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Revisionismo histórico e reforço de estereótipos: o discurso sobre a 

Venezuela no canal Brasil Paralelo1 

Manoela Mayrink2 

 
RESUMO: A pesquisa analisa o discurso sobre a Venezuela no canal de YouTube Brasil 
Paralelo e busca entender as abordagens em um canal de discurso conservador e neoliberal. 
Para isso, são utilizadas teorias sobre desinformação e produção no YouTube. Inicialmente, é 
possível perceber o reforço de estereótipos a partir de viés ideológico disfarçado de isenção, 
além do direcionamento dos algoritmos para que espectadores continuem assistindo a 
conteúdos semelhantes, em uma visão sem contraposições. A partir de metodologia mista, é 
realizada uma análise dos dados captados e dos discursos proferidos nos vídeos selecionados.  
 

INTRODUÇÃO 

Em 2019, quando era cotado para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, o 

deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, 

afirmou usar o canal no YouTube Brasil Paralelo (BP) para estudar para a sabatina pela qual 

passaria no Senado (ROMANO, 2019). O canal é reconhecidamente de viés conservador 

alinhado ao liberalismo econômico e já levou o Tribunal Superior Eleitoral a se manifestar 

contra um vídeo que continha informações falsas sobre as urnas eletrônicas nas eleições de 

2018. O objetivo da produtora de conteúdo é “resgatar a verdadeira história do Brasil”, 

segundo informações do próprio canal. 

Em setembro de 2020, o portal Terra apontou que a produtora foi a página que mais pagou 

por anúncios sobre temas sociais, política e eleições no País nos 55 dias anteriores, com um 

total de R$328 mil em anúncios de Facebook e Instagram. (BAZZAN, 2020). Com média de 

2 milhões de reais gastos para produção e divulgação de cada um de seus documentários, a 

empresa tem seus custos bancados por uma base de assinantes fixos, que pagam taxas entre 

R$10 e R$49 reais mensais. De acordo com a mesma reportagem, a empresa já tem 115 mil 

assinantes e a meta é atingir 1 milhão até o fim de 2022. Tendo em vista o constante 

crescimento da produtora e a indicação de seu conteúdo pelo parlamentar mais votado do 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGCOM/UFF. E-mail: manoelamayrink@id.uff.br 
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Brasil, faz-se necessário entender como funciona o canal Brasil Paralelo, quais suas redes de 

atuação e como seu discurso é articulado nos vídeos. 

A presente análise tem como recorte a produção de conteúdo relacionada à Venezuela, 

buscando entender como a história e o cotidiano do país são abordados em um canal que 

afirma, em sua apresentação, que “por meio de nossas produções trabalhamos para fortalecer 

em nossa cultura os valores e tradições que, notoriamente, ao longo da história conduziram a 

humanidade à paz e prosperidade” (BRASIL PARALELO, 2021). 

Para isso, o trabalho começa com uma breve revisão teórica sobre crise epistêmica e 

desinformação, apontando como práticas de revisionismo histórico e pontos de vista 

conflitantes têm tomado conta do discurso nas redes sociais. Na sequência, um detalhamento 

sobre o funcionamento destas redes - aqui em especial o YouTube - e sua atuação na 

propagação de tais pensamentos e discursos. Por fim, a pesquisa aprofunda o estudo de caso 

do Brasil Paralelo, tendo como foco as narrativas sobre Venezuela. Para isso, foram 

selecionados os quatro vídeos do canal que abertamente falam sobre o país, com seus 

discursos e redes analisados, possibilitando ainda perceber como os algoritmos atuam na 

navegação do espectador dentro da temática pesquisada. 

