e é esta transformação 

de uma situação de opressão para uma de ação que marca o inicio do processo. Porém este 

processo não começa com uma agenda ou um plano de ação organizado ou determinado pelos 

atores. O deslocamento desses indivíduos agentes de mudança, se origina na emoção, e mais 

especificamente em  

emoções mais relevantes para a mobilização social e o comportamento 
político [como] são o medo (um afeto negativo) e o entusiasmo (um afeto 
positivo). Afetos positivos e negativos ligam-se a dois sistemas 
motivacionais básicos resultantes da evolução humana: aproximação e 
evitação.(CASTELLS, 2013, p 15) 

Da mesma forma, o autor enfatiza a importância que tem desempenhado a construção de rede, 

isto é, a possibilidade de comunicar, de compartilhar o sentimento e os possíveis 

posicionamentos que surgem ao redor deste. No contexto dos protestos e movimentos sociais 

da primeira década deste século, seria impossível negar a relevância das redes sociais como 

catalisadoras de sentimentos e administradoras de fluxos de comunicação entre as bases. 

No texto de Castells percorremos os protestos da Tunísia, da Islândia, do Egito, bem como o 

conjunto dos países árabes que seguiram os principais casos estudados, a Espanha e 

finalmente os protestos que originaram o movimento Occupy Wall Street. Na análise, o autor 

é cuidadoso ao manter uma aproximação em aspectos de estruturação do movimento, porém 

mantendo uma clara distância na comparação entre os regimes que originaram cada um.  

                                                 
3 O autor cita no texto como base para sua análise especificamente sobre o afeto na política a: W. Russell 
Neuman, G.E. Marcus, A.N. Crigler e M. MacKuen (orgs.), The Affect Effect: Dynamic of emotions in Political 
Thinking and Behavior, Chicago, University of Chicago Press, 2007. 
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Ao terminar a leitura, é evidente um espírito de esperança (o qual faz parte do próprio título 

do texto). Essa é, inclusive, uma esperança no desenvolvimento progressista dessas 

iniciativas, mesmo frente aos casos frustrados - como, por exemplo, a dispersão do 

movimento Espanhol -, o autor mantém o olhar otimista no horizonte: 

Nessa longa jornada, os ritmos se alternam, às vezes aceleram, às vezes se 
acalmam. Mas o processo nunca para, mesmo que permaneça invisível por 
algum tempo. Há raízes da nova vida se espalhando por toda parte, sem um 
plano central, mas se movendo e estabelecendo redes, mantendo o fluxo de 
energia, esperando a primavera. Porque esses núcleos estão sempre 
conectados. Há núcleos de redes da internet, em âmbito local e global, e há 
redes pessoais, vibrando ao ritmo de um novo tipo de revolução cujo ato 
mais revolucionário é sua própria invenção. (CASTELLS, 2013  p. 95, grifo 
nosso) 

Seriam apenas 3 anos depois do lançamento desse livro, em 2016, que os movimentos 

sociopolíticos mais relevantes no mundo - como a eleição de Trump e o BREXIT, além 

daqueles de menor protagonismo como os movimentos eleitorais no leste europeu, o 

referendo pela Paz na Colômbia ou os elementos que levaram ao impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff -, viriam trazer insumos para uma outra frente nessa análise da construção de 

rede e a participação popular: o campo reacionário se apropriando dos recursos para o 

engajamento, e inclusive, aperfeiçoando-os. 

 

ATIVISMO NA INTERNET, DO UTOPISMO AO REALISMO VIRTUAL. 

A partir da evidência do uso de dados pela Cambridge Analytica tanto no Brexit como na 

eleição do Trump (ROSENBERG et al., 2018), a discussão acadêmica e jornalística em torno 

do ativismo virtual adquiriu outra dimensão. Deixando de lado uma visão mais otimista e 

idílica a respeito do uso potencialmente livre e democrático das redes sociais, passou-se para 

uma visão mais desconfiada, diante do fantasma dos movimentos de extrema direita e a 

evidência das novas estratégias de uso da rede. 