 

CRISE EPISTÊMICA E DESINFORMAÇÃO 

O processo de revisionismo histórico, além de uma nova interpretação feita no presente sobre 

fatos do passado, leva a um debate sobre o processo de desinformação científica e crise 

epistêmica. O excesso informacional e o crescimento do destaque às pautas conservadoras 

fazem com que esta crise seja o reflexo da passagem de um regime de verdade baseado na 

confiança nas instituições para um outro regime regulado pela crença individual e pela 

experiência pessoal (VAN ZOONEN, 2012), dando voz a movimentos conspiratórios em que 

a informação é um campo de disputa sobre a produção da narrativa (OLIVEIRA, 2020). E é 

neste ponto que o canal Brasil Paralelo ganha seu destaque e relevância para a pesquisa: a 

disputa narrativa. A história, aqui, não é inventada, mas é revista, através de pontos que ainda 

não teriam sido alcançados ou divulgados pelos historiadores. O conhecimento científico é 

visto como tendo sido manipulado e reinterpretado a partir de questões políticas e, agora, será 

mostrada a verdade. 
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Existem aspectos psicológicos interessantes na disseminação de desinformação ou de teorias 

da conspiração que são apontados por pesquisadores do tema. Para Marwick e Lewis, 

"geralmente, teorias da conspiração expressam medo de perder o controle ou o status em um 

meio particular”3 (2017, p. 18). Neste ponto, os influencers ganham destaque por 

conseguirem falar em larga escala aquilo que um público expressivo quer/precisa ouvir para 

acalmar suas ansiedades. Ainda segundo as mesmas autoras, “independentemente disso, os 

atores que criam e espalham desinformação, propaganda e / ou notícias falsas são geralmente 

motivados por uma combinação de uma ou mais dessas categorias - ideologia, dinheiro e / ou 

status e atenção”4 (MARWICK e LEWIS, 2017, p. 27). 

Além disso, pode-se afirmar que o espetáculo ganha espaço na era da desinformação, com 

destaque para sua atuação política. Segundo Balandier, “a política tornou-se um jogo 

encenado. O imaginário constrói o pensamento político. O poder é uma cena destinada a 

produzir efeitos comparáveis às ilusões do teatro. A teatralidade política é extenuada com o 

herói, não aquele ‘mais capaz’, mas aquele com ‘virtude da força dramática’” (BALANDIER, 

1982, p. 7). 

 

REDES SOCIAIS E YOUTUBE: PARTICIPAÇÃO NA DEMOCRACIA  

Em uma análise realizada sobre o jornalismo - e que se adapta bem ao contexto desta pesquisa 

- na cartilha “Jornalismo, fake news e desinformação”, da UNESCO, é destacado que, “no 

processo de permitir que todos façam parte do processo de notícias, a rede social resultou na 

perda de guardiões centralizados" (IRETON e POSETTI, 2019, p. 21). Em um momento em 

que todos podem construir suas próprias narrativas e produzi-las/divulgá-las com poucos 

recursos, vive-se um período em que a popularidade pode dar tanta ou mais credibilidade do 

que o conhecimento científico/discurso de autoridade no tema. 

A possibilidade de uma produção de conteúdo que ultrapassasse os limites do mainstream 

trouxe, inicialmente, entre estudiosos, o discurso da democratização da comunicação. Castells 

chegou a chamar a internet de “autocomunicação de massa” (2012), destacando a sensação de 

                                                 
3 Do original “Generally, conspiracy theories express anxieties about losing control os tatus in a particular 
milieu" (tradução minha) 
4 Do original "Regardless, the actors creating and spreading disinformation, propaganda, and/or fake news are 
usually motivated by a combination of one or more of these categories - ideology, money, and/or status and 
attention” (Tradução minha) 
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empoderamento que atingiu teóricos e usuários. O autor afirmou ainda que “o poder é 

multidimensional e se organiza em torno de redes programadas em cada domínio da atividade 

humana, de acordo com os interesses dos atores habilitados” (2012). Apesar de ser verdade, 

via-se neste momento, em geral, os pontos positivos destas inovações e as possibilidades de 

quebra do monopólio midiático, deixando sob o tapete discussões importantes como o 

monopólio de determinadas empresas no universo digital e de redes sociais, além da chance 

real de uso destes recursos por grupos extremistas que teriam agora novas chances de 

divulgarem suas ideias. 