A socióloga Jen Schradie (2019) traz, a partir da sua análise do ativismo digital, alguns 

elementos que têm sido pouco estudados. Para a pesquisadora foi fundamental fazer uma 

análise dos próprios movimentos de direita e suas estratégias de comunicação online ao 

reconhecer uma tendência dos estudos e das análises mais recentes em se focar nos 

movimentos localizados mais à esquerda do espectro político (SCHRADIE, 2019)  
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A análise desses movimentos deixa em evidência alguns aspectos pouco visitados na pesquisa 

sobre o digital, que  são por ela  organizados principalmente em três aspectos: 1) o elemento 

de classe, como argumento contra o suposto custo zero e democratização do digital; 2) a 

organização interna dos movimentos, visto que a hierarquia ou organização interna provou-se 

fundamental nos exemplos de maior sucesso; e 3) a influência da ideologia na forma em que 

as organizações fazem uso dos recursos na internet. Também se verificou que é no encontro e 

relação entre esses elementos que eles se multiplicam, se sustentam e possibilitam o sucesso 

da sua iniciativa, isto é, de gerar o efeito desejado, como engajamento e continuidade  

(SCHRADIE, 2019, p 147). 

“Antes de oferecer uma resposta tecnológica rápida para nossa democracia quebrada, a 

chegada do ativismo digital acabou basicamente reproduzindo e, em alguns casos, 

intensificando condições de desigualdades preexistentes” (ibid, p. 28, tradução nossa). Isto é 

porque ao estudar as demandas do processo de construção de uma estrutura online é evidente 

a necessidade de um investimento de, no mínimo, tempo e mão de obra. No caso das classes 

trabalhadoras que se dedicam, em média, no mínimo 40h/semana a seus trabalhos, mas 

podendo chegar a mais dependendo do contexto, o acesso a internet é mais disperso. Por outro 

lado, nas classes com maiores recursos e mais  flexibilidade, o tempo para se engajar em 

movimentos virtuais é mais factível. 

Isto é apenas um exemplo das iniquidades evidenciadas no acesso a internet. A chamada 

democratização já vem sendo discutida e questionada (DE BARROS, 2017; KNOP, 2017; 

BERRÍO-ZAPATA, 2018), ficando cada vez mais evidente que aspectos como o acesso aos 

próprios dispositivos ou alfabetização digital cumprem um papel determinante na 

estratificação do acesso aos recursos virtuais. 

Outro elemento importante da pesquisa de Schradie é o da organização interna dos grupos 

engajados politicamente e suas práticas online. Em resumo, a pesquisa demonstrou que os 

grupos com uma organização hierárquica clara têm mais chances de sucesso e maior 

influência na rede, comparados aos grupos que se definem como uma organização sem 

hierarquias onde todos podem se engajar sem uma distribuição clara das funções. Essa 

capacidade de organização é outro dos elementos mais constantemente associados aos grupos 

de direita no estudo da autora e, portanto, uma outra vantagem evidenciada no uso da rede em 

contraste com grupos de outros campos políticos. 
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Finalmente, na aproximação ideológica à questão do ativismo digital, a autora explora 

situações específicas no contexto sócio-político dos Estados Unidos, concentrando a análise 

nas tensões entre o chamado liberalismo e conservadorismo que representam os pólos 

ideológicos na política de base desse país, aclarando no entanto que “a ideologia não é rígida 

ou estática, mas uma amalgama de ideias, instituições, e práticas que evoluem e mudam com 

o tempo e o contexto” (SCHRADIE, p. 149 tradução nossa). 

Uma das ideias que podem fçacilmente ser comparadas com o campo político brasileiro é que 

o dito conservadorismo baseia-se numa noção individualista da liberdade em oposição ao que 

a autora chama de fairness, o que corresponderia a "justiça" em português, que seria uma 

ideia recorrente das discussões da esquerda. O resultado que a autora destaca com maior 

ênfase na pesquisa é que, na sua leitura, o ativismo digital tende a favorecer o 

conservadorismo. 