Um aspecto importante das redes sociais é a possibilidade de relação próxima e direta com o 

criador de conteúdo/ídolo, uma personalização que, muitas vezes, emula um bate-papo com 

amigos, situação difícil de ser atingida na imprensa tradicional, por exemplo. Para Segerberg, 

“essas orientações individualizadas resultam no envolvimento com a política como uma 

expressão de esperanças, estilos de vida e queixas pessoais” (p. 6, 2012). É possível 

exemplificar esta singularidade com as lives e as relações diretas que elas proporcionam, 

através de comentários respondidos ao vivo e, muitas vezes, das doações financeiras que os 

espectadores realizam para manter seu canal preferido ativo. A sensação de contribuição com 

uma causa se faz forte e cada vez mais presente. 

Pesquisas recentes, como a de Alves, mostram que a democratização vinda das redes sociais 

foi supervalorizada e diversos outros pontos precisam ser levados em consideração, como a 

possibilidade de produção de conteúdo sem divulgação da autoria e a existência de ações 

coordenadas, muitas vezes com grupos políticos como pano de fundo, em prol de determinada 

reação:  

Em uma das abordagens sobre guerras informacionais e táticas de desordem 
informacional, Marwick e Lewis (2014, p. 4), comentando práticas de 
trolling em fóruns como os 4-chans, sugerem quatro características 
definidoras do que chamam de manipulação midiática: 1) discurso 
deliberadamente ofensivo; 2) antipatia contra o sensacionalismo na mídia 
tradicional; 3) objetivo de criar impacto afetivo no público-alvo; e 4) atuação 
ambígua por meio de paródias que ocultam as intenções dos autores. Essas 
estratégias compõem o que os autores chamam de hackeamento da economia 
da atenção, ou seja, o uso de plataformas digitais, influenciadores, 
blogueiros e jornalistas tradicionais para angariar o máximo possível de 
visibilidade e espalhar seu conteúdo. (ALVES, p. 274, 2019) 
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No próximo tópico, analisaremos quatro vídeos do canal Brasil Paralelo que abordam 

diretamente o tema da Venezuela, sob diversos aspectos, para entender como o discurso é 

efetuado e quais redes são formadas em torno deles. 

 

CASO BRASIL PARALELO: O DISCURSO SOBRE A VENEZUELA  

Para a definição do escopo a ser analisado, foi realizada uma busca manual dentro do canal do 

Brasil Paralelo no YouTube por vídeos que trouxessem a temática da Venezuela logo em seu 

título. Foram, assim, selecionadas quatro produções: “Como Chávez criou um narco-estado e 

espalhou o bolivarianismo pelo continente”, de 5 de julho de 2018; “(Ao vivo) O Brasil entre 

o Chile e a Venezuela”, de 10 de outubro de 2018; “Venezuela: Uma Tragédia do Século 21 

(Oficial) | Insight Brasil Paralelo”, de 8 de março de 2019; e “A Argentina é a nova 

Venezuela?”, de 11 de fevereiro de 2021.  

A partir desta seleção, os vídeos tiveram suas principais informações coletadas pelo programa 

YouTube DataTools, como as redes às quais pertencem e vídeos relacionados, além de 

importantes pontos mencionados nos discursos de cada uma destas produções e qual tipo de 

variação discursiva acontece com o passar dos anos. 

Partindo de uma ordem cronológica, o primeiro vídeo analisado é “Como Chávez criou um 

narco-estado e espalhou o bolivarianismo pelo continente”, lançado em 05 de julho de 2018. 