Os ativistas conservadores veriam a si mesmos como evangelizadores: 

Freqüentemente, ouvi esse tom de conversão religiosa quando esses grupos 
falavam sobre a divulgação de informações, assim como a divulgação da 
Palavra de Deus. Eles eram evangelistas de sua Verdade. Joe me disse qual 
era sua principal tarefa: ‘Eu luto pela liberdade e pela verdade’. 
(SCHRADIE, 2019, p. 166 tradução e grifo nosso.) 

O trabalho que estariam realizando, assim, seria de levar a verdade àqueles que pela limitação 

das liberdades estão sendo tolhidos dessa possibilidade. Estes ativistas, segundo a pesquisa, 

acreditam piamente que só precisam compartilhar um pouco dessa verdade para que aqueles 

que escutem se convertam.  

A pesquisa da Jen Schradie amplia a aproximação possível para o estudo do digital 

principalmente ao permitir um olhar mais complexo no qual fenômenos como a eleição do 

Trump ou do Bolsonaro, no caso do Brasil, não podem ser apenas explicados como a 

manifestação de uma mente mestra manipuladora, ou de um exército de bots financiados 

pelos grandes patrocinadores desses personagens, mas como uma imbricada correlação de 

fatores que no contexto da comunicação digital abre muitas interrogações ainda a serem 

exploradas. 
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O CAMPO VIRTUAL BRASILEIRO - YOUTUBERS CONSERVADORES 

Em novembro de 2018, Bolsonaro publicou uma lista de canais no Youtube que ele 

recomendava como excelentes fontes de informação (BOLSONARO, 2018). No contexto da 

publicação, Bolsonaro sintetizava os interesses da grande maioria do eleitorado conservador e 

portanto escolhemos usar as referências por ele sugeridas como estudo de caso sobre a difusão 

virtual das ideias conservadoras no Brasil. 

Nas sugestões do Bolsonaro, encontramos dois tipos de canal: 1) canais de informação ou 

notícias, principalmente focado na tradução de conteúdo do inglês para o português, seriam a 

“embaixada da resistência” (com 102 mil inscritos) e “tradutores de direita” com 234 mil 

inscritos até dezembro, porém recentemente fechado por infração à política de direitos 

autorais de youtube; e 2) canais administrados por indivíduos, youtubers, que comentam 

frente à câmera, ocasionalmente com apoio de imagens, variados temas sobre a realidade 

nacional, política e costumes da população. Estes canais são Nando Moura, que de longe é o 

mais popular influenciador da pauta conservadora com 3,18 milhões de inscritos4, Diego Rox 

com 1,46 milhões, Olavo de Carvalho com 1,02 milhão e, finalmente, Bernardo Kuster com 

925 mil inscritos. 

O primeiro tipo de canal mencionado, que foca na difusão de notícias, se alinha muito bem 

com as observações de Schradie quando disse que “as bases, profissionais, e grupos 

midiáticos conservadores estavam unidos na crença de que precisavam substituir as chamadas 

notícias falsas com suas próprias fontes de informação e notícias online” (SCHRADIE, 2019, 

p. 29 tradução nossa), nesse sentido esses canais não só procuram a  difusão de notícias 

imitando seus homólogos estadunidenses mas usam o mesmo conteúdo apenas adicionando 

legenda ao português. 

Existe, porém, uma versão brasileira que embora não tenha sido citada na época por 

Bolsonaro destaca-se atualmente como uma das fontes fundamentais de informação das bases 

governistas, isto é o canal “Brasil em Foco” que até Março de 2021 contava com 2,41 milhões 

de inscritos, sendo o mais popular dos canais estudados. Nesse canal eles producem “jornais” 

imitando em todos os detalhes -set de filmagem no “estúdio de notícias”, jornalista com o 

microfone com o logo do noticiário, segmentos de narração jornalística alternados com 

                                                 
4 Todos os dados de inscritos são referentes a Março de 2020. 
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imagens filmadas e em estúdio, entre outros- os noticiários da mídia tradicional, porém 

servindo de vehículo para uma apresentação dos fatos completamente alinhada à versão 

oficial bolsonarista.  

Os outros canais recomendados são coordenados e apresentados por indivíduos, neles se 

verifica que sua condição socioeconômica no mínimo poderia se classificar de classe média: 

produtores com recursos para uma própria criação de conteúdo, equipamentos, e tempo 

disponível. Os produtores desses canais são na sua maioria brancos, com exceção do Diego 

Rox, que é pardo. 

 

ENCONTRO DE PERSPECTIVAS. A DISPUTA PELO ENGAJAMENTO. 

Ao pensarmos a pesquisa de Schradie e o relacionar com o trabalho de Castells sobre a teoria 

dos afetos, seu impacto na difusão de ideias e engajamento no ativismo virtual, encontramos 

elementos relevantes para a análise do campo virtual brasileiro: Um dos elementos comuns a 

todos os canais de caráter conservador estudados, é de um trabalho que afirma estar em 

função de desmascarar a verdade. Indignados com as políticas públicas, com consensos 

regulatórios como os organismos internacionais, ou com discussões relativas à igualdade de 

gênero ou raça, medidas necessárias de cuidado coletivo durante a pandemia, entre outras, 

classificando essas discussões como o "politicamente correto", um termo já adaptado como 

símbolo de algo a ser combatido pela militância conservadora ao verem nele um caráter 

opressor das suas liberdades individuais.5 

Analisando brevemente a estética que trabalham os canais vemos um trabalho pouco 

elaborado de imagem, montagens simples ou muitas vezes, como no caso do canal de Olavo 

de Carvalho, apenas a imagem do sujeito como será visto no decorrer do vídeo: frente a 

câmera com a biblioteca atrás. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que o foco para o chamado ao 

espectador, ao clique, vem do título dos vídeos, que costumam ser de caráter agressivo ou 

polémico, incluindo termos como "trapaceiros", “STF e ideologia de gênero”, “generais 

canalhas” no canal do Olavo; “Amazona, Anitta me cuida”, “Porque deixei de Ser ateu” são 

exemplos do canal do Nando Moura. No caso dos youtubers Diego Rox e Küster, vemos um 
                                                 
5 Para ilustar melhor isto, veja “Bolsonaro no Mosteiro, A Volta de Weintraub, O Livro-Bomba! Lula procura 
Rússia e China e mais!” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0PqYvk-ESrs  ou também, 
“Urgente, Felipe Neto Preso”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=odK2wHb-spM. Ultimo 
acesso em: 16 de Março de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PqYvk-ESrs
https://www.youtube.com/watch?v=odK2wHb-spM
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pouco mais de trabalho em relação aos Thumbnails que usam imagens que lembram de 

jornais sensacionalistas. Há ainda maior ênfase nos títulos polêmicos: “FELIPE NETO - 

Esquerdismo é doença mental?”, “PAPA, A CASA CAIU!”, “Globo, áudio destruidor 

revelado”, são apenas exemplos do tipo de chamado que é feito nas telas desses canais.  

É interessante observar que o efeito da verdade que deve ser revelada, segundo comenta 

Schradie (2019, p. 168) é uma constante em todos os canais. Cada um deles apresenta uma 

leitura que procura ensinar o espectador, desiludi-lo da mentira que somente esse eles 

enxergam para os educar na verdade por eles compreendida.  

O crescimento das narrativas conservadoras e sua difusão no imaginário brasileiro parecem 

estar alinhadas com os resultados da pesquisa de Schradie, ter maior alcance e sucesso que as 

pautas defendidas a partir de outras posições ideológicas. Embora a questão da construção de 

discursos políticos no Brasil seja muito mais complexa que apenas a centrada na dualidade 

esquerda e direita, partimos de uma definição ampla e abrangente baseada em Bobbio(1995) 

para a elaboração das observações. 