A live de mais de duas horas traz uma entrevista de Leandro Ruschel com o repórter da 

revista Veja e autor do livro “Hugo Chávez - O Espectro”, Leonardo Coutinho. Após um 

início em que o apresentador traz dados de fome, violência e inflação na Venezuela e afirma 

que o país virou “oficialmente” uma ditadura, segue-se a entrevista que busca explicitar os 

motivos que fizeram com que o país chegasse a este ponto, a participação de outros governos 

de esquerda na América Latina e como as populações destes também foram prejudicadas, 

incluindo a presença do narcotráfico no Brasil e a conivência de governos petistas com o uso 

do país como rota de drogas e armas. Aqui também é importante destacar a participação do 

algoritmo do YouTube na indicação de vídeos, facilitando com que o usuário permaneça em 

uma rede de conteúdos semelhantes, imerso em uma bolha conservadora. Dos 62 links 

captados pela API do YouTube na rede deste vídeo, 22 são indicações ao próprio Brasil 

Paralelo e 14 ao canal “Os Pingos nos I’s”, programa da rádio Jovem Pan. Há ainda 
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indicações a canais como o de Olavo de Carvalho e Leandro Ruschel, além do Instituto 

Borborema que, segundo seu site oficial, surgiu em 2015 com o objetivo principal de resgatar 

a verdadeira educação e a verdadeira cultura. E ainda afirmam: “A troca do modelo clássico 

de formação pelas modas ‘educacionais’ de Paulo Freire, Piaget e afins conseguiu emburrecer 

quase que completamente a nossa população” (INSTITUTO BORBOREMA, 2021). Apenas o 

canal do historiador marxista Jones Manoel surge como contraponto na lista de sugestões do 

YouTube. 

Outro vídeo que traz a Venezuela logo em seu título é “(Ao vivo) O Brasil entre o Chile e a 

Venezuela”, live realizada logo após o primeiro turno das eleições de 2018 e que analisa a 

parte econômica dos planos de governo de Fernando Haddad (que se assemelharia à 

Venezuela) e Jair Bolsonaro (compartilhando semelhanças com o Chile), que disputaram o 

segundo turno semanas depois. Além do apresentador, o economista e colunista do 

InfoMoney, Alan Nader Ghani, e o economista Oscar André Frank foram convidados para a 

conversa e logo fica claro que os três compartilham da mesma visão política. Antes de entrar 

no tema, o apresentador aponta erros que teriam sido cometidos pelos institutos de pesquisa 

no primeiro turno e cita números do segundo turno, reforçando aqui uma desconfiança com os 

dados divulgados pela imprensa. O plano econômico de Haddad é chamado de “beligerante”, 

com “inspiração bolivariana escancarada”. Já o plano de Bolsonaro parece ter, para eles, 

pontos fundamentais para o Brasil, como a abertura econômica, regimes de capitalização e a 

reforma da previdência. O encerramento do vídeo também merece destaque por enfatizar 

novamente o sentimento contrário às instituições midiáticas tradicionais (ao afirmar que seria 

pior se todos ali estivessem assistindo GloboNews), a aversão ao PT (com “PT Nunca Mais”) 

e a afirmação de que nenhum deles têm “políticos de estimação” (“Se Bolsonaro fizer 

besteira, vamos pegar no pé dele. Somos a favor do Brasil”). Dos 51 link captados pela API 

do YouTube na rede deste vídeo, 15 são do próprio Brasil Paralelo e 10 são de veículos da 

imprensa tradicional (Brasil Urgente - 2; Jornal O Globo - 1; BBC News Brasil - 1; Jornal da 

Record - 1; Band Jornalismo - 1; Morning Show - 1; Os Pingos nos I’s - 1; TV Folha - 1; e 

Jovem Pan News - 1). Em contrapartida, cabe destacar a presença de quatro vídeos do Buenas 

Ideias (canal de Eduardo Bueno que se dedica a contar a história do Brasil através de um 

ponto de vista divertido, segundo apresentação do próprio produtor), todos eles relacionados à 

Rússia.  
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Outro vídeo importante sobre o país latino-americano no canal Brasil Paralelo é o 

documentário “Venezuela: Uma Tragédia do Século 21 (Oficial) | Insight Brasil Paralelo)”, 

lançado em 8 de março de 2019. Após uma abertura em que convidam os espectadores a 

assinarem os conteúdos da empresa e assim possibilitarem a manutenção da estrutura de 

produção de conteúdo, o documentário em si tem início e, logo de cara, aborda as relações 

entre Brasil e Venezuela, trazendo à tona temas como o Foro de São Paulo (com 

narcoterroristas entre seus membros) e a amizade de Chávez com Lula e Dilma. A entonação 

da voz do narrador se assemelha a outras já conhecidas em canais de documentários na TV a 

Cabo, como Discovery Channel e National Geographic, por exemplo, colocando o espectador 

em um lugar confortável de reconhecimento deste formato audiovisual. A produção fala de 

como a “esquerda radical” do país liderou protestos contra medidas presidenciais e a crise 

teria servido para que Chávez e companheiros articulassem com o objetivo de “usurpar o 

poder democraticamente constituído”. Outro ponto que vale destacar é o trecho em que 

abordam a reeleição de Chávez em 2002, a tentativa de golpe que sofreu e as consequências 

vindas daí, como a responsabilização dos EUA, o fechamento da principal emissora do país e 

a reforma da corte suprema, além de uma aliança acentuada com Cuba. Relaciona as crises 

seguintes da Venezuela a um super protecionismo e decisões erradas do governo socialista. 

Finalizam com uma comparação com as relações políticas brasileiras, ao afirmarem que no 

Brasil de 1964, as forças militares tiveram papel fundamental para minar a Revolução 

Comunista e, na Venezuela, foram elas seus principais agentes. Com o fracasso da infiltração 

nas forças armadas, a esquerda brasileira teria apostado na guerra cultural, que foi desprezada 

pelos militares. A luta política passaria a ser travada através do meio jornalístico e das 

universidades. Entre os 89 vídeos captados pela API do YouTube através do YouTube 

DataTools, 34 são de vídeos estrangeiros abordando a Venezuela. Ao focar nas produções 

realizadas em português, 35 são do próprio Brasil Paralelo, confirmando o que já vem sendo 

visto nos vídeos anteriores (e em outras pesquisas) sobre a importância do algoritmo do 

YouTube em, ao mostrar conteúdos semelhantes ao que está sendo visto para que o usuário 

permaneça na plataforma, diminuir a possibilidade de contato do espectador com conteúdos 

que se contraponham. Apenas 8 vídeos são oriundos da mídia tradicional brasileira (Os 

Pingos nos Is - 3; Nexo Jornal - 2; CNN Brasil - 1; RedeTV - 1; Vejapontocom - 1). Entre os 

indicados, estão ainda vídeos de canais como os de Paula Marisa e Rodrigo Constantino, 

produtores de conteúdo militantes da extrema-direita brasileira. 
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Por fim, é importante falar do vídeo mais recente sobre o tema, “A Argentina é a nova 

Venezuela?”, lançado em 11 de fevereiro de 2021. Este é um trailer de apenas dois minutos de 

uma série documental lançada na sequência pelo canal e que aborda os motivos da crise 

recente na Argentina, com dados sobre fome e cidadãos desabrigados. O título já deixa claro 

como a Venezuela é vista pelo canal e a tentativa de gerar pânico diante da possibilidade de 

outros terem o mesmo destino do país de Nicolás Maduro. O trailer ainda traz a frase “o 

Brasil corre o mesmo risco?”, reforçando a ideia de medo. 51 links foram coletados pela API 

do YouTube pelo YouTubeDataTools. Destes, 24 remetem a vídeos do próprio Brasil 

Paralelo, 4 ao canal “Os Pingos nos Is”, 3 às produções de Rodrigo Constantino e 3 aos vídeos 

do canal “Visão Libertária” (com títulos como “O grande reset mundial é real”). 