Em seu texto clássico Direita e Esquerda - razões e significados de uma 
distinção política, publicado originalmente em 1994, Bobbio usa o binarismo 
com cautela, adotando-a como um ponto de partida ao qual vai adicionando, 
conforme avanço do procedimento analítico, inúmeras mediações, questões e 
complicadores até chegar à imagem de um conjunto de eixos ordenados 
cartesianamente (CEPEDA, 2018) 

Entendemos na pesquisa de Schradie, e nos apoiando também na teoria dos afetos com a qual 

trabalha Castells, que os discursos conservadores têm demonstrado maior eficiência e alcance 

para a consecução de ações de fato. Uma visão comum sobre o fenômeno do ativismo 

conservador que tem se desenvolvido no Brasil e no mundo usualmente tendem a reduzir o 

influxo deste discurso neo-conservador como um discurso que se baseia em manipulação, 

mentiras, e bots. Ainda que seja parcialmente comprovável a influencia dessas estratégias esta 

análise desconhece grande parte dos processos que, como demonstrado no livro de Schradie, 

acontecem nos contextos e particularidades dos indivíduos engajados e identificados com 

esses movimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a perspectiva de análise proposta por Castells, entende-se que a indignação é o 

sentimento que movimenta inicialmente os indivíduos para que, passando pela raiva possam 

eventualmente chegar ao entusiasmo e à esperança. Com isto em mente, surgem alguns 

questionamentos que fogem ao escopo deste texto resolver, mas que merecem ser enunciados:  

Podemos ver, no caso brasileiro, o desenvolvimento dessas mesmas fases em relação ao 

engajamento dos movimentos sociais? No caso dos canais conservadores mencionados, é 

evidente um chamado da indignação e muitas vezes da raiva porém, os passos seguintes de 

entusiasmo e esperança, não parecem ser facilmente identificáveis no projeto conservador. 

Podemos então supor que a direita brasileira atualmente mantém o engajamento focado 

apenas na ansiedade, no medo e na indignação? Existe, contudo, uma melhor adaptação dos 

movimentos progressistas às dinâmicas virtuais? 

Atualmente as narrativas dominantes, baseadas nos canais conservadores estudados, parecem 

se sustentar com uma dose permanente de ansiedade e indignação. Pode ser que, 

eventualmente, a indignação e raiva acumulada pelos movimentos sociais seja transformada 

em esperança, porém os campos em que se dá a disputa ainda estão em formação e em busca 

de ser melhor compreendidos. Inclusive podemos afirmar que nesses espaços de discussão 

pública (redes sociais, principalmente) prevalecem estruturas que beneficiam o conflito em 

detrimento do diálogo, pelo qual parece que o discurso neo-conservador ainda vai conservar 

sua vantagem por algum tempo. 

Da mesma forma, é importante considerar a distância existente entre as leituras dos autores e 

a realidade contemporânea brasileira. Aspectos metodológicos para nos aproximar a este 

estudo ainda precisam ser melhor compreendidos: de que forma influencia o acesso aos 

planos de dados o trânsito da informação. Como a característica do zero-rating6 se relaciona 

com a própria noção da segregação digital, ou inclusive, quais os elementos que podem ser 

identificados como possíveis alternativas de oposição nos ambientes virtuais?  

É nessas condições que os profissionais da comunicação e os acadêmicos devem encontrar 

rumos para traduzir as narrativas e a construção de ideias aos fluxos e mecanismos próprios 

das dinâmicas de difusão virtual. Para que, surgindo leituras alternativas, a energia de uma 
                                                 
6 Zero-rating in emerging economies, visto em: 
https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/GCIG%20no.47_1.pdf  

https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/GCIG%20no.47_1.pdf
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sociedade que cada vez demonstra mais vontade de se organizar, não fique apenas na 

indignação e na raiva, mas possa encontrar o rumo para a esperança. 
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