A partir destes vídeos, é possível concluir que, quando o assunto é a Venezuela, o canal Brasil 

Paralelo segue há anos uma lógica de demonização do país, além da propagação de um pânico 

generalizado de que os países vizinhos, em especial o Brasil, sigam o mesmo rumo. Para isso, 

usam como artifícios entrevistas com especialistas, incluindo economistas e repórteres da 

mídia tradicional, além da estrutura documental largamente conhecida, confirmando a ideia de 

que teria sido realizada uma ampla investigação, culminando nos fatos ali retratados. O BP 

tem reforçado seu papel de educador no YouTube, dentro do campo da direita conservadora 

neoliberal brasileira, o que se percebe ainda pelo crescente número de inscritos e pelo valor 

investido em publicidade, dados citados na introdução. 

Por fim, é necessário enfatizar a importância dos algoritmos na escolha dos vídeos pelos 

usuários. Tendo como objetivo principal fazer com que o espectador permaneça no site, o 

YouTube indica, em geral, vídeos que se assemelham àquele que está sendo assistido, como é 

possível verificar a partir dos números explicitados anteriormente. Tal fato induz o usuário a 

permanecer em uma bolha de conteúdos, as chamadas câmaras de eco, diminuindo a chance 

de contato com produções de diferentes espectros políticos e de confronto de ideias. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALVES, Marcelo Desarranjo da visibilidade, desordem informacional e polarização no Brasil 
entre 2013 e 2018. 2019. Tese (Doutorado em Comunicação Social - PPGCOM/UFF) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ 

https://56213e27-15fd-4217-a3d0-2b4fc2a7152d.filesusr.com/ugd/510bb7_76e7be109b9a42b786561260fa25c623.pdf
https://56213e27-15fd-4217-a3d0-2b4fc2a7152d.filesusr.com/ugd/510bb7_76e7be109b9a42b786561260fa25c623.pdf
https://56213e27-15fd-4217-a3d0-2b4fc2a7152d.filesusr.com/ugd/510bb7_76e7be109b9a42b786561260fa25c623.pdf


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

691 

AZARIAS, Wiverson. “Não confie em ninguém”: teorias da conspiração como mitologia 
política. Alabastro, 2015, ano 3, vol 2, n 6 

BALANDIER, Georges. O poder em cena. Brasília: Editora da Universidade de Brasília. 
1982 

BAZZAN, Alexandre. 'Netflix' dos bolsonaristas gastou R$ 328 mil em anúncios de Facebook 
e Instagram. Portal Terra. 28 set 2020. Disponível em 
<https://www.terra.com.br/noticias/netflix-dos-bolsonaristas-gastou-r-328-mil-em-anuncios-
de-facebook-e-instagram,95d2a6cacc3975f7e2c62b7eadfc7d84p5licuy7.html> Acesso em 27 
jan 2021 

BENNETT, W. Lance; SEGERBERG, Alexandra. The logic of connective action: 
Information, Communication & Society, 15:5, 739-768. 2012 

BRASIL Paralelo. Disponivel em  
<https://www.youtube.com/channel/UCKDjjeeBmdaiicey2nImISw/about> Acesso em 27 jan 
2021 

BRASIL Paralelo. A Argentina é a nova Venezuela?. Disponível em  
<https://www.youtube.com/watch?v=XObgEc0qHsw> Acesso em 24 fev 2021 

BRASIL Paralelo. (Ao vivo) O Brasil entre o Chile e a Venezuela. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=uWn6BxBYJbk>. Acesso em 24 fev 2021. 

BRASIL Paralelo. Como Chávez criou um narco-estado e espalhou o bolivarianismo pelo 
continente. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nhUEIvWcUI4&t=2414s>. 
Acesso em 24 fev 2021. 

BRASIL Paralelo.  Venezuela: Uma Tragédia do Século 21 (Oficial) | Insight Brasil Paralelo. 
Disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=w0LuZFE_BRE. Acesso em 24 fev 2021 

BUENAS Ideias. Disponível em 
<https://www.youtube.com/channel/UCQRPDZMSwXFEDS67uc7kIdg >. Acesso em 26 fev 
2021 

CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança: Movimentos sociais na era da 
internet. Rio de Janeiro: Zahar. 2012 

INSTITUTO Borborema. Disponível em  <www.insititutoborborema.com> Acesso em 25 fev 
2021 

IRETON, Cherilyn; POSETTI, Julia. Introdução. In: UNESCO. Jornalismo, fake news e 
desinformação. França, 2018. p. 15-26 

KLEINA, Nilton Cesar Monastier; SAMPAIO, Rafael Cardoso.De quem é a culpa? 
Argumentos e estratégias retóricas iniciais de youtubers bolsonaristas sobre o coronavírus. 
Dispositiva. 9. 27. 2021 

https://www.terra.com.br/noticias/netflix-dos-bolsonaristas-gastou-r-328-mil-em-anuncios-de-facebook-e-instagram,95d2a6cacc3975f7e2c62b7eadfc7d84p5licuy7.html
https://www.terra.com.br/noticias/netflix-dos-bolsonaristas-gastou-r-328-mil-em-anuncios-de-facebook-e-instagram,95d2a6cacc3975f7e2c62b7eadfc7d84p5licuy7.html
https://www.youtube.com/channel/UCKDjjeeBmdaiicey2nImISw/about
https://www.youtube.com/watch?v=XObgEc0qHsw
https://www.youtube.com/watch?v=uWn6BxBYJbk
https://www.youtube.com/watch?v=nhUEIvWcUI4&t=2414s
https://www.youtube.com/watch?v=w0LuZFE_BRE
https://www.youtube.com/channel/UCQRPDZMSwXFEDS67uc7kIdg
http://www.insititutoborborema.com/


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

692 

LEWIS, Rebecca; MARWICK Alice. Media Manipulation and Disinformation Online. Data 
& Society. 15 maio 2017. Disponível em <https://datasociety.net/library/media-manipulation-
and-disinfo-online/> 

OLIVEIRA, Thaiane. Desinformação em tempos de crise epistêmica: circulação de teorias da 
conspiração nas plataformas de mídias sociais. Fronteiras. Rio Grande do Sul. p. 21-35. Vol. 
22 Nº 1 - janeiro/abril 2021 

QUINAN, Rodrigo. De JFK a Fake News: Teorias Da Conspiração Em Duas Encarnações De 
The X-Files. In: Anais da III Jornada Geminis, Ufscar, São Carlos, 2018 

VAN ZOONEN, Liesbet. I-Pistemology: Changing truth claims in popular and political 
culture. European Journal of Communication , v. 27, n. 1, p. 56-67, 2012 

ROMANO, Giovanna. Eduardo Bolsonaro estuda história em canal acusado de ‘fake news’. 
Veja. 15 out 2019 Disponível em <https://veja.abril.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-
estuda-historia-em-canal-acusado-de-fake-news/> Acesso em 27 jan 2021 

https://datasociety.net/library/media-manipulation-and-disinfo-online/
https://datasociety.net/library/media-manipulation-and-disinfo-online/
https://veja.abril.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-estuda-historia-em-canal-acusado-de-fake-news/
https://veja.abril.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-estuda-historia-em-canal-acusado-de-fake-news/

	Revisionismo histórico e reforço de estereótipos: o discurso sobre a Venezuela no canal Brasil Paralelo0F
	ALVES, Marcelo Desarranjo da visibilidade, desordem informacional e polarização no Brasil entre 2013 e 2018. 2019. Tese (Doutorado em Comunicação Social - PPGCOM/UFF) - Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ


