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RESUMO 

As jornadas de junho de 2013 e os posteriores protestos que culminaram com o 

Impeachment de Dilma Rousseff gestaram diversos movimentos organizados que adquiriram 

relevância nacional para além deste ciclo. Um deles foi o Movimento Brasil Livre, que possui 

vínculos com diversas organizações de produção intelectual orientada pelo liberalismo 

econômico, conhecidas como think tanks. O MBL aproveitou-se de trabalhos paralelos de seus 

membros, relacionados à Internet, e tornou-se um ator importante nas plataformas, vetores 

principais para sua ação política. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar 

as estratégias de ação do Movimento Brasil Livre no YouTube e no Facebook. A partir de vídeos 

coletados dessas plataformas, busca-se analisar como o Movimento constrói frames de ação 

coletiva, se utilizando do aspecto discursivo, dos cenários dos vídeos, e das funcionalidades das 

plataformas, essas constituídas de algoritmos. Argumentamos que a lógica algorítmica das 

plataformas é apreendida pelos membros do MBL, que operam a partir de uma expertise 

adquirida por suas carreiras na Internet.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Brasil Livre; frames; redes sociais; algoritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The 2013 Brazilian June Journeys and the later protests that culminated with the Impeachment 

of Dilma Rousseff generated diverse organized movements that acquired national relevance 

beyond this cycle. One of them was the Movimento Brasil Livre, which has connections with 

several organizations of intellectual production oriented by economic liberalism, known as 

think tanks. MBL took advantage of its Internet-related parallel works and became an important 

actor on the platforms, the main vectors for its political action. Therefore, the present work aims 

to analyze the strategies of action of Movimento Brasil Livre on YouTube and Facebook. From 

the videos collected from these platforms, we going to analyze how the movement constructs 

frames of collective action, using the discursive aspect, the scenarios of the videos, and the 

functionalities of the platforms, these consisting of algorithms. We argue that the algorithmic 

logic of the platforms is apprehended by MBL members, who operate from a expertise acquired 

by their careers on the Internet. 

 

KEYWORDS: Movimento Brasil Livre; frames; social networks; algorithms. 
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A mobilização política através de vídeos do YouTube e Facebook: Uma análise do 

Movimento Brasil Livre 

Introdução 

Em vídeo publicado no dia 15 de abril de 2018 na página do MBL no Facebook, lê-se: 

“Flávio Rocha diz que Brasil precisa de um Ronald Reagan ou uma Thatcher”, além da legenda: 

“Nós não precisamos de um fenômeno Macron!”. Flávio, o dono das Lojas Riachuelo, é pré-

candidato à Presidência da República pelo PRB. No mesmo vídeo, explica que se coloca como 

uma opção de candidatura de direita na economia e nos costumes, inspirado no ex-presidente 

norte-americano Ronald Reagan (1981-1989) e na ex-primeira-ministra britânica Margareth 

Thatcher (1979 – 1990); ao mesmo tempo, se diferencia de Emmanuel Macron, atual presidente 

da França, que seria um político de direita na economia e esquerda nos costumes. Em artigo de 

opinião publicado na Folha de SP, Kim Kataguiri, uns dos coordenadores do MBL, declarou 

que Flávio Rocha é o candidato do Movimento nas eleições presidenciais de 20181.  

Busca-se com o exemplo do vídeo elucidar algumas das influências políticas do 

Movimento que serão explicadas ao longo da dissertação, e, ao mesmo tempo, apresentar um 

dos nossos principais focos de análise empírica, os vídeos postados nas mídias sociais. 

O Movimento Brasil Livre, tendo como seus membros mais conhecidos Kim Kataguiri, 

Fernando Holiday, Artur do Val, Renan Santos e Alexandre Santos, surge oficialmente no final 

de 2014, e começa a ter alguma influência na esfera pública a partir da participação nas 

manifestações a favor do Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, fazendo uso maciço 

das mídias sociais. Isso nos faz levantar algumas questões: 

Primeiramente, na história do Brasil, é raro um grupo que se auto identifica com a Direita 

política conseguir mobilizar protestos nas ruas com um grande número de pessoas, como 

ocorreu em 2015 e 2016. Esses repertórios de confronto político são historicamente ligados à 

grupos identificados com a Esquerda política (entendendo que Esquerda e Direita só podem ser 

pensadas em sentido relacional). 

Em segundo lugar, o Movimento Brasil Livre tem como sua principal forma de 

mobilização o ativismo via mídia sociais. É postada uma grande quantidade diária de 

informações em sua página oficial no Facebook, em seu canal do YouTube e em sua conta no 

                                                 
1 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/kim-kataguiri-o-candidato-do-mbl.shtml?>. 

Acesso em 21-05-2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/kim-kataguiri-o-candidato-do-mbl.shtml?
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Twitter. Tal fato merece destaque, pois trabalhos como os de Castells (2013) e Castañeda 

(2014), assim como uma parte da literatura sobre Internet e mobilização política, pensam a 

Internet como veículo importante de luta contra as opressões, dando voz a movimentos 

relacionados à gênero, raça e anticapitalistas, assim como a grupos marginalizados em todo o 

mundo (CASTELLS, 2013; CASTAÑEDA, 2014). Os autores citados presenciaram, antes de 

escreverem suas obras, os protestos de Seattle, os Indignados na Espanha, o Occupy Wall Street, 

entre vários outros movimentos progressistas, para chegarem às conclusões citadas acima.  

Porém, recentemente, presenciamos uma grande influência da Internet, em manifestações 

com um discurso conservador. Por exemplo, uma petição online, no site CitizenGo, chegou a 

reunir mais de 360 mil assinaturas pelo cancelamento da palestra da filósofa Judith Butler em 

São Paulo nas últimas semanas. Além disso, ocorreram protestos em frente ao SESC de SP, 

onde ela daria uma palestra, e as pessoas reclamavam contra a “ideologia de gênero”2. 

Notamos a grande influência da Cambridge Analytica na eleição de Donald Trump e no 

Brexit. A empresa é acusada de roubar dados pessoais do Facebook de 50 milhões de pessoas 

e, a partir daí, direcionar propagandas políticas e fake news para grupos de eleitores 

extremamente setorizados (CARDOSO, 2018). No Brasil ainda tivemos as manifestações 

contra as exposições do QueerMuseu3 e do MAM4. 

A campanha de Jair Bolsonaro, que o ajudou a vencer o 1° turno das Eleições 

presidenciais em 2018, com apenas 11 inserções de 8 segundos de campanhas na TV5, fez uso 

maciço do Facebook e WhatsApp, por exemplo. Eleitores do candidato de extrema-direita são 

os que mais se informam por WhatsApp e os que mais utilizam alguma rede social segundo 

pesquisa do Instituto Datafolha6.   

Sendo assim, entendemos que a Internet não é utilizada somente por ativistas 

identificados com a Esquerda, mas se mostra disponível a pessoas, grupos políticos, empresas 

                                                 
2 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/11/07/manifestantes-protestam-

contra-filosofa-americana-judith-butler-em-sao-paulo.htm?cmpid=copiaecola > 
3 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1917269-apos-protesto-mostra-com-

tematica-lgbt-em-porto-alegre-e-cancelada.shtml> 
4 Disponível em: < https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/interacao-de-crianca-com-artista-nu-em-museu-de-sp-

gera-polemica.ghtml> 
5 Disponível em < https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-tera-8-segundos-de-tempo-de-tv-alckmin-5-

minutos/> 
6 .Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/eleitores-de-bolsonaro-sao-os-que-mais-usam-

as-redes-sociais.shtml> 
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e governos de todos os espectros político-ideológicos. Assim, também pode ser uma ferramenta 

utilizada por manifestações com pautas conservadoras e neoliberais. 

Para cumprir seus objetivos, o MBL se utiliza de diversos repertórios de ação coletiva 

que perpassam as dimensões online e offline, tais como o ativismo online via mídias sociais, 

tanto para disputar a interpretação de eventos diários, quanto para a mobilização de apoiadores; 

e os próprios atos nas ruas, em diversas câmaras municipais, etc.   

O grande número diário de postagens de vídeos pelo Movimento no YouTube e 

Facebook indica o objetivo de disputar o significado de qualquer notícia ou evento que ocorra 

no país. A esse processo de disputa de significados, chamaremos processos de enquadramento 

(BENFORD e SNOW, 2000). Como veremos detalhadamente à frente, de segunda a sexta, 

temos seus programas de notícias fixos com duração média de 1h, como o MBL NEWS, além 

dos diversos vídeos postados sobre os mais variados temas diariamente.  

Sendo assim, o objetivo do trabalho é analisar as estratégias de ação do Movimento 

Brasil Livre, através dos vídeos postados no Facebook e no YouTube, desde sua fundação em 

2014, até a véspera das eleições de 2018, assim como analisar como ele constrói frames de ação 

coletiva, se utilizando do aspecto discursivo, dos cenários dos vídeos, e das funcionalidades das 

plataformas. Argumentamos que a lógica algorítmica das plataformas é apreendida pelos 

membros do MBL, que operam a partir de uma expertise adquirida por suas carreiras na 

Internet. 

Além disso, pesquisas tais como a de PIERUCCI (1987), e GALLEGO, ORTELLADO 

E MORETTO (2017) que estudaram as direitas brasileiras em um intervalo de 30 anos, 

chegaram à conclusão de que políticas neoliberais, tais como a do “Estado Mínimo”, não eram 

convidativas para a maioria das pessoas pesquisadas, identificadas com o conservadorismo 

moral. Porém, nota-se que muitas vezes o conservadorismo e o neoliberalismo caminham juntos 

nos discursos políticos nacionais.  

Ao analisarmos brevemente as pautas do MBL, percebemos várias em favor do “Estado 

Mínimo”, de privatizações, de terceirizações, e também várias de viés conservador nos 

costumes como a defesa do projeto Escola Sem Partido, demonstrações de apreço à Donald 

Trump e Jair Bolsonaro e críticas à movimentos sociais contra o racismo, o machismo e a 

homofobia. Mas, a principal pauta é o antipetismo, evidenciado por críticas a Lula, Dilma 

Rousseff e ao PT e seus membros, em quase todas as postagens, quase sempre atrelada a um 

discurso anticorrupção. 
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Logo, outra hipótese é de que o MBL, um grupo organizado de ideologia ultraliberal 

adere a pautas como o antipetismo, como o combate a corrupção e outras pautas morais, como 

uma forma de conseguir apoio popular, devido à maior penetração do conservadorismo moral 

na sociedade. 

Entender as estratégias de ação do MBL através do YouTube e do Facebook pode nos 

ajudar a pensar de forma mais ampla a militância da direita brasileira contemporânea, as 

relações entre neoliberalismo e conservadorismo e a ação coletiva na Internet, considerando 

também a importância das plataformas. 

Levando em consideração os elementos acima citados, podemos pensar nas perguntas 

que norteiam nossa pesquisa: O que é o Movimento Brasil Livre? Quais são os principais atores 

sociais relacionados a ele? Em que rede social está inserido? Como se dá o ativismo do 

Movimento Brasil Livre e como o mesmo utiliza a Internet para este fim? Como o Movimento 

Brasil Livre se utiliza do YouTube e Facebook para construir frames de ação coletiva, se 

aproveitando tanto das construções discursivas e dos cenários dos vídeos, quanto das 

funcionalidades das plataformas? 

No capítulo 1, pretendemos sistematizar as muitas informações biográficas dos 

principais membros do MBL, encontradas em sites de diversos veículos de imprensa, em blogs, 

e postagens do YouTube e Facebook, para analisar o seu surgimento, suas conexões mais 

importantes, e quais eram/são suas carreiras paralelas. Dessa forma, as conexões com o 

Estudantes Pela Liberdade e toda uma rede de think tanks são fundamentais para identificarmos 

a origem do Movimento, e a inspiração para suas principais pautas e objetivos. Por outro lado, 

as informações biográficas e as carreiras anteriores dos membros na Internet, nos dão pistas 

sobre a expertise adquirida sobre o modo de funcionamento das plataformas, e sobre a melhor 

forma de utilizá-las para mobilizar politicamente outros indivíduos. 

No capítulo 2, por meio de uma revisão bibliográfica sobre o conceito de frames de ação 

coletiva, assim como sua aplicabilidade para entender as principais influências no discurso do 

MBL, que caracterizamos como antipetismo, liberalismo e conservadorismo moral. 

Defendemos que essas amplas categorias são fundamentais para que o MBL construa seus 

frames, o que pode ser observado nos vídeos coletados das plataformas, onde realizamos nossa 

pesquisa empírica. 
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No capítulo 3, buscaremos analisar as estratégias de ação do MBL, tendo em vista vídeos 

do YouTube e do Facebook. Dessa forma, a partir da noção goffmaniana de “cenário”, 

buscaremos classificar os diferentes vídeos postados.  

 

Metodologia 

É importante termos o cuidado ao estudarmos grupos de ideologia política distantes da 

nossa. É necessário um esforço para evitar possíveis caricaturizações, denúncias e julgamentos, 

com o fim de buscar entender e explicar nosso objeto.  

Por isso, a pesquisa empírica que se pretende realizar será em múltiplas frentes:  

Pretende-se fazer a análise dos vídeos postados pelo MBL em duas diferentes mídias 

sociais: Facebook e YouTube. De maneiras diferentes.  

Ao tratarmos dos vídeos do YouTube, estaremos interessados em analisar a evolução 

dos enquadramentos presentes nos vídeos ao longo do tempo. O intervalo selecionado 

corresponde ao dia em que o primeiro vídeo foi postado no canal do MBL, 17 de outubro de 

2014, e o dia anterior ao início da coleta no Facebook, 2 de abril de 2018.  

Levando em consideração o tempo necessário para se fazer a análise dos vídeos, 

resolvemos coletar 30 vídeos que cobrissem o período citado anteriormente. Temos 1263 dias 

entre 17/10/14 até 02/04/18. Logo, dividimos 1263 dias por 30 (que representam o número da 

amostra), tendo como resultado 42,1. Arredondando esse valor, temos 42, que será o intervalo 

de dias entre uma coleta e outra. Além disso, respeitamos os seguintes critérios: 

 Quando existiam vários vídeos postados no mesmo dia, foi selecionado para 

analise o vídeo com maior número de visualizações. 

 Quando não existiam vídeos postados no dia, foi selecionado o vídeo postado na 

data mais próxima ao dia que corresponde ao intervalo de 42 dias, não importando se postado 

antes ou depois. Dessa forma, por exemplo, se minha data de coleta for 9 de janeiro e só 

existirem vídeos no dia 7 de janeiro, eu coletarei os desse dia, e coletarei o próximo vídeo 42 

dias depois desta data (7 de janeiro). 

 Respeitando os pontos anteriores, o meu vídeo número 30, ficou com um 

intervalo menor do que 42 dias para o vídeo 29 (que foi postado dia 7 de março de 2018), pois 

o objetivo era que a coleta terminasse um dia antes do início da coleta do Facebook, no caso, 2 

de abril.  
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Acredita-se que com os pontos elencados acima, foi feito o suficiente para evitarmos 

um risco de viés que prejudique a compreensão do fenômeno. A nossa escolha da amostra 

refere-se a pensar o desenvolvimento do MBL ao longo do tempo. O YouTube foi escolhido 

para essa análise, pois, em comparação ao Facebook, nos permite facilmente a busca por 

postagens antigas e a realização de um recorte cronológico. Buscaremos entender também as 

especificidades dessa plataforma em relação ao Facebook, assim como os usos que o 

Movimento faz das mesmas. 

Também realizaremos a análise dos vídeos postados no Facebook, do dia 03/04/2018 

até a semana anterior ao dia do primeiro turno das Eleições de 2018, 30/09/2018. Temos durante 

esse intervalo um total de 180 dias. Buscando um intervalo de coleta através de uma divisão 

que fosse, preferencialmente por um número inteiro, encontrei o intervalo de 9 dias, tendo que 

180/9 = 20. Nesse caso, de 9 em 9 dias, coletarei e observarei o vídeo com maior número de 

reações no Facebook, totalizando 20 vídeos. O objetivo com essa observação é realizar a coleta 

dos dados assim que forem postados. Dessa forma, a observação ocorreria no mesmo tempo da 

ação, diferentemente do YouTube, o que se justifica pelas dificuldades de se pesquisar conteúdo 

antigo no Facebook sem que seus resultados sejam filtrados. A filtragem faz com que os 

resultados pesquisados não sejam apresentados de forma completa, podendo gerar prejuízo de 

coleta.  

Foi no dia 03/04/18 que, após conversas com o orientador deste trabalho e testes sobre 

como realizar a coleta e a observação, conseguimos coletar a primeira amostra.  

A estratégia inicial de observação seria começar a pesquisa sobre os vídeos no Facebook 

no dia 21/03/2018. Porém, nesse primeiro momento, coletei apenas os links dos vídeos 

postados. O problema foi que, após alguns dias, percebi que alguns links que salvei estavam 

“quebrados”, e verificando mais atentamente, que haviam sido apagados da página. Logo, 

mudei a estratégia de observação e coleta, e a partir do dia 03/04/2018, comecei a realizar 

downloads dos vídeos que iria observar através do site FBDown7. Dessa forma, minha amostra 

ficaria protegida de qualquer exclusão.  

Outra ferramenta importante para a coleta é o Netvizz, que funciona a partir do próprio 

Facebook. A partir do app, consigo informações detalhadas sobre tudo o que foi postado na 

                                                 
7 Disponível em www.fbdown.net. 
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página do MBL no Facebook. Realizei testes com o programa e percebi que ele me fornece 

informações confiáveis e completas dos últimos 14 dias, contados a partir da data que o executo.  

Logo, depois de cada dia de coleta tendo em vista o intervalo de 9 dias, executo o app, 

que me fornece uma planilha com diversas informações, que pode ser visualizada e editada pelo 

Microsoft Excel. O app é extremamente útil para o auxílio nesse trabalho de coleta, tendo em 

vista que o Movimento Brasil Livre posta uma quantidade grande de informações diariamente 

em sua página. A título de exemplificação, em alguns dias temos bem mais de 100 postagens 

por dia, o que dificulta a tarefa de pesquisar simplesmente “rolando” a Timeline para baixo com 

o auxílio do mouse. 

Capítulo 1 – Estudantes, YouTubers e think tanks pela liberdade 

 

O presente capítulo busca a sistematização das informações disponíveis sobre os 

membros do MBL. Para chegar a tal fim, foi investigada a origem do Movimento e suas relações 

com o Estudantes Pela Liberdade, assim como as trajetórias dos principais membros, seus 

capitais e suas ocupações paralelas. A pesquisa para este capítulo foi realizada por meio de 

diversas reportagens, notícias e entrevistas publicadas em versões online de veículos de 

imprensa, assim como em informações postadas em blogs, canais do YouTube e no Facebook.  

Uma consideração a fazer é o fato de que os membros do MBL são jovens, que apareceram há 

pouco tempo como figuras públicas, de forma que grande parte das informações encontradas 

sobre eles vêm dos próprios e de seus detratores. 

Dois fatores são fundamentais para respondermos a pergunta: O que é o Movimento 

Brasil Livre e quem são seus principais membros? Primeiramente, as ligações dos fundadores 

do MBL com o Estudantes Pela Liberdade, assim como a obtenção de recursos advindos dos 

relacionamentos nessa rede; assim como as carreiras paralelas dos principais membros na 

Internet, já que o know-how de como ser um YouTuber, blogueiro, ou sobre como realizar uma 

campanha política, foi incorporado pelo movimento. 

1.1 – Origem e objetivos do MBL 

 

Tendo como base diversas entrevistas veiculadas em diversos veículos de imprensa 

online, assim como blogs e sites diversos, busca-se primeiramente reconstituir as origens do 

Movimento Brasil Livre.  
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Juliano Torres, um dos fundadores do Estudantes Pela Liberdade, por meio de 

entrevista concedida à Marina Amaral (2015), da Agência Pública, ajuda a elucidar alguns 

pontos sobre a origem do MBL: 

“Quando teve os protestos em 2013 pelo Passe Livre, vários membros do Estudantes 

pela Liberdade queriam participar, só que, como a gente recebe recursos de 

organizações como a Atlas e a Students For Liberty, por uma questão de imposto de 

renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou: ‘Os 

membros do EPL podem participar como pessoas físicas, mas não como organização 

para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca, não era uma organização, 

era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil 

Livre. Então juntou eu, Fábio [Ostermann], juntou o Felipe França, que é de Recife e 

São Paulo, mais umas quatro, cinco pessoas, criamos o logo, a campanha de 

Facebook. E aí acabaram as manifestações, acabou o projeto. E a gente estava 

procurando alguém para assumir, já tinha mais de 10 mil likes na página, panfletos. E 

aí a gente encontrou o Kim [Kataguiri] e o Renan [Haas], que afinal deram uma 

guinada incrível no movimento com as passeatas contra a Dilma e coisas do tipo. 

Inclusive, o Kim é membro da EPL, então ele foi treinado pela EPL também. E boa 

parte dos organizadores locais são membros do EPL. Eles atuam como integrantes do 

Movimento Brasil Livre, mas foram treinados pela gente, em cursos de liderança. O 

Kim, inclusive, vai participar agora de um torneio de pôquer filantrópico que o 

Students For Liberty organiza em Nova York para arrecadar recursos. Ele vai ser um 

palestrante. E também na conferência internacional em fevereiro, ele vai ser 

palestrante”(AMARAL, 2015). 

O primeiro aspecto que gostaria de extrair desse trecho é a nomeação da importância 

dos think tanks para o desenvolvimento do MBL. De fato, Atlas Network, Students For Liberty 

e Estudantes pela Liberdade correspondem à definição de Denise Gros (2008, p.3) sobre think 

tanks. A autora conceitua os think tanks como institutos privados de pesquisa presentes no 

processo de formulação de políticas públicas orientadas pela doutrina do liberalismo, por meio 

da produção de conhecimento sobre temas sujeitos à regulamentação pública. 

Veremos que as ligações com essa rede de think tanks são fundamentais para o 

surgimento do MBL, assim como para sua militância, por fornecer recursos visando o acúmulo 

de capitais cultural e social de seus membros. Desenvolveremos a análise sobre essas 

organizações posteriormente. Agora retornemos às origens do MBL. 

Notamos que na página8 do Facebook do MBL, a fundação do Movimento é indicada 

como ocorrida em 1 de novembro de 2014. O que nos leva a crer que, baseado na entrevista, 

esse foi o momento em que Kim e Renan assumem a página, que já existia desde 2013. Dessa 

forma, quando nos referirmos ao início do MBL, trataremos dessa data. 

                                                 
8 Disponível em <https://www.Facebook.com/pg/mblivre/about/?ref=page_internal>. Acesso em 07/12/2018. 

https://www.facebook.com/pg/mblivre/about/?ref=page_internal
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Em reportagem9, Fábio Ostermann corrobora a declaração de Juliano Torres, ao afirmar que 

“o embrião do grupo surgiu ainda em 2013, mas tomou corpo só após a reeleição da petista, em 

2014.”.  

Já segundo Pedro D’Eyrot, o MBL começou na metade de 2014, quando ele, Renan e 

Alexandre Santos abriram “um escritório para desenvolver uma linguagem que propagasse 

ideias políticas que acreditamos”, isto é para propagar o ultraliberalismo. Na época do segundo 

turno das Eleições de 2014, Kim Kataguiri conheceu os irmãos Renan e Alexandre, além de 

Pedro Deyrot, que fundariam o MBL no final de 201410. Somos levados a crer que o escritório 

mencionado por Pedro ainda não era o “MBL” de fato, mas um protótipo. O Movimento 

começa então de fato depois que que Kim conhece os três e assume o projeto de Juliano Torres. 

As organizações coletivas não têm uma data de nascimento bem definida como a de um 

indivíduo, de forma que existem disputas travadas por suas paternidades. Com o Movimento 

Brasil Livre, não é diferente. Após consulta a vasto material de entrevistas publicadas com os 

próprios membros, com muitas informações desencontradas, uma das versões mais plausíveis 

e prováveis desse quebra-cabeças é a de que Fábio Ostermann tenha transferido o movimento 

para os outros quatro membros citados e tenha atuado principalmente como um consultor, por 

ser o mais velho, ter experiência na construção de organizações do tipo e por seu capital social 

acumulado, constatado pela ampla rede de instituições ultraliberais que possui relação, como 

veremos à frente. 

Kim Kataguiri é o principal rosto do Movimento desde seu surgimento até hoje, e 

também possui relações estreitas com os diversos think tanks: conforme citado na entrevista de 

Juliano Torres, foi membro do Estudantes Pela Liberdade, além de ter realizado palestras 

organizadas pelo Students For Liberty e Cato Institute, dentre várias relações explícitas, que 

serão melhor explicadas posteriormente. Kim inclusive disse que alguns coordenadores do 

MBL também receberam treinamento da Students for Liberty, que faz parte da Atlas Network11. 

Pedro e Renan, conforme explicitado por Ostermann em entrevista realizada em outubro 

de 2017, estavam à frente do MBL, e tudo indica que continuem sendo seus principais 

                                                 
9 Disponível em <https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes-2016/noticia/2016/09/mais-jovem-na-disputa-

e-liberal-conheca-fabio-ostermann-7595226.html>. Acesso em 07/12/2018. 

10 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/23/quem-sao-e-o-que-pensam-os-

jovens-militantes-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 09/12/2018. 
11 Disponível em <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/brazil-rightwing-dilma-rousseff-lula>. 

Acesso em 09/12/2018. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes-2016/noticia/2016/09/mais-jovem-na-disputa-e-liberal-conheca-fabio-ostermann-7595226.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes-2016/noticia/2016/09/mais-jovem-na-disputa-e-liberal-conheca-fabio-ostermann-7595226.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/23/quem-sao-e-o-que-pensam-os-jovens-militantes-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/23/quem-sao-e-o-que-pensam-os-jovens-militantes-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/brazil-rightwing-dilma-rousseff-lula


23 

 

estrategistas e tomadores de decisão. Outro dos rostos mais conhecidos, Fernando Holiday, 

entrou para o Movimento logo depois de sua criação com essa formação, em janeiro de 201512, 

após ser visto por um membro em vídeos postados nos Sites de Redes Sociais. 

E para que o Movimento foi criado? Para Pedro, “faltava estética e apelo para difundir 

uma visão de mundo mais liberal”, e era preciso, “revolucionar o liberalismo”13. Objetivo 

também presente nas palavras de Kim Kataguiri, que corrobora a declaração de Pedro. Segundo 

Kim, “a ideia do MBL inicialmente não era nem fazer manifestação. Era trabalhar uma 

linguagem para que a nossa mensagem fosse transmitida de uma maneira mais simples e mais 

divertida, para gerar mais engajamento”14. Ao The Guardian afirmou que o MBL começou com 

uma “ansiedade de criar uma linguagem simples e espalhar e transformar o liberalismo 

econômico e político em uma força política relevante no Brasil”. 

 

1.2– Em que rede o Movimento Brasil Livre está inserido? 

 

Conforme explicitado acima, os think tanks são fundamentais para que entendamos o 

MBL. Dessa forma, será feita uma breve exposição sobre o movimento de expansão global 

dessas organizações, que culmina com as mais importantes para esta pesquisa: A Atlas Network, 

o Students For Liberty e o Estudantes Pela Liberdade. 

Segundo o sociólogo Timothy Mitchell (2015), o mundo das idéias no período pós-

Segunda Guerra Mundial era inóspito ao individualismo radical, que é a base do 

ultraliberalismo econômico. Dessa forma, Friedrich Hayek, foi um dos principais nomes 

responsáveis pela expansão dessas idéias. Ele propôs no seu artigo “The Intellectuals and 

Socialism” (1949) que tecnologias políticas pudessem ser desenvolvidas para criar mudanças 

no clima geral de opinião.  

Para Hayek, os "intelectuais", que seriam pensadores de "segundo nível", como 

jornalistas, professores, comentadores de mídia, cineastas, escritores de ficção, entre outros, se 

                                                 
12 Disponível em <https://www.fernandoholiday.com.br/historia>. Acesso em 08/12/2018. 
13 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1820495-um-dos-fundadores-e-lideres-do-

mbl-tambem-e-cantor-do-bonde-do-role.shtml>. Acesso em 20/12/2018. 
14 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/23/quem-sao-e-o-que-pensam-os-

jovens-militantes-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 08/12/2018. 
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diferenciariam do "erudito ou especialista em um campo particular". Os intelectuais 

controlariam a distribuição de conhecimento especializado para os membros da população e 

atuariam como "second-hand dealers of ideas", ou vendedores de segunda mão de idéias. Dessa 

forma, um movimento neoliberal deveria alterar a distribuição de idéias entre os vendedores de 

segunda mão, para assim, alterar o "clima de opinião" no mundo, além de criar sua própria 

“rede de concessionárias”15. Com essa finalidade, surgem organizações conhecidas como think 

tanks. 

Sustentados com fundos de corporações e seus donos, geralmente canalizados através 

de fundações privadas, os think tanks reencaminharam doutrinas neoliberais em 

formas que "second-hand dealers" poderiam comercializar para o público em geral. A 

doutrina foi apoiada com evidências apresentadas como "pesquisa", e foi traduzida 

em documentos políticos, materiais didáticos, notícias e agendas legislativas. 

Idealmente, o think tank deveria ser liderado por um "empreendedor intelectual", que 

energizaria a equipe de vendas e seria seu porta-voz. (MITCHELL, 2015, pág. 387. 

TRADUÇÃO NOSSA.) 

Podemos afirmar que Fábio Ostermann, um dos criadores e hoje ex-membro do MBL, 

é o típico “empreendedor intelectual” de que fala Mitchell. Além de ter realizado um curso na 

Atlas Foundation sobre como criar seu próprio think tank, ele participou da criação de vários 

deles no Brasil, como fica evidente na parte em que analisamos sua trajetória, na seção 1.3.  

Em 1947, em Mont Pèlerin, na Suíça, foi realizada uma conferência internacional de 10 

dias onde o liberalismo foi debatido com vários nomes importantes16 para o movimento 

neoliberal (GROS, 2008). Ao final da conferência, foi criada a Sociedade Mont Pelèrin, 

importante para a organização do movimento neoliberal já que entre seus integrantes estão 

vários criadores de think tanks17 pelo mundo (MITCHELL, 2008). Outras organizações 

importantes dessa época para o movimento foram a Fundation for Economic Education (FEE), 

criada em 1946 e a Escola de Economia de Chicago.  

                                                 
15 Traduzido do original: “network of dealerships”. (MITCHEL, 2015, pág. 387) 
16 Os participantes da reunião em Mont Pelerin eram economistas europeus e norte-americanos conhecidos e que 

desempenhariam papel importante na divulgação do liberalismo  em seus países. A  Escola Austríaca de Economia 

estava representada por Friederich Hayek e Ludwig Von Mises. Da Inglaterra, vieram Lionel Robbins e Stanley 

Deninson, da London School of Economics; John Jewkes, da Universidade de Oxford; Michael Polanyi, da 

Universidade de Manchester; e o Jornalista e Historiador C. V.  Wedgewood. A Alemanha estava representada por 

Willian Röpkee  WalterEucken, da Escola de Freiburg. Dos EUA, vieram o Jornalista Henry Hazlitt, do New York 

Times e da Newsweek; os Economistas Leonard Read, F.  A. Harper e V.  O. Watts, da Foundation for Economic 

Education; e os professores da Universidade de Chicago Frank Knight, Aaron Director, George Stigler e o jovem 

Milton Friedman. Os liberais franceses enviaram Jacques Rueff, titular do Tesouro francês no entre-guerras, o 

Professor de Economia Maurice Allais e o Jornalista Bertrand de Jouvenel. Outros presentes eram o Professor 

Willian Rappart, do InstitutUniversitairedesHautesÉtudesInternationales de Genéve, além de representantes da 

Itália e da Noruega (COCKETT, 1995 apud GROS, 2008). 
17 Outras instituições importantes dessa época para o movimento neoliberal foram a Fundation for Economic 

Education, criada em 1946 e a Escola de Economia de Chicago.(Mitchell, 2008) 
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O Institute of Economic Affairs (IEA), criado em 1955 por Anthony Fisher, teve grande 

importância para os governos de Margareth Thatcher como primeira-ministra (1979-1990) e 

Ronald Reagan como presidente (1981-89). Segundo o economista Milton Friedman (que teve 

sua doutrina monetarista importada pelo IEA nos seus materiais) citado pelo jornalista Lee 

Fang: 

O IEA, fundado por Antony Fisher, fez toda a diferença”,  disse Milton Friedman 

uma vez. “Ele possibilitou o governo de Margaret Thatcher – não a sua eleição 

como primeira-ministra, e sim as políticas postas em prática por ela. Da mesma 

forma, o desenvolvimento desse tipo de pensamento nos EUA possibilitou o a 

implementação das políticas de Ronald Reagan”, afirmou. (FANG, 2016)  

No caso de Thatcher, o IEA, localizado na Inglaterra, fomentou os debates a favor do 

livre-mercado desde a década de 1950, com o objetivo de influenciar o ambiente intelectual 

através da educação, ajudando a tornar o liberalismo a ideologia dominante com a ajuda dos 

meios de comunicação, por meio da formação de uma geração de intelectuais liberais. Tudo 

isso com a inspiração da proposta de Hayek. A própria Thatcher utilizou-se do IEA para 

aprofundar seus conhecimentos sobre teoria monetarista, encontrando-se com Hayek em 

1975 e Milton Friedman em 1978 através do think tank (GROS, 2008). Dessa forma, muitas 

políticas da primeira-ministra de cunho liberalizante foram embasadas ideologicamente nos 

estudos da IEA, que inclusive ofereceu quadros e assessores técnicos para o governo 

(ROCHA, 2017, p.100). 

O mesmo Anthony Fisher da IEA, criou em 1981 a Atlas Economic Research 

Foundation, que depois mudou de nome para Atlas Network, com a idéia de que fosse uma 

“organização-mãe” que coordenasse os think tanks já criados e apoiasse novas “filiais” em 

outros países (ROCHA, 2017, p. 101). No mesmo ano de 1981, iniciava nos EUA o governo 

de Ronald Reagan, com pautas liberal-conservadoras, “caracterizado pela defesa do livre 

mercado, desregulamentação da economia, cortes de impostos e redução do orçamento de 

programas sociais”, além da retomada da corrida armamentista e do discurso anticomunista.( 

BAGGIO, 2016, p.2) 

Em 1981, Anthony Fisher criou a Atlas Economic Research Foundation por sugestão e 

ajuda18 de Hayek. A Fundação tinha o objetivo de defender e propagar as concepções da direita 

liberal, funcionando como um meta think tank ou organização-mãe que, por meio da 

capacitação ideológica e financeira de ativistas, fomentasse a criação de outros think tanks pelo 

                                                 
18 “Fisher começou a levantar fundos junto a empresas com a ajuda de cartas de recomendação de Hayek, Thatcher e 

Friedman, instando os potenciais doadores a ajudarem a reproduzir o sucesso do IEA através da Atlas.” (FANG, 2016) 
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mundo. Em 2013, o nome da organização foi alterado para Atlas Network. Atualmente, 

Alejandro Chafuen, nascido em Buenos Aires, comanda o think tank, posto que ocupa desde 

1991, três anos após a morte de Fisher. (BAGGIO, 2016; FANG, 2016; MELO, 2017; ROCHA, 

2017)  

Consultando o site da Atlas Network, na aba Partners dentro de Global Directory, 

depara-se com a frase "Explore nosso extenso diretório de 482 parceiros em 92 países em 

todo o mundo. As forças de nossos dedicados parceiros criaram algumas das maiores 

melhorias do mundo em liberdade.", além de um mapa interativo onde é possível ver o 

número de organizações em cada continente. Na América Latina, por exemplo, existem 84. 

Ainda é possível filtrar por país. Sendo assim, por meio da filtragem, localizamos 12 

parceiros da Atlas no Brasil19. São eles: Estudantes Pela Liberdade (Belo Horizonte), 

Instituto De Estudos Empresariais (Porto Alegre), Instituto De Formação De Líderes (Belo 

Horizonte), Instituto Liberal (Rio De Janeiro), Instituto Liberal De São Paulo (São Paulo), 

Instituto Liberdade (Porto Alegre), Instituto Ludwig Von Mises Brasil (Sao Paulo), Instituto 

Millenium (Rio De Janeiro), Líderes Do Amanhã Institute (Vitoria), Mackenzie Center For 

Economic Freedom (Sao Paulo), Students For Liberty Brasil (São Paulo), Instituto Atlantos 

(Porto Alegre), Instituto de Formação de Líderes (Belo Horizonte), Instituto de Formação 

de Líderes de Santa Catarina (Santa Catarina), Instituto de Formação de Líderes-SP (São 

Paulo), LIVRES (Rio de Janeiro). 

Segundo o trabalho de Gobbi (2016, pág. 71), o Movimento Brasil Livre constava 

nessa lista de parceiros da Atlas, no mesmo site, quando o autor a acessou em 22 de fevereiro 

de 2016. Baggio (2016, pág. 7), que atestou o MBL na lista em maio de 2016, não o 

encontrou quando verificou de novo em julho de 2016. Podemos nos perguntar sobre as 

razões para o acontecido: Coincidentemente, no mesmo período, estava sendo julgado o 

Impeachment de Dilma Rousseff, que culminou com a saída da presidente em 31 de agosto 

de 2016. Pelas doações que a Atlas Network recebe do governo norte-americano, ela fica 

impedida de participar de ações políticas diretas; como o MBL aparece na esfera pública a 

partir de sua participação a favor do Impeachment, tudo leva a crer que o movimento saiu da 

lista oficial de parceiros da Atlas Network por esse motivo. 

                                                 
19 Disponível em <https://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory/latin-america-and-caribbean/brazil> . Consulta 

realizada em 07/01/2019. 
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O Students For Liberty foi criado em 2008 na Universidade de Columbia. Na seção 

about de seu site oficial temos um pequeno texto de título “Quem nós somos”:  

Students For Liberty é uma rede de crescimento rápido de estudantes pró-liberdade de 

todo o mundo. Nossa missão é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração 

de líderes da liberdade. Somos a maior organização estudantil pró-liberdade do 

mundo. Realizamos isso através de uma estratégia de capacitação, identificando os 

principais líderes estudantis e treinando-os para serem agentes de mudança em suas 

comunidades. 

Na mesma página encontramos “O que nós fazemos”, e como respostas, educar, desenvolver e 

empoderar. Por educar, temos que: 

O Students For Liberty visa educar os jovens sobre a filosofia da liberdade. Fazemos 

isso de duas maneiras: ajudando os jovens a aprender sobre os princípios de uma 

sociedade livre e identificando os jovens que já apoiam a liberdade, fornecendo-lhes 

recursos para difundir as ideias. Este passo não é fornecer educação avançada sobre 

as nuances da teoria libertária. Em vez disso, pretendemos fornecer uma educação 

básica para o maior número possível de pessoas sobre o significado de liberdade e 

valores-chave do liberalismo clássico. 

Por desenvolver, temos: 

O Students For Liberty visa desenvolver as habilidades de liderança daqueles que 

apóiam a liberdade. Para efetuar a mudança, não é suficiente para alguém concordar 

intelectualmente com os princípios da liberdade: eles devem ser capazes de agir para 

realizá-la. É por isso que o SFL está fornecendo treinamento e suporte para 

desenvolver as habilidades de liderança de nossos voluntários. O objetivo é ajudá-los 

a serem organizadores, gerentes, redatores, palestrantes e líderes melhores, de maneira 

mais eficaz, hoje e no futuro. Isso envolve o ensino de habilidades fundamentais que 

todos os líderes bem-sucedidos devem conhecer, além de facilitar o crescimento 

pessoal e a especialização em áreas nas quais nossos alunos podem oferecer mais valor 

pela liberdade. 

Já por empoderar, temos: 

O Students For Liberty capacita estudantes e ex-alunos para tornar o mundo um lugar 

mais livre.Para qualquer um que apoie os princípios da liberdade, queremos fornecer 

os recursos, rede, treinamento, infraestrutura e qualquer outro tipo de apoio que 

pudermos, para ajudá-los a se tornarem mais ativos e mais bem-sucedidos no avanço 

da causa da liberdade. Isso define a SFL e impulsiona nossos programas para que, em 

última análise, traremos mudanças que favoreçam a liberdade. 

 

Já o Estudantes Pela Liberdade foi fundado por Fábio Ostermann, Juliano Torres e 

Anthony Ling (que é filho de Willian Ling, do Instituto de Estudos Empresariais), inspirado no 

Students For Liberty. Como nos atenta Gobbi (2015, pág.61), três dos funcionários 

remunerados do think tank estadunidense estão entre as lideranças do think tank brasileiro: 

o mesmo Juliano Torres, além de Bernardo Vidigal e Ivanildo Terceiro. Até pelo nome das 

duas organizações, tudo leva a crer que o EPL é um braço do SFL. E, assim como a SFL, a 
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EPL está empenhada em ser um local para fornecer acúmulo de capital cultural e capital 

social.  

Pudemos observar o quanto várias das pessoas citadas circulam em diversas 

organizações diferentes. Isso porque fazem parte da mesma rede, com a Atlas Network como 

maior financiadora das diversas iniciativas. O que nos leva a perguntar qual a fonte de 

receitas desse think tank. Entre os patrocinadores da Atlas, podemos citar os irmãos 

bilionários Charles e David Koch, por meio de suas diversas Fundações, grandes 

corporações, e os Estados Unidos, através do Departamento de Estado e do National 

Endownment For Democracy – NED (FANG, 2016).  

Porque as conexões de membros do MBL com o EPL e a Atlas Network são importantes 

para este trabalho? Como vimos, a defesa do liberalismo econômico está presente em todas as 

organizações citadas, incluindo o MBL. Inclusive Reagan e Thatcher, governantes lembrados 

por promoverem políticas públicas ultraliberais na economia, são grandes influências para o 

Movimento. 

A importância de se refletir sobre essa rede de organizações reside no fato de que o 

MBL é originário da mesma. Porém, não podemos perder de vista que o MBL não é think tank, 

e consequentemente age de forma bem diferente, se comportando de forma mais parecida com 

um movimento social, apesar de algumas ressalvas. O que torna o MBL diferente de todas essas 

organizações são as ações coletivas, quando utilizam repertórios clássicos de movimentos 

sociais ligados à Esquerda política (pensada num sentido relacional); assim como a mobilização 

política na Internet, com as disputas de enquadramentos de eventos e as convocações para as 

ruas. Podemos afirmar também que, enquanto os think tanks atuam na construção intelectual da 

aplicabilidade das idéias ultraliberais, o Movimento Brasil Livre atua na comunicação dessas 

idéias. 

1.3 – Trajetórias on-line e off-line 

 

“Eu emergi pela Internet!”, afirma Kim Kataguiri em entrevista20 para a Revista Time. 

Ele e Fernando Holiday atribuem a postagem de vídeos nos Sites de Redes Sociais como 

fundamentais para o início de suas respectivas carreiras políticas. O primeiro, que ao postar um 

vídeo para dar uma “resposta” a um professor, “percebeu” que “poderia usar a Internet para 

                                                 
20 Disponível em <http://time.com/4088721/kim-kataguiri-brazil-protests/>. Acesso em 08/12/2018. 

http://time.com/4088721/kim-kataguiri-brazil-protests/
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defender os valores do mercado livre”21; e o segundo, que foi chamado para entrar no MBL 

quando pelo menos um membro viu um vídeo seu22.Infelizmente, esses vídeos não foram 

encontrados para visualização, mas suas menções em várias entrevistas e reportagens diferentes 

nos informam de suas existências.  

Buscamos nessa seção sistematizar informações biográficas sobre os principais 

membros do Movimento Brasil Livre, que também podem ser observadas abaixo, de forma 

resumida, no Quadro 1: 

Quadro 1 – Informações sobre os principais membros do Movimento Brasil Livre 

Nome Formação Ocupações 

paralelas ao 

MBL 

Data de Entrada no 

MBL 

Idade 

Kim Kataguiri  Economia – 

UFABC 

(Incompleto) 

 Direito – IDT 

(cursando) 

 YouTuber 

 Colunista na 

Folha 

 Trabalho em 

campanhas 

políticas 

 Deputado 

Federal 

Novembro de 2014 23 anos 

Fernando 

Holiday 
 Direito – IDT 

(cursando) 

 YouTuber 

 Vereador 

Janeiro de 2015 22 anos 

Renan Santos  Direito - USP  Empresário 

 Trabalho em 

campanhas 

políticas 

 

Novembro de 2014 34 anos 

Alexandre Santos  Publicidade – 

FAAP 

(Incompleto) 

 Empresário 

 Trabalho em 

campanhas 

políticas 

Novembro de 2014 29 anos 

Arthur do Val  Engenharia 

Química – 

Escola de 

Engenharia 

Mauá 

 YouTuber 

 Empresário 

 Deputado 

Estadual 

2016 32 anos 

Eric Balbinus  Relações 

Internacionais - 

Universidade 

Anhembi 

 Blogueiro 

 Cargo público 

(Prefeitura 

Informação não 

encontrada 

26 anos 

                                                 
21 Ver nota 20 
22 Disponível em <https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/gays-de-direita.html>. Acesso em 

08/12/2018. 

https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/gays-de-direita.html
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Morumbi e 

Faculdades 

Metropolitanas 

Unidas. 

 Pós-graduando 

em Ciência 

Política – 

FESPSP 

Regional da 

Sé) 

Fábio Ostermann  Direito – 

UFRGS 

 Liderança para a 

Competitividade 

Global - 

Georgetown 

University 

 Políticas 

Públicas na 

Leadership 

Academy for 

Development -

Stanford/Johns 

Hopkins 

University 

 Mestre em 

Ciência Política 

– PUC-RS 

 

 

 Diretor 

Executivo no 

Instituto 

Liberdade 

 Diretor de 

Formação e 

Conselheiro 

Fiscal do IEE 

 Co-fundador 

do Estudantes 

Pela Liberdade 

 Diretor 

Executivo do 

Instituto 

Ordem Livre 

 Diretor 

Executivo no 

PSL 

 Fundador do 

Partido NOVO 

do RS 

 Liderança do 

Movimento 

LIVRES 

 Professor 

Universitário 

 Deputado 

Estadual 

 

Novembro de 2014 

(Saiu em novembro 

de 2015) 

34 anos 

Pedro D’Eyrot  Publicidade 

(Incompleto) 

 Músico 

 Empresário 

Novembro de 2014 35 anos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Kim Kataguiri e Fernando Holiday também se revezavam, já como membros do MBL, 

nos vídeos do canal Inimigos Públicos23, inscrito no YouTube no dia 22 de janeiro de 2015, 

conforme consulta na aba “Sobre”. O vídeo mais antigo disponível para visualização data do 

                                                 
23 Disponível em <https://www.YouTube.com/channel/UCZP1l1w1Gcg7gnuS6Y7yV5Q/featured> . Acesso em 

02/01/2019. 

https://www.youtube.com/channel/UCZP1l1w1Gcg7gnuS6Y7yV5Q/featured
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dia 19 de março de 2015. Nele, existe a tentativa de ridicularizar movimentos sociais como a 

CUT e o MST, além de Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores, por meio de uma paródia 

satírica cantada por homens de máscaras, e com roupas que remetem aos movimentos citados24. 

Observando-se apenas os títulos dos vídeos publicados, fica evidente que nos mesmos, Kim e 

Holiday confrontam pessoas influentes identificadas ao campo da Esquerda brasileira, como 

Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, famosos por seus textões no Facebook com 

discussões políticas e sociais; como o rapper Emicida, famoso por suas letras poéticas que 

denunciam o racismo e abordam vários problemas sociais a partir de uma perspectiva de quem 

viveu vários desses problemas; como o humorista Gregório Duvivier; como o deputado federal 

defensor das causas LGBT, Jean Wyllys; além do movimento negro; da Revista Carta Capital; 

e de Dilma e do PT. 

O canal possui 34 vídeos para visualização (algum sempre pode ter sido apagado pelos 

administradores), e não é atualizado desde 5 de abril de 2016. Há também um baixo número de 

inscritos, 35.594, quando comparamos com o canal oficial do MBL, com 1.307.107, e com o 

canal MAMÃEFALEI, com 2.393.385. Tais constatações nos levam a crer que o projeto está 

possivelmente abandonado. 

Fernando Silva Bispo, ou Fernando Holiday, nasceu em 1996. Criado pela mãe no bairro 

Cohab 5, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, estudou sempre em escolas 

públicas25.Foi através de professores progressistas que Holiday se interessou por política, 

segundo o próprio, já que eles o fizeram buscar “leituras para debater em sala de aula ou 

questionar”26. Seus “dois primeiros mentores” nesse caso foram Milton Friedman, e 

posteriormente, Thomas Sowell. Este, autor do livro “Ação afirmativa ao redor do mundo: um 

estudo empírico”, se constitui em uma das principais influências de Holiday em sua luta contra 

as cotas raciais.  

Em janeiro de 201527, Holiday entrou no MBL após um de seus membros assistir um de 

seus vídeos postados no YouTube e, por isso, o convidar28.Holiday, que trocou o 

neopentecostalismo pelo catolicismo, cursou o primeiro semestre de Direito no Instituto de 

Direito Público de SP, que até o momento em que este trabalho foi escrito, estava 

                                                 
24 Disponível em <https://www.YouTube.com/watch?v=TffuVmqu4w8&t=7s> Acesso em 02/01/2019. 
25 Disponível em <https://www.fernandoholiday.com.br/historia>. Acesso em 08/12/2018. 
26 Disponível em <https://www.boletimdaliberdade.com.br/2017/04/02/se-ele-decidir-concorrer-meu-candidato-

em-2018-sera-o-kim-kataguiri-diz-holiday-em-entrevista-ao-boletim/>. Acesso em 08/12/2018. 

27 Disponível em <https://www.fernandoholiday.com.br/historia>. Acesso em 08/12/2018. 
28 Disponível em <https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/gays-de-direita.html>. Acesso em 

08/12/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=TffuVmqu4w8&t=7s
https://www.fernandoholiday.com.br/historia
https://www.boletimdaliberdade.com.br/2017/04/02/se-ele-decidir-concorrer-meu-candidato-em-2018-sera-o-kim-kataguiri-diz-holiday-em-entrevista-ao-boletim/
https://www.boletimdaliberdade.com.br/2017/04/02/se-ele-decidir-concorrer-meu-candidato-em-2018-sera-o-kim-kataguiri-diz-holiday-em-entrevista-ao-boletim/
https://www.fernandoholiday.com.br/historia
https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/gays-de-direita.html
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trancado29.Nas eleições municipais de 2016, aos 20 anos, foi eleito o vereador mais jovem de 

São Paulo pelo DEM, com 48.055 votos.  

Sobre o pseudônimo Holiday, Fábio Ostermann afirma30 que é inspirado em Bryan 

Holiday, autor do livro de cabeceira do MBL, Acredite, Estou Mentindo: Confissões de um 

Manipulador das Mídias. Já Fernando disse que é uma homenagem à cantora de jazz norte-

americana, Billie Holiday.31 

Arthur Moledo do Val nasceu em São Paulo – SP em agosto de 1986. Formado em 

Engenharia Química na Escola de Engenharia Mauá32, tornou-se empresário do setor de 

reciclagem de aço33. Criador do canal do YouTube “Mamãefalei”, foi eleito deputado estadual 

de São Paulo como o segundo mais votado nas Eleições de 2018. 

O YouTuber, que começou o canal em maio de 2015, veio a ter maior visibilidade em 

abril de 2016, quando, na ocasião, gravou um vídeo, em manifestação a favor de que o ex-

presidente Lula assumisse o Ministério da Casa Civil. A partir daí ele teve contato com 

membros do think tank Instituto Liberal de São Paulo para participar de uma discussão sobre o 

Uber na Câmara de Vereadores, além de um vídeo seu replicado pela página do Facebook 

“Socialista de Iphone” e, posteriormente, começou sua parceria com o MBL34. 

O modus operandi de parte de seus vídeos, consiste justamente em filmar eventos como 

passeatas, protestos, ocupações em escolas, oficinas em universidades, entre outros, onde estão 

sendo discutidas, debatidas ou pregadas pautas sociais que ele identifica como de esquerda. A 

partir disso, Arthur indaga os presentes com perguntas sobre o porquê de estarem ali ou 

perguntas orientadas pelas principais idéias defendidas pelo MBL, como veremos adiante. Os 

vídeos então são editados e postados em seu canal do YouTube. O canal Mamaefalei, inclusive, 

possui um grande número de inscritos, 2.395.642, o que demonstra uma grande popularidade. 

                                                 
29 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860269-negro-e-gay-vereador-mais-

jovem-de-sao-paulo-critica-cotas-raciais.shtml>. Acesso em 08/12/2018. 
30 Disponível em <https://www.YouTube.com/watch?v=umjN6KNkfuQ>. Acesso em 04/01/2019. 
31 Disponível em < https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/02/politica/1509641213_532842.html>. Acesso em 

07/01/2019. 
32 Disponível em <https://www.apoiabr.com.br/Candidato/DetalheCandidato/mamaefalei>. Acesso em 

10/12/2018 
33 Disponível em <http://setrans.com.br/palestras-no-setrans-o-futuro-do-brasil-as-reformas-em-debate-e-as-

eleicoes-de-2018/>.Acesso em 10/12/2018. 
34 Disponível em <https://www.boletimdaliberdade.com.br/2017/05/07/sempre-quis-ser-politico-e-meu-plano-

para-2018-e-ser-candidato-diz-arthur-do-val-do-canal-mamae-falei/>. Acesso em 10/12/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860269-negro-e-gay-vereador-mais-jovem-de-sao-paulo-critica-cotas-raciais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860269-negro-e-gay-vereador-mais-jovem-de-sao-paulo-critica-cotas-raciais.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=umjN6KNkfuQ
https://www.apoiabr.com.br/Candidato/DetalheCandidato/mamaefalei
http://setrans.com.br/palestras-no-setrans-o-futuro-do-brasil-as-reformas-em-debate-e-as-eleicoes-de-2018/
http://setrans.com.br/palestras-no-setrans-o-futuro-do-brasil-as-reformas-em-debate-e-as-eleicoes-de-2018/
https://www.boletimdaliberdade.com.br/2017/05/07/sempre-quis-ser-politico-e-meu-plano-para-2018-e-ser-candidato-diz-arthur-do-val-do-canal-mamae-falei/
https://www.boletimdaliberdade.com.br/2017/05/07/sempre-quis-ser-politico-e-meu-plano-para-2018-e-ser-candidato-diz-arthur-do-val-do-canal-mamae-falei/
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Em entrevista ao site do Students for Liberty, Arthur disse que suas principais 

influências intelectuais “em termos econômicos e políticos, são todos autores do liberalismo”35: 

Mises não é um autor que eu gosto tanto, mas Friedman é sensacional! Hayek eu 

gostei, mas achei os livros dele muito complexos. Os mais conservadores como F. 

Bastiat e Edmund Burke, e outros autores ancaps nem tanto, mas todas essas leituras 

acabaram consagrando as opiniões que eu já tinha a partir de minhas experiências no 

setor privado. 

 

Já Renan Santos, um dos líderes e criadores do MBL, cursou Direito na USP. Desde 

aquela época, fazia oposição ao PT, só que na política estudantil: “Eu combatia o PT dentro da 

USP. Acabamos conseguindo vencê-los na Faculdade de Direito”, diz Renan36.  Além disso, ele foi 

filiado ao PSDB de 2010 a 2015: “Entrei no partido para combater o governo da Dilma, achei 

que seria uma forma de contribuir para a oposição. Mas nunca fui atuante, nunca fui a plenárias, 

encontros. No ano passado, eu resolvi sair”37, disse Renan. 

Renan Santos e seu irmão, Alexandre Santos, que também é membro do MBL, atuaram na 

campanha de Paulo Batista, candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PP nas Eleições de 

2014. Com menos de 19 mil votos, ele não se elegeu, mesmo com o sucesso de seu “Raio 

Privatizador” nos Sites de Redes Sociais38. Os vídeos da campanha, que eram produzidos por 

Alexandre, mostravam Paulo lançando “raios privatizadores” em empresas estatais e cidades de 

países como Rússia, Coréia do Norte e Cuba, como se fosse um “super-herói do capitalismo”39. Em 

um dos vídeos, Renan Santos aparece caracterizado como um líder comunista fugindo dos raios de 

Batista40. O candidato chegou a ser citado pelo The New York Times numa reportagem, que falava 

sobre como políticos brasileiros agiam como palhaços em propagandas41. 

Empresários, Renan Santos e seus irmãos são alvos de diversos processos trabalhistas e de 

cobrança de dívidas. Segundo reportagem da UOL42, Renan “é réu em, pelo menos, 16 ações cíveis 

                                                 
35 Disponível em <https://www.studentsforliberty.org/entrevista-arthur-do-val-a-culpa-das-coisas-ruins-brasil> . 

Acesso em 10/12/2018. 
36 Disponível em <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/03/quem-sao-os-articuladores-nacionais-

do-protesto-contra-dilma-4718377.html>. Acesso em 10/12/2018. 
37 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-

um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm> Acesso em 12/12/2018. 
38 Disponível em <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/tea-party-a-brasileira/>. Acesso em 11/12/2018. 

39 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-

um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm>. Acesso em 12/12/2018. 
40 Disponível em <https://www.YouTube.com/watch?v=cV7Zyn-GQ90&start_radio=1&list=RDcV7Zyn-

GQ90>. Acesso em 12/12/2018. 

41 Disponível em <https://www.nytimes.com/2014/09/03/world/americas/brazils-politicians-often-play-the-

clown-in-ads.html?_r=0>. Acesso em 12/12/2018. 
42 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-

um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm>. Acesso em 11/12/2018. 

https://www.studentsforliberty.org/entrevista-arthur-do-val-a-culpa-das-coisas-ruins-brasil
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/03/quem-sao-os-articuladores-nacionais-do-protesto-contra-dilma-4718377.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/03/quem-sao-os-articuladores-nacionais-do-protesto-contra-dilma-4718377.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/tea-party-a-brasileira/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cV7Zyn-GQ90&start_radio=1&list=RDcV7Zyn-GQ90
https://www.youtube.com/watch?v=cV7Zyn-GQ90&start_radio=1&list=RDcV7Zyn-GQ90
https://www.nytimes.com/2014/09/03/world/americas/brazils-politicians-often-play-the-clown-in-ads.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2014/09/03/world/americas/brazils-politicians-often-play-the-clown-in-ads.html?_r=0
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm


34 

 

e mais 45 processos trabalhistas, incluindo os que estão em seu nome e o das empresas de que é 

sócio”, como por exemplo, da empresa Martin Artefatos de Metal. “As acusações incluem 

fechamento fraudulento de empresas, dívidas fiscais, fraude contra credores, calote em 

pagamento de dívidas trabalhistas e ações de danos morais, num total de R$ 4,9 milhões”, 

segundo o site. Em resposta a reportagem, ele admite que deve, e reclama da “dificuldade que existe 

na atividade empresarial no Brasil.”. Em vídeo publicado no canal do YouTube do MBL, Renan 

Santos diz que realmente foi proprietário de uma das empresas mencionadas nas reportagens da 

UOL, mas que nunca tomou dinheiro público nem participou de corrupção, porém tinha alguns 

processos igual qualquer empresa no Brasil. Diz que “o Brasil é um inferno, é um manicômio 

legislativo, trabalhista e manicômio tributário”. E que “no meio desse manicômio tomar processo 

não é exceção, é regra”43.  

Alexandre Santos, também conhecido como Salsicha, provavelmente devido a sua 

semelhança física com o personagem homônimo dos desenhos animados e filmes do Scooby-Doo, 

é sócio da produtora de vídeos NCE Filmes, que comanda junto com sua irmã, Stephanie Santos. O 

irmão de Renan produz vídeos e material gráfico do MBL44.  

Alexandre estudou no Colégio Sérgio Buarque de Holanda, na zona sul de São Paulo, e 

cursou comunicação social na Fundação Armando Alves Penteado (FAAP), que posteriormente 

abandonou45.  

Eric Balbino de Abreu, ou Eric Balbinus, é o criador e editor do blog O Reacionário, um dos 

mais compartilhados pela página do MBL no Facebook. Em seu perfil46 no LinkedIn47, consta sua 

formação em Relações Internacionais em duas faculdades particulares de SP: a Universidade 

                                                 
43 Disponível em <https://www.YouTube.com/watch?time_continue=21&v=aQgr51oaHZA>. Acesso em 

12/12/2018 
44 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-e-

um-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm>. Acesso em 12/12/2018. 
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Anhembi Morumbi e Faculdades Metropolitanas Unidas. Ele também é pós-graduando em Ciência 

Política pela FESPSP, segundo seu perfil48 no Twitter. 

Em entrevista ao canal Econoweek, do YouTube, Balbinus afirma que teve uma educação 

conservadora, que seu pai é militar da reserva e que sua família é cristã protestante, mas eles não têm 

nenhum engajamento político49. Em vídeo do YouTube postado no canal do MBL, ele diz que a 

origem de seu sobrenome e de sua família é quilombola50. 

Segundo o jornal El País51, em 2017, Balbinus trabalhava na Prefeitura regional da Sé, em 

São Paulo, junto a administração do prefeito João Dória, que também possui ligações com outros 

membros do MBL. Fernando Holiday, por exemplo, em seu mandato como vereador, tem um 

histórico de apoio explícito ao ex-prefeito e atual governador de SP, com alguns conflitos e 

afastamentos, como no caso das propostas de regulamentação do Uber. 

Conforme já dito, o blog O Reacionário é uma das principais fontes de 

compartilhamento na página oficial do Movimento Brasil Livre. Segundo descrição no site, 

O Reacionário é um blog independente, que procura estabelecer uma alternativa à 

direita em um país onde o status quo é de esquerda. O principal diferencial do blog é 

a crítica ácida e o desmascaramento das estratégias da esquerda. 

No dia 23 de agosto de 2015, foi postada na página de Facebook do blog, uma foto de 

perfil com seu novo logo. Uma pessoa pergunta nos comentários do post o porquê de constar 

“2013” na imagem52. A página respondeu que foi o ano em que o blog foi idealizado. Já em 

entrevista53 ao canal do YouTube Econoweek, Balbinus diz que criou o blog em 2012 ou 2013. 

Ele revela que algo que começou de forma despretensiosa, mas que a medida que o “negócio 

foi tomando vida própria”, começou a chamar algumas pessoas para ajuda-lo, que 

posteriormente saíram e foram substituídas por outras. Essas ultimas foram entrando para o 

MBL, sendo Ian Maldonado o primeiro, seguido de Balbinus.  

Um ponto a ser frisado é o de que o know-how adquirido num trabalho anterior ao 

Movimento, é aproveitado posteriormente dentro do próprio, já que Balbinus apresenta vários 

dos vídeos nos canais oficiais do MBL, sendo um de seus principais rostos. Além disso, seu 
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blog é mantido paralelamente, como um nó poderoso de uma vasta rede que o Movimento 

utiliza para disputar significados de eventos e realizar sua militância na Internet. 

Kim Patroca Kataguiri, neto de japoneses e filho de um metalúrgico e de uma dona de 

casa, é um dos principais rostos do MBL, citado pela revista Time como um dos trinta jovens 

mais influentes do mundo em 201554. Nascido em Salto – SP, se mudou para Indaiatuba com 

um ano de idade.  

Ele cursou o Ensino Médio no Colégio Técnico de Limeira da UNICAMP. Foi lá que, 

segundo ele, começou a se interessar por política quando viu um professor falar bem sobre o 

Programa Bolsa Família, e começou a se questionar o porquê. Leu então “Seis Lições”, de 

Ludwig Von Mises, e, em agosto de 2013, publicou um vídeo no YouTube para responder ao 

professor, onde contestava o mesmo Bolsa Família. Sobre o episódio, Kim diz: “Aí me tornei 

conhecido no meio liberal”. Posteriormente, se tornou integrante do Inimigos Públicos, canal 

do YouTube, que ele disse já ter sido sua fonte de renda. 

Uma reportagem de julho de 201555 mostra que até aquele momento, o mês que havia 

rendido mais dinheiro a Kim através do YouTube, passando de R$5 mil, foi o de abril, quando fez 

um vídeo chamando o deputado Jean Wyllys de “figura patética”.  

Kim começou a cursar Economia na UFABC, mas deixou a faculdade antes de 

completar o primeiro ano56. Ele disse que parou de estudar porque as faculdades de Economia no 

Brasil seriam muito atrasadas e supostamente dominadas por uma visão de esquerda, onde os 

professores não ensinariam sobre os economistas liberais, e também por causa do crescimento do 

MBL57. Em entrevista ao Site Ig, o professor Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador 

do curso de economia da Federal do ABC, respondeu Kim: "Esse aluno não teve contato com 

nenhum professor de economia da nossa faculdade. Temos disciplinas como história do 

pensamento econômico que passam pelos economistas liberais".58 

Em março de 2016, Kim passou no vestibular59 de Direito do Instituto de Direito Público 

de São Paulo, que tem como sócio o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. 
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Kim, assim como Renan e Alexandre Santos já trabalhou em uma campanha política de 

um candidato derrotado nas Eleições de 2014. Trata-se de Evandro Sinotti, do PMDB, que 

pleiteava uma vaga de deputado estadual em São Paulo. Kim conheceu os irmãos Santos e o 

também membro do MBL, Pedro D’Eyrot, em pouco tempo depois, ainda no segundo turno das 

Eleições de 2014.60 

Kim foi colunista na versão online do jornal Folha de São Paulo entre Janeiro de 2016 

a março de 201761. No dia 29 de setembro de 2017, ele lançou um livro, de título “Quem é este 

moleque para estar na Folha?”, que se consistia justamente, dos textos que publicou em sua 

coluna no jornal62. O livro tem a orelha escrita por Rodrigo Constantino e o Prefácio por Janaína 

Paschoal, duas importantes figuras da Direita brasileira. 

Kim afirma que as obras que mais o influenciaram foram “As Seis Lições”, de Ludwig 

Von Mises, “O Caminho da Servidão”, de Friedrich Hayek, e “A Política da Prudência”, de 

Russell Kirk63. Recentemente, em agosto de 2018, em entrevista ao presidente da Foundation 

for Economic Education – FEE, Lawrence Reed, Kim respondeu que Milton Friedman é sua 

principal influência.64 

Nas eleições de 2018, foi o quarto deputado federal mais votado em São Paulo, com 

465.310 votos.65 

Junto com Fábio Ostermann, Kim participou do Summer Seminar on Political Economy da 

Cato Institute, em Washington, nos Estados Unidos66. 

Fábio Ostermann, nascido de uma “família de empreendedores”, “conheceu Renan 

Santos quando viajava pelo país em um ciclo de palestras, e Kim havia o entrevistado para seu 

canal no YouTube: Eram meio que meus fãs – diz”67.  
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Ele foi um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, mas que hoje é ex-membro, e 

pode se dizer que representou um importante elo com outras organizações de promoção da 

ideologia ultraliberal. De acordo com seu site pessoal, Fábio é formado em Direito pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), graduado em Liderança para a 

Competitividade Global pela Georgetown University (EUA) e em Políticas Públicas pela 

Leadership Academy for Development (Stanford/Johns Hopkins University), além de ser 

Mestre em Ciências Sociais, na área de concentração Ciência Política, pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

Além disso, 

Foi Fellow na Atlas Economic Research Foundation (Washington, DC), Diretor 

Executivo do Instituto Liberdade, Diretor de Formação e Conselheiro Fiscal do 

Instituto de Estudos Empresariais (IEE), co-fundador da rede Estudantes Pela 

Liberdade, tendo sido o primeiro presidente de seu Conselho Consultivo, Diretor 

Executivo do Instituto Ordem Livre e Coordenador Nacional do Movimento Brasil 

Livre (MBL), entidade da qual foi o fundador, e Diretor Executivo da Fundação 

Educacional do Partido Social Liberal (PSL). 

Fábio é professor licenciado na Universidade Campos Salles, é uma liderança do 

Movimento LIVRES e foi fundador do Partido NOVO no Rio Grande do Sul, sendo eleito por 

este deputado estadual nas Eleições de 2018.Também foi um dos coordenadores da campanha 

do deputado estadual Marcel van Hattem (PP) em 201468.Em entrevista ao The Guardian69, 

Ostermann fala sobre o período em que foi bolsista de verão de Koch, no Institute for Humane 

Studies na Virginia, por três meses:  

Eles dão treinamento básico, uma introdução sobre como organizar um think tank, 

como divulgar idéias liberais. Foi uma educação de primeiro mundo que me deu 

uma capacidade analítica além da realidade brasileira. 

Conforme consta no site da Atlas Network, Fábio também é graduado na Atlas 

Leadership Academy. Conforme consta no site70 da Instituição, 

A Atlas Leadership Academy (ALA) oferece uma série robusta de oportunidades de 

treinamento baseadas em crédito que permitem que você aprimore suas habilidades 

em gerenciamento, comunicações e arrecadação de recursos ao mesmo tempo em que 
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constrói sua organização de livre mercado. Nosso catálogo de cursos flexíveis permite 

que você pratique o que você está aprendendo ao aprendê-lo, com oportunidades que 

vão desde cursos on-line e workshops em pessoa a relacionamentos de orientação 

individual.  

Você está no negócio de mudar o mundo e estamos aqui para ajudar. Ao conectá-lo 

com mentores, melhores práticas, estratégias e ferramentas, nossa equipe experiente 

está pronta para ajudá-lo a alcançar suas metas - seja iniciar um novo projeto, preparar 

uma transição de liderança ou levar seu think tank da ideia à realidade. 

Sua relação com estas diversas organizações credencia Fábio como um indivíduo de 

grande capital social dentro de um campo político que representa o ultraliberalismo econômico 

brasileiro. Para Bourdieu: 

O capital social é o agregado dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse 

de uma rede durável de relacionamentos mais ou menos institucionalizados de 

conhecimento mútuo e reconhecimento - ou em outras palavras, a participação em um 

grupo- que fornece a cada um de seus membros o apoio do capital coletivo, uma 

“credencial” que lhes dá direito a crédito, nos vários sentidos da palavra. Essas 

relações podem existir apenas no estado prático, nas trocas materiais e / ou simbólicas 

que ajudam a mantê-las. (1986, pág. 51, TRADUÇÃO NOSSA): 

Segundo Fábio Ostermann, em entrevista71 ao programa de rádio do agora deputado 

federal por São Paulo, Alexandre Frota, que se encontra disponível no YouTube: 

“O livro de cabeceira das pessoas que estão hoje a frente do MBL, especificamente 

Renan Santos e Pedro D’Eyrot, se chama Acredite, Estou Mentindo: Confissões de 

um Manipulador das Mídias. Esse era um livro que circulava lá dentro do MBL. 

Todos liam. De um autor chamado Bryan Holiday. Daí que surgiu Fernando Holiday. 

Em algumas entrevistas ele já contou essa mentira que é por causa da Billie Holiday. 

Ele nunca nem ouviu. Pessoal fazia piadas com isso. Mas o nome dele foi inspirado 

no Bryan Holiday. É um grupo de pessoas que se especializaram na arte de manipular 

mídia, de mentir, de tentar parecer serem muito maiores do que realmente são. [...] O 

MBL é um bando de moleques, meia dúzia de oportunistas. Principalmente esses daí, 

os irmãos metralhas que tem 200 processos trabalhistas nas costas. 

Saiu do Movimento Brasil Livre em novembro de 2015, por “divergências internas” e 

por “não concordar com as visões de quem co-coordenava os trabalhos”72.Ao The Guardian73, 

Fábio disse que deixou o Movimento Brasil Livre porque, segundo ele, eles apoiam o governo 

                                                 
71 Disponível em <https://www.YouTube.com/watch?v=umjN6KNkfuQ>. Acesso em 04/01/2019. 
72 Disponível em <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,liberal-convicto-ostermann-deixou-psl-por-

causa-de-bolsonaro,70002544401>. Acesso em 04/01/2019. 
73 Disponível em <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/brazil-rightwing-dilma-rousseff-lula>. 

Acesso em 04/01/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=umjN6KNkfuQ
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,liberal-convicto-ostermann-deixou-psl-por-causa-de-bolsonaro,70002544401
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,liberal-convicto-ostermann-deixou-psl-por-causa-de-bolsonaro,70002544401
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/brazil-rightwing-dilma-rousseff-lula
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Temer, que ele considera corrupto. Ao Estadão, disse que concebeu o MBL não para ser “uma 

organização anti-petista ou anti-Dilma”, mas para que “defendesse os valores liberais”, e que 

começou a ser “voto vencido” para que o movimento tivesse “uma pauta mais progressiva e 

menos reacionária”74.  

Outro membro do MBL que aparece menos do que os membros já citados, mas que foi 

um dos fundadores e parece ser um dos principais tomadores de decisão, é Pedro Augusto 

Ferreira Deiro, ou Pedro D’Eyrot. Este é o nome artístico utilizado em sua banda de funk, Bonde 

do Rolê. 

Apesar de ter ajudado a fundar o MBL em 2014, Pedro só se assumiu como seu membro 

em entrevista à Folha, no dia 7 de outubro de 2016. Em entrevista realizada pelo El País com 

os membros do MBL, ainda em 2014, Pedro preferiu não participar por acreditar que seus fãs 

não estavam preparados para seu discurso. Ele largou a faculdade de Publicidade para se dedicar 

a banda, que tem músicas com letras que fogem ao conservadorismo que o MBL prega. Por 

exemplo, a canção “Superfamília” diz: 

“Do pipiu do meu priminho eu puxava a pelezinha/ Desde os três aninhos mostrava a 

calcinha/ Se nasci pra ser devassa, ser devassa pode crer/ Põe a jeba na minha frente 

que eu te mostro o que é f....” 

Perguntado na mesma entrevista à Folha sobre o porquê de ter se escondido por um 

longo período, Pedro disse que “já era pessoa pública”, e que o MBL precisava “achar seu 

próprio caminho, sua própria linguagem”, e que, por isso, seu “trabalho seria muito mais bem 

empregado nos bastidores”. Talvez também devido ao aspecto não conservador, do ponto de 

vista moral, de suas músicas, Pedro tenha demorado a se revelar como membro do MBL, e 

mesmo sendo um dos fundadores, tenha aparecido menos ao público do que os outros membros, 

inclusive nos programas diários veiculados no YouTube e Facebook. Sendo citado por 

Ostermann como quem está na frente do MBL junto de Renan Santos, e sendo um de seus 

fundadores, Pedro atualmente lidera o MBL Estudantil, um braço do Movimento original que 

busca “formar um enorme exército de estudantes com pensamento liberal-conservador para que 

possam disseminar esse conteúdo em sala e fazer oposição a qualquer discurso doutrinário de 

                                                 
74 Disponível em <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fundador-do-mbl-se-candidata-a-prefeitura-de-

porto-alegre-pelo-psl-apos-deixar-grupo,10000067262>. Acesso em 04/01/2019. 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fundador-do-mbl-se-candidata-a-prefeitura-de-porto-alegre-pelo-psl-apos-deixar-grupo,10000067262
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fundador-do-mbl-se-candidata-a-prefeitura-de-porto-alegre-pelo-psl-apos-deixar-grupo,10000067262


41 

 

esquerda no ambiente estudantil”. Ao que parece, algo totalmente inspirado no Estudantes Pela 

Liberdade. 

1.4 - A rede de curtidas do MBL  

Alguns trabalhos como os de SANTOS JUNIOR (2016) e SILVA (2016) utilizaram a 

análise de redes de curtidas do Facebook através do Netvizz e do Gephi. Por isso, não 

realizaremos de novo essa análise aqui de forma completa, compreendendo todos os seus nós e 

ligações. Porém, alguns desses nós desvendados por essas ferramentas podem nos ajudar a 

visualizar algumas das idéias e conexões apresentadas neste trabalho, bem como apresentar 

melhor uma metodologia de pesquisa para as ciências sociais, como veremos adiante.  

A popularidade dos softwares utilizados se dá pela condição de relativa facilidade de 

manuseamento de uma grande quantidade de dados que os mesmos possibilitam, além da 

gratuidade. O primeiro autor mapeou toda a rede anti-petista nas eleições de 2014. É 

interessante pensar que quando escreveu seu trabalho, a página Revoltados Online aparecia 

como uma das mais influentes na rede, e atualmente, depois de sua exclusão e recriação, seu 

grau de relevância política é praticamente nulo comparando com o que já foi um dia.  

O segundo autor, mapeou as redes do Estudantes Pela Liberdade, do Mercado Popular 

e do próprio Movimento Brasil Livre em fevereiro de 2016. Na época em que o autor realizou 

a extração da rede, foram encontrados 276 nós e 1191 arestas com os softwares (SILVA, 2016, 

pág. 91).  

Apresentamos desse modo os grafos abaixo, todos de elaboração própria. Foram gerados 

a partir de dados coletados no dia 08/06/2018 pelo Netvizz e foram moldados através do Gephi.  

Para Recuero (2017, pág.12), “a idéia de “redes sociais” é uma metáfora estrutural para 

que se observem grupos de indivíduos, compreendendo os atores e suas relações”, onde se 

observam “os atores e suas interações, que por sua vez, vão constituir relações e laços sociais 

que originam o ‘tecido’ dos grupos”. Ela diz que as “interações proporcionam aos atores 

posições no grupo social que podem ser mais ou menos vantajosas e lhes dar acesso a valores 

diferentes” (2017, pág.12). 

O app Netvizz disponibiliza as informações das curtidas que cada página do Facebook 

faz. Cada curtida pode ser entendida como uma relação entre uma página e outra. Logo, o que 

apresentaremos aqui são grafos (representações de redes sociais) gerados por essas relações, 

onde as páginas são nós, e as curtidas são as conexões. 
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Um grafo consiste em um conjunto de nós e suas conexões (ou arcos). O 

grafo é, desse modo, uma representação de dois conjuntos de variáveis (nós e 

conexões). Concebendo uma rede social como uma dessas representações, os nós 

seriam os atores sociais (compreendendo esses atores como organizações sociais, 

grupos ou mesmo indivíduos no conjunto analisado) e suas conexões (aqui entendidas 

como os elementos que serão considerados parte da estrutura social, como interações 

formais ou informais, conversações etc.). (RECUERO, 2017, pág. 12) 

Para obter essas informações, precisamos de uma página do Facebook. No caso deste 

trabalho, escolhi a página oficial do MBL. A partir dela, o app me dá as informações sobre que 

páginas foram curtidas, assim como que páginas a curtiram. Começo executando o botão “page 

like network”, observável na Figura 1, e depois disso, escrevo o ID da página do MBL no campo 

“page id”, assim como escrevo a profundidade (depht) que desejo, observável pela Figura 2.  

A profundidade aqui diz respeito a um segundo nível de relações de curtidas. Por 

exemplo, se executasse o botão com a profundidade 1, eu teria informações que o MBL curtiu 

a página A. Com a profundidade 2, eu obtenho informações que MBL curtiu a página A, e esta 

curtiu a página B.  

 

Figura 1 - Print screen Netvizz 1 
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Figura 2 - Print screen Netvizz 2 

O que o app entende por profundidade 1 ou 2, Barnes entende por primeira e segunda 

ordem: 

Se Beta é um contato de Alfa, podemos esperar que alguns dos contatos de Beta sejam 

contatos de Alfa e que outros não sejam adjacentes a Alfa. Entretanto, Alfa tem 

acessos indiretos a todos os contatos de Beta, pois pode chegar a eles através de Beta. 

Podemos dizer, de maneira mais precisa, que Alfa mantém com eles contatos de 

segunda ordem. (1987, Pág. 169) 

 Dessa forma, o Netvizz gera um arquivo com informações sobre a rede que podemos 

visualizar através do Gephi, um software gratuito disponível para Windows. Montei uma rede 

seguindo esses passos com dados coletados pelo Netvizz no dia 08/06/18, encontrando 285 nós 

e 1167 arestas: 
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Figura 3 - Grafo de rede de curtidas do MBL. Elaboração própria. 

O Gephi separa os clusters automaticamente através do algoritmo de modularidade de 

BLONDEL et al. (2008). Um cluster ou agrupamento, “é um conjunto de nós mais densamente 

conectados (ou mais interconectados) do que os demais na rede” (RECUERO, 2017, pág. 13). 

Foram encontrados 9 clusters, que podem ser representados pelas diferentes cores acima. 

O tamanho dos nós varia de acordo com o seu “Grau de Entrada”, isto é, com a 

quantidade de curtidas que a página recebeu. As 10 páginas mais curtidas na rede, de acordo 

com o Gephi, são: 

Tabela 1 - Grau de entrada. Elaboração própria. 

Página Grau de Entrada 

Movimento Brasil Livre 61 

Instituto Mises Brasil 26 

Paulo Martins 20 

MBL São Paulo 19 

O Reacionário 18 

Kim Kataguiri 17 

Spotniks 17 

SFLB – Students For Liberty Brasil 17 

Fernando Holiday 16 



45 

 

Marcel Van Hattem 16 

 

O Instituto Mises Brasil e o SFLB são dois dos think tanks ligados à Atlas Network, 

conforme explicado acima. Paulo Martins é deputado federal pelo Paraná, atualmente filiado 

ao Partido Social Cristão; já Marcel Van Hattem foi deputado estadual pelo Partido 

Progressista, terminando seu mandato em fevereiro de 2018. A página O Reacionário faz 

referência ao blog homônimo, de autoria de Eric Balbinus. Em sua descrição no Facebook, 

lemos “Conservadorismo e Vanguarda”. Já a página Spotniks faz referência ao site homônimo 

e se define como uma empresa de mídia. Podemos encontrar as 10 páginas citadas no grafo, 

que estão, como já citamos, com nós maiores. 

Através do Gephi, podemos gerar grafos apenas dos clusters selecionados. O maior 

cluster, com 25,61% das interações, de cor roxa, pode ser visto na figura 4: 

 

Figura 4 - Grafo do maior cluster. Elaboração própria. 

 

Nesse primeiro cluster, encontramos as páginas de alguns dos principais membros do 

Movimento, como Kim Kataguiri, Fernando Holiday, Renan Santos, Renato Battista, assim 
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como células regionais do MBL, tais como Movimento Brasil Livre – SP, Movimento Brasil 

Livre – Bahia, Movimento Brasil Livre – Blumenau, etc.  

 

Figura 5 - Grafo do segundo maior cluster. Elaboração própria. 

No segundo maior cluster, presente na Figura 5, encontramos páginas de direita no 

Facebook, como O Reacionário, Implicante, Comunista de Rolex, Porco Capitalista; páginas 

de jornalistas como Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil, Raquel Sheherazade; e páginas de 

nomes influentes da Direita brasileira, como Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho. 
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Figura 6 - Grafo do terceiro maior cluster. Elaboração própria. 

No terceiro maior cluster, na Figura 6, temos páginas de think tanks como Instituto 

Mises Brasil, Students For Liberty Brasil, ILISP – Instituto Liberal de São Paulo, Instituto 

Liberal, Instituto Ordem Livre, Instituto Millennium; temos a página Spotniks, de conteúdo 

ultraliberal; temos Ayn Rand, escritora do romance “A Revolta de Atlas”; temos o humorista 

Danilo Gentili; temos Fabio Ostermann, ex-membro do MBL; temos a ativista política 

guatemalteca Gloria Alvarez; e o jornalista Rodrigo Constantino.  

Como já afirmado, não é nosso objetivo realizar uma análise completa da rede de 

curtidas. Desse modo, afirmamos que o terceiro maior cluster, representado na figura 19, nos 

permite visualizar muitas das conexões apresentadas e analisadas nas seções anteriores. 

 

Capítulo 2 – Antipetistas, ultraliberais e neoconservadores 

 

Enquanto no primeiro capítulo, buscamos responder à pergunta do que é o MBL e de 

quem são membros, neste buscaremos responder à pergunta principal do que eles dizem, de 

quais são suas pautas, de quais são suas influências, por meio de uma análise discursiva do 
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conteúdo postado em seus vídeos. Dessa forma, num primeiro momento, apresentaremos uma 

discussão sobre os frames de ação coletiva; num segundo momento, traçaremos uma breve 

análise sobre o impeachment de Dilma Rousseff, com o objetivo de contextualização histórica; 

na terceira parte, buscaremos analisar as oposições discursivas que o MBL utiliza para 

classificar o mundo a seu redor, assim como as lógicas por trás dessas oposições. No última 

sessão, analisaremos brevemente a distribuição dos frames que aparecem nos discursos do 

Movimento, que classificaremos de forma analítica em antipetismo, ultraliberalismo e 

neoconservadorismo.  

 

2.1 - Movimentos sociais, mobilização política e frames de ação coletiva 

 

Apesar da ligação com a rede de think tanks encabeçada pela Atlas Network, o 

Movimento Brasil Livre não se constitui em um think tank. Como dissemos, os think tanks são 

organizações orientadas para influenciar políticas públicas, por meio da produção de 

conhecimento e divulgação por meio de livros, papers e cursos. Logo, a difusão de suas idéias 

possui o objetivo de resultar em ações concretas. Já o MBL, apesar de também possuir o 

objetivo de influenciar políticas públicas, a faz por meio da mobilização política e ações de 

protestos. Nesse sentido, apesar de, a priori, os think tanks e o MBL buscarem essa influência, 

podemos dizer que os primeiros atuam como produtores das idéias enquanto o segundo atua na 

comunicação delas. Essa comunicação é realizada pelo Facebook, YouTube, Twitter, 

WhatsApp, Telegram e pelos protestos, sejam na Avenida Paulista ou em frente a exposições 

de arte.  

Apesar de boa parte da literatura conceituar os movimentos sociais como ligados a 

pautas progressistas, relacionadas à esquerda política, como por exemplo, na luta contra 

injustiças, contra opressões e contra o Estado (CASTELLS, 2013; CASTAÑEDA, 2014), 

autores como Jasper defendem que “esforços reacionários” não devem ser taxados apenas como 

“contramovimentos”. Logo, considerar movimentos sociais como de esquerda e 

contramovimentos como de direita, “parece uma distinção arbitrária”, com um “lamentável 

efeito decorrente do fato de se usarem diferentes ferramentas para analisar os dois tipos”. Para 

exemplificar, o autor diz que “os movimentos antiaborto e pró-aborto enquadram-se no mesmo 

rótulo, ainda que o primeiro busque atrasar o relógio no que se refere aos direitos humanos, 

pelo menos segundo as feministas”.  (JASPER, 2016, pág. 26) 
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Os movimentos sociais não possuem uma definição consensual. Segundo James Jasper 

(2016, pág. 23), “na linguagem comum, os movimentos sociais são esforços persistentes e 

intencionais para promover ou obstruir mudanças jurídicas e sociais de longo alcance, 

basicamente fora dos canais institucionais normais sancionados pelas autoridades”. Eles são 

“persistentes” na medida em que se diferenciam de “eventos isolados, como reuniões ou 

assembleias”. Um dos efeitos de tal persistência é “o desenvolvimento de organizações 

formais”, apesar de os movimentos também operarem “por meio de redes sociais informais”.  

Os movimentos possuem propósitos. A intencionalidade “vincula os movimentos a 

cultura e a estratégia: pessoas têm idéias sobre o que desejam e como consegui-lo, ideias que 

são filtradas tanto pela cultura quanto pela psicologia individual”. (Ibid., pág. 24) 

O MBL se utiliza de diversos repertórios de ação coletiva que perpassam as dimensões 

online e offline, tais como o ativismo online via mídias sociais, tanto para disputar a 

interpretação de eventos diários, quanto para a mobilização de apoiadores; e os próprios atos 

nas ruas, em diversas câmaras municipais, etc.   

Além disso, o MBL, é um ator que surge fora da institucionalidade, mas alguns de seus 

principais membros venceram as duas últimas Eleições que disputaram: Fernando Holiday é 

vereador eleito em 2016 pela cidade de São Paulo assim como Kim Kataguiri e Arthur do Val 

são, respectivamente, deputado federal e deputado estadual, eleitos em 2018, no estado de São 

Paulo. Sobre isso, podemos dizer que: 

O fato de serem "não institucionais" distingue os movimentos dos partidos 

políticos e dos grupos de interesse, que constituem partes regulares e 

permanentemente financiadas da maioria dos sistemas políticos, embora os 

movimentos com frequência criem essas outras entidades e mantenham 

relações próximas com as existentes. Alguns grupos de protesto se 

transformam em grupos de interesse ou partidos políticos. Apesar dessa 

definição, não existe uma fronteira clara entre movimentos sociais e outros 

fenômenos como revoluções, motins, partidos políticos e grupos de interesse. 

(Ibid, pág. 24) 

Dessa forma, consideraremos o MBL como um movimento social sob um ponto de vista 

crítico, crendo que seja o melhor conceito para o entendimento de nosso objeto, apesar de serem 

necessárias pesquisas empíricas mais profundas que validem ou não essa consideração, o que 

não é o objetivo da presente pesquisa. 

Um dos conceitos muito utilizados nos estudos sobre mobilização política é o de frame, 

desenvolvido por Benford e Snow (1986;2000), baseado na obra de Erving Goffman (1974).  
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Para Goffman, (1974, pág.21 apud Benford e Snow, 2000, pág.614) os frames denotam 

“esquemas de interpretação” que permitem aos indivíduos “localizar, perceber, identificar e 

rotular” ocorrências dentro de seu espaço vital e do mundo em geral. 

Segundo Benford e Snow (2000, pág.614), frames de ação coletiva, derivados da idéia 

goffmaniana, são conjuntos de crenças e significados orientados para a ação que inspiram e 

legitimam as atividades e campanhas de uma organização do movimento social. Além disso, 

“desempenham uma função interpretativa simplificando e condensando aspectos do que está 

acontecendo, visando mobilizar apoiadores, angariar apoio de espectadores e desmobilizar 

antagonistas”. 

Os atores do movimento são vistos como agentes significantes ativamente envolvidos 

na produção e manutenção de significados para constituintes, antagonistas e espectadores ou 

observadores. Eles estão profundamente envolvidos, junto com a mídia, os governos locais e o 

Estado na política da significação. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 613) 

Segundo os autores, 

estudiosos do movimento social definem esse trabalho de significação ou de 

construção de significado empregando o verbo framing (enquadramento). Isso 

denota um fenômeno ativo e processual que implica agência e disputa no nível 

da construção da realidade. É ativo no sentido de que algo está sendo feito e 

processual no sentido de um processo dinâmico e evolutivo. Implica a agência 

no sentido de que o que está evoluindo é o trabalho de organizações de 

movimentos sociais ou ativistas do movimento. E é contencioso no sentido de 

que envolve a geração de quadros interpretativos que diferem não apenas dos 

existentes, mas que também podem desafiá-los. Os produtos resultantes dessa 

atividade de enquadramento são chamados de "frames de ação coletiva". 

(BENFORD e SNOW, 2000, pág. 614) 

Sendo assim, os frames ou quadros de ação coletiva são gerados pelo trabalho de 

significação e construção de significado que visa simplificar aspectos da realidade para 

conseguir apoio e mobilizar pessoas, chamado de framing ou enquadramento. Ao analisar o 

conceito de frame, Angela Alonso diz que (2009 pág. 78) “o conflito social passa aqui para o 

plano da definição da realidade”. 

Os enquadramentos de ação coletiva são construídos em parte com aderentes do 

movimento que negociam uma compreensão compartilhada de alguma condição ou situação 

problemática que definem como necessitando de mudança, assim como fazem atribuições sobre 

quem ou o que é culpado, articulam um conjunto alternativo de arranjos, e impulsam outros a 

agirem em conjunto para afetar uma mudança. (BENFORD e SNOW, pág. 615) 
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Os frames são constituídos tanto em relação à sua função orientada para a ação - as core 

framing tasks ou tarefas principais de enquadramento, do movimento social; quanto aos 

processos discursivos e interativos que atendem a essas tarefas principais de enquadramento e, 

portanto, são geradores de quadros de ação coletiva. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 615)  

As tarefas principais de enquadramento são o “enquadramento diagnóstico” 

(identificação de problemas e atribuições), o “enquadramento de prognóstico” e 

“enquadramento motivacional”. Ao perseguir essas tarefas centrais de enquadramento, os 

atores do movimento atendem aos problemas inter-relacionados de “mobilização de consenso” 

e “mobilização de ação”. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 615) 

A primeira diz respeito a identificação das fontes de causalidade, culpa e /ou agentes 

culpáveis, que é requisito para a ação dirigida, já que os movimentos sociais buscam remediar 

ou alterar alguma situação ou questão problemática. O enquadramento diagnóstico atende a 

essa função, concentrando a culpa ou a responsabilidade. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 

616) 

O enquadramento prognóstico, a segunda tarefa principal de enquadramento, envolve a 

articulação de uma solução proposta para o problema, ou pelo menos um “plano de ataque”, 

assim como as estratégias para executar o plano. Em suma, aborda a questão sobre o que deve 

ser feito, bem como os problemas de consenso e mobilização de ações. Para os autores, “a 

identificação de problemas e causas específicas tende a restringir o leque de possíveis soluções 

e estratégias ‘razoáveis’ defendidas. ” (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 616) 

O enquadramento motivacional, a última tarefa principal de enquadramento, fornece um 

“chamado para as armas” ou uma justificativa para o envolvimento na ação coletiva, incluindo 

a construção de vocabulários apropriados de motivação. Para os autores, “atender a esta tarefa 

de enquadramento implica essencialmente o desenvolvimento do que Gamson (1995) refere 

como o componente “agência” dos quadros de ação coletiva” (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 

617) 

Frames de ação coletiva podem variar no grau em que são relativamente exclusivos, 

rígidos, inelásticos, restritos ou relativamente inclusivos, abertos, elásticos e elaborados em 

termos do número de temas ou idéias que incorporam e articular. Hipoteticamente, quanto mais 

inclusivos e flexíveis forem os quadros de ação coletiva, maior a probabilidade de eles 

funcionarem ou evoluírem para “master frames”. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 618) 
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O escopo dos quadros de ação coletiva associados à maioria dos movimentos 

é limitado aos interesses de um grupo específico ou a um conjunto de 

problemas relacionados. Entretanto, alguns quadros de ação coletiva são 

bastante amplos em termos de escopo, funcionando como um tipo de 

algoritmo mestre que colore e restringe as orientações e atividades de outros 

movimentos. Nós nos referimos a esses quadros genéricos como "master 

frames", em contraste com quadros de ação coletiva específicos do movimento 

mais comuns que podem ser derivados de quadros mestres. [...] 

Apenas um punhado de quadros de ação coletiva foram identificados como 

suficientemente amplos no escopo interpretativo, inclusividade, flexibilidade 

e ressonância cultural para funcionar como quadros mestres, incluindo 

quadros de direitos, quadros de escolha, quadros de injustiça, quadros de 

justiça ambiental, quadros culturalmente pluralistas, quadros de terrorismo 

sexual, quadros oposicionistas, quadros hegemônicos e um quadro de “retorno 

à democracia”. (BENFORD e SNOW, 2000, págs. 618-619) 

Além das tarefas principais de enquadramento, os frames são desenvolvidos, gerados e 

elaborados também por meio de três conjuntos de processos sobrepostos que podem ser 

conceitualizados como discursivos, estratégicos e “em disputa”. (BENFORD e SNOW, pág. 

623) 

Para os autores, os processos discursivos referem-se a “falas e conversas - os atos de 

discurso - e às comunicações escritas dos membros do movimento que ocorrem principalmente 

no contexto de, ou em relação às atividades do movimento. ” (BENFORD e SNOW, pág. 623) 

Os autores entendem os processos estratégicos como  

processos de enquadramento que são deliberativos, utilitários e direcionados 

a metas: Os quadros são desenvolvidos e implantados para atingir um 

propósito específico – recrutar novos membros, mobilizar adeptos, adquirir 

recursos e assim por diante. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 624) 

Esses esforços estratégicos de organizações de movimentos sociais para vincular os 

interesses e estruturas interpretativas às metas acima foram conceituados como frame alignment 

processes ou processos de alinhamento de quadros. Os quatro processos são: frame bridging ou 

ponte de quadro, frame amplification ou amplificação de quadro, frame extension ou extensão 

de quadro, e frame transformation ou transformação de quadro. (BENFORD e SNOW, 2000, 

pág. 624) 

Frame Bridging ou ponte de quadro refere-se à ligação de dois ou mais quadros 

ideologicamente congruentes, mas estruturalmente desconectados em relação a uma questão ou 

problema específicos. A ponte pode ocorrer entre um movimento e indivíduos, através da 

ligação de uma organização de movimento com um conjunto de sentimentos desmobilizados 
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ou um grupo de opinião pública, ou através dos movimentos sociais. (BENFORD e SNOW, 

2000, pág. 624) 

A amplificação do quadro ou frame amplification envolve a idealização, o 

embelezamento, o esclarecimento ou o fortalecimento dos valores ou crenças existentes. Dado 

que um dos principais fatores que afetam ou não um quadro apresentado que ressoa com os 

membros em potencial tem a ver com a medida em que o quadro se baseia nos valores culturais 

existentes, crenças, narrativas, sabedoria popular e coisas semelhantes, não é surpreendente 

descobrir que a maioria dos movimentos procura ampliar as crenças e valores existentes. 

(BENFORD e SNOW, 2000, pág. 624) 

A extensão do quadro implica descrever os interesses e o quadro de uma organização 

de movimento social como se estendendo além de seus interesses primários para incluir 

questões e preocupações que se presume serem importantes para potenciais adeptos. 

(BENFORD e SNOW, 2000, pág. 625) 

A transformação de quadros ou frame transformation, refere-se à mudança de antigos 

entendimentos e significados e/ou geração de novos. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 625) 

Para os autores, o desenvolvimento, a geração e a elaboração de quadros são “contested 

processes” ou “processos em disputa”. Isso devido ao fato de que:  

Todos os atores dentro da arena de ação coletiva que se engajam nesse 

trabalho de construção da realidade estão envolvidos na política da 

significação. Isto significa que os ativistas não são capazes de construir e 

impor aos seus alvos pretendidos qualquer versão da realidade que eles 

gostariam; em vez disso, há uma variedade de desafios que confrontam todos 

aqueles que se engajam em atividades de enquadramento de movimento. 

(BENFORD e SNOW, 2000, pág. 625) 

Dessa forma podemos dizer que ocorrem as disputas de enquadramento ou framing 

contests, quando ocorrem desequilíbrios entre o movimento e seus detratores, como por 

exemplo, quando os oposicionistas do movimento desafiam publicamente seus diagnósticos e 

prognósticos, com tentativas de refutação e neutralização de versões da realidade ou estruturas 

interpretativas de uma pessoa ou grupo. Nesse caso, também podemos dizer que ocorre o 

counter-framing ou contra-enquadramento (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 626) 

Para os autores: 

Uma coisa que sabemos, porém, é que essas disputas de enquadramento 

ocorrem dentro de arenas complexas, multi-organizacionais - e às vezes multi-

institucionais -, que os atores do movimento frequentemente levam em conta 

esse fato e que a atividade de enquadramento do movimento social e a 
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extensão de sua ressonância são afetadas pelo ambiente cultural e político, 

incluindo os enquadramentos / contra-enquadramentos 

(frames/counterframings) das elites institucionais. (BENFORD e SNOW, 

2000, pág. 626).  

Podemos dizer que as mídias sociais podem se constituir como uma dessas arenas pois 

possibilitam, tanto a contestação de um quadro por um grupo ou pessoa rival, por exemplo, 

quanto as disputas de enquadramento dentro dos próprios apoiadores do movimento. Refletindo 

sobre o MBL, podemos pensar nos comentários das suas postagens no Facebook ou nos 

comentários de seus vídeos no YouTube; podemos pensar no grupo fechado75 oficial que o MBL 

possui no Facebook, chamado “Conteúdo MBL”, e que convida membros a auxiliarem na 

construção de pôsteres ou material de divulgação para a página oficial e também podemos 

pensar nos “pimbas”, que explicaremos mais à frente. 

As disputas de enquadramento ou framing contests não apenas ocorrem entre os 

movimentos e seus oponentes, elas também podem ocorrer internamente, por desacordos em 

relação a diagnósticos e prognósticos. Podemos dizer que as disputas de enquadramento são 

disputas sobre a realidade presente ou projetada. (BENFORD e SNOW, 2000, pág. 626) 

Ainda temos como disputa de enquadramentos, as chamadas “disputas de ressonância 

de quadros”, que acarreta discordâncias quanto à “como a realidade deve ser apresentada para 

maximizar a mobilização” e as disputas em relação à tensão dialética entre quadros de ação 

coletiva e eventos de ação coletiva. (BENFORD e SNOW, 2000, págs. 626 e 627) 

Os quadros de ação coletiva não são entidades estáticas, mas “estão continuamente 

sendo constituídos, contestados, reproduzidos, transformados e / ou substituídos durante o curso 

da atividade do movimento social”. Portanto, o enquadramento é um processo dinâmico e 

contínuo. Mas esse processo não ocorre em um vácuo estrutural ou cultural. Em vez disso, os 

processos de enquadramento são afetados por vários elementos do contexto sociocultural em 

que estão inseridos. O mais interessante para este trabalho é o referente à públicos-alvo. 

Segundo os autores: 

Há muito tempo foi tomado como dado em estudos de comunicação que o 

alvo da mensagem pode afetar a forma e o conteúdo da mensagem. Na arena 

do movimento social, ativistas e audiências interagem. Além disso, os 

movimentos acham necessário recorrer a múltiplas audiências que variam em 

                                                 
75 Na descrição do grupo fechado “Conteúdo MBL”, temos: “Grupo feito para criação de conteúdo das páginas do 

MBL tanto por membros do MBL quanto apoiadores e fãs. Mandem suas sugestões de publicação. Eles serão 

aprovadas na página principal de acordo com o desempenho no grupo. Podem mandar memes/cards e vídeos 

prontos ou apenas ideias em forma de texto.”. O grupo possui 4595 membros. Disponível em < 

https://www.Facebook.com/groups/427526437682709/?source_id=204223673035117 > 

https://www.facebook.com/groups/427526437682709/?source_id=204223673035117
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termos de seus interesses, valores, crenças e conhecimentos relativos, bem 

como em relação a qual dos vários papéis de movimento ou contramovimento 

que eles podem potencialmente desempenhar. (BENFORD e SNOW, 2000, 

pág. 630) 

Segundo Benford e Snow (2000, pág. 630) a audiência visada é um dos principais fatores 

contextuais que ajudam a explicar por que os movimentos buscam, de tempos em tempos, 

modificar seus quadros de ação coletiva.  

Tatagiba, Trindade e Teixeira (2015), Tatagiba (2017), estudaram os frames de ação 

coletiva em relação aos “protestos à direita”, com foco na análise de eventos de protestos de 

rua, e Prudêncio (2014) e Dias (2017) estudaram os processos de enquadramento nas mídias 

sociais. Pretendemos utilizá-los para a construção da futura dissertação. 

Prudêncio (2014) utiliza a obra de Benford e Snow (2000) para estudar os 

enquadramentos das micromobilizações online. Neste sentido, busca “atualizar a teoria da 

mobilização política com a entrada em cena de repertórios do ativismo digital, que replicam 

antigos repertórios no espaço online ao mesmo tempo em que apresentam elemento catalizador 

de repertório, que são as hashtags” (2014, pág. 92-92).  

A autora reflete sobre as micromobilizações do Movimento Passe Livre; do embate 

envolvendo o programa Mais Médicos; do embate sobre a realização da Copa do Mundo de 

futebol Fifa em 2014; sobre a Marcha das Vadias; e pela humanização do parto. (PRUDÊNCIO, 

2014, págs. 89-90).  

Prudêncio (2014) pesquisa as mobilizações acima mapeando as hashtags, no Facebook 

e no Twitter, que remetam a elas e analisando os processos de alinhamentos de quadros de 

Benford e Snow (2000). Assim, Prudêncio nos mostra as possibilidades de aplicação das teorias 

que tratem dos processos de enquadramento para o ambiente digital.  

No ensaio, “CorruPTos”, TATAGIBA, TRINDADE E TEIXEIRA (2015) buscam 

refletir sobre os “eventos de protestos à direita” de forma cronológica, que ocorreram em São 

Paulo desde o ano de 2007 até 2015. O texto nos ajuda a pensar o MBL como um integrante 

desses protestos, que se intensificaram no Brasil a partir de 2013, com as Jornadas de Junho; 

em 2014, com os períodos pré e pós-Eleições presidenciais; e atingiram o auge em 2015, com 

a manifestação do dia 15 de março.  

As justificativas dos protestos estão ancoradas em dois frames principais: o combate à 

corrupção e o antipetismo (TATAGIBA; TRINDADE; TEIXEIRA, 2015, pág. 4). Aqui 

podemos questionar se o combate à corrupção e o antipetismo não poderiam ser considerados 
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master frames ou quadro mestres, de acordo com Benford e Snow (2000), já que os quadros 

mobilizaram protestos realizados por diversos grupos diferentes.  

Para os autores, três organizações vão se destacar, nos atos pré e pós eleições em 2014: 

O Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre e Revoltados Online. Os grupos "têm no antipetismo 

o grande traço em comum, ou seja, seu grande objetivo é tirar o PT do poder", porém "o discurso 

de livre mercado e da concorrência capitalista como projeto político parece ser defendido de 

forma mais explícita pelo MBL"(TATAGIBA; TRINDADE; TEIXEIRA, pág. 16) Segundo os 

autores, tanto o MBL quanto o Vem Pra Rua mostravam seu “apego à ordem democrática”, 

rechaçando uma possível intervenção militar. Porém, o Revoltados On-line parece ter um 

discurso um tanto ambíguo nesse aspecto, pendendo mais para o lado do autoritarismo”. 

(TATAGIBA; TRINDADE; TEIXEIRA, 2015, pág. 16). 

O Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e o Revoltados Online se destacaram na 

manifestação do dia 15 de março de 2015: 

No dia 15 de março, após meses de articulação e de convocação pelas redes 

sociais, realiza-se em várias cidades do país uma manifestação de grandes 

proporções contra a Presidente Dilma e o governo do PT. Os organizadores 

principais continuam sendo o MBL, Vem Pra Rua e Revoltados On-line. Na 

época, estas três organizações concordavam com o alvo, o PT, mas o Vem pra 

Rua discordava da bandeira pelo Impeachment. A cidade de São Paulo foi, 

sem dúvida, o grande epicentro da manifestação, com 1 milhão de pessoas 

ocupando a Avenida Paulista segundo os organizadores - o Instituto Datafolha 

estimou o público total em 210 mil. A despeito da divergência numérica, o 

Datafolha destacou que era a maior manifestação na Avenida Paulista desde 

as "Diretas Já" em 1984 (TATAGIBA; TRINDADE; TEIXEIRA, págs. 18-

19) 

No dia 28 de agosto de 2016, a página Revoltados Online, com mais de 2 milhões de 

seguidores e mais de 100 mil postagens, foi excluída do Facebook por desrespeito às normas76. 

 

2.2 - Breve histórico sobre as condições do Impeachment de Dilma Rosseff 

Para a compreensão do que entendemos por antipetismo, torna-se necessária uma breve 

contextualização sobre os governos do PT e sobre os protestos que culminaram com o 

Impeachment de Dilma Rousseff. 

Para André Singer (2018),  

                                                 
76 Em reportagem da Revista Piauí com Marcello Reis, criador da página, lemos: “A tréplica do Facebook foi 

direta: “Nossas regras proíbem conteúdos como discurso de ódio e homofobia.””. Disponível em < 

http://piaui.folha.uol.com.br/o-ostracismo-do-maior-revoltado-online/ > 

http://piaui.folha.uol.com.br/o-ostracismo-do-maior-revoltado-online/
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Quando Lula venceu em 2002, ele percebeu uma janela de oportunidade para 

um reformismo fraco graças ao boom das commodities e aproveitou a abertura 

de maneira eficaz. Ele elevou o valor real do salário mínimo; gerou milhões 

de empregos; criou um programa de empréstimo consignado, um benefício 

nacional de medicamentos e uma renda garantida para famílias 

pobres; segurança social estendida, bolsas universitárias financiadas pelo 

governo federal e subsídios de propriedade para trabalhadores de baixa 

renda; promoveu e ampliou, entre outras coisas, o apoio de matrícula para 

estudantes de baixa renda, a construção de cisternas no semiárido nordestino, 

o reconhecimento de direitos de propriedade para descendentes de 

comunidades quilombolas e créditos para a agricultura familiar. Apesar de 

mais de 90% dos empregos criados serem de baixos salários, o rendimento 

médio subiu quase um terço entre 2003 e 2014. 

 

Com o incentivo do grande capital político acumulado por Lula, Dilma buscou “acelerar 

o ritmo do empreendimento reformista”, com “uma abordagem desenvolvimentista em relação 

à Economia Política e uma ação republicana contra as redes de corrupção embutidas no 

Estado.”.(Ibid., 2018). Se em janeiro de 2013, após ampla popularidade, Dilma obteve palavras 

de apoio de Paulo Skaf, que no momento era presidente da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo - FIESP, e em maio do mesmo ano, obteve 65% de aprovação (bom ou excelente) 

em pesquisa Datafolha, nas manifestações conhecidas como Jornadas de Junho de 2013, tudo 

mudou. (SINGER, 2018; SOUZA, 2016) 

Para Jessé Souza (2016), em sua “Radiografia do Golpe”, as Jornadas de Junho de 2013 

se constituem no “ovo da serpente”, pois marcam a virada de popularidade dos governos 

petistas, graças a manipulação midiática para “federalizar” as insatisfações populares, em 

âmbito municipal, (que começam capitaneadas pelo Movimento Passe Livre), direcionando as 

críticas dos manifestantes para a então presidente Dilma e ajudando inclusive a mudar o “perfil” 

das pessoas que protestavam, em relação ao início das manifestações. O Jornal Nacional teve 

papel nessa ajuda.  

Inicialmente, no dia 10 de junho de 2013, enfatizou os manifestantes como 

“baderneiros”, assim como os “tumultos” e problemas no transito que as manifestações 

causavam, quando as reivindicações eram em sua maioria pela diminuição dos preços das 

passagens de ônibus. Só que as pautas dos protestos se tornavam cada vez mais difusas. Assim, 

a partir dos dias 17 e de 18 de junho, o JN começou a enfatizar o perfil do manifestante de 

classe média que possuía uma estética particular: a utilização de camisetas da seleção brasileira 

de futebol, de bandeiras nacionais e a entonação do Hino Nacional nos protestos; além de pautas 

diferentes das defendidas pelo MPL, como o protesto contra os altos gastos com a Copa do 

Mundo, contra a PEC 37 e contra a corrupção. Além de enfatizar o clima pacífico das 
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manifestações, onde os manifestantes deixam de ser em sua maioria jovens estudantes para se 

tornarem “famílias de classe média com perfil de renda alta” (SOUZA, 2016, pág. 91). 

Necessário dizer que as manifestações nesse momento ainda continham vozes plurais, porém o 

JN atua para enquadrar as pautas e a estética que melhores serviam a seus objetivos. 

Depois disso, começam a surgir pautas da antipolítica e antipartidos, representados pela 

contestação e expulsão de militantes com suas bandeiras partidárias de esquerda, além de pautas 

acerca da inflação e do custo de vida, que substituem as pautas sobre as passagens de ônibus. 

Para o autor, “a manifestação perdia seu sentido popular e reivindicativo e se tornava uma ‘festa 

popular’ contra a corrupção e a ladroagem na política, o que se tornava definitivamente a 

bandeira central. O PT e os manifestantes da esquerda foram hostilizados” (SOUZA, pág. 93). 

No dia 29 de junho, o JN anuncia que Dilma havia perdido 27 pontos de aprovação desde o 

início dos protestos. 

A aliança entre a mídia e classe média conservadora é fundamental para se entender o 

golpe, segundo Jessé Souza. Esta última, possui uma grande aversão às políticas de diminuição 

de desigualdade social dos governos petistas, seja por compartilhar espaços que antes eram 

exclusivos com os mais pobres que ascenderam, seja por um “medo” irracional de perder seus 

privilégios de classe e de ter seus empregos ameaçados. (SOUZA, 2016, pág. 97) 

Uma parte considerável dos pesquisadores das Ciências Sociais classificam o processo 

de Impeachment como um Golpe, que representou uma ruptura com a democracia. Para Luiz 

Felipe Miguel (2016), este termo, que têm seus significados em disputa tanto mais à Esquerda 

quanto à Direita política, pressupõe mesmo em suas formas mais minimalistas, “o 

consentimento dos governados por meio do voto”. Além disso, “mesmo limitada e indigna de 

seus ideais mais elevados, a democracia incomoda às classes dominantes” (Ibid., pág. 31). 

Michael Löwy (2016) também enxerga a democracia como um peso para as classes 

dominantes e para o capital financeiro, já que por vezes atrapalha as políticas neoliberais. Dessa 

forma, o golpe é uma das formas de superar essas adversidades, sendo um método utilizado 

recentemente também em Paraguai e Honduras, locais onde haviam líderes políticos 

identificados com a esquerda. A “onda rosa”, que representa a ampla vitória progressista nos 

países da América Latina no início do século XXI é substituída por uma guinada à direita nesses 

últimos anos e o golpe, travestido de legalidade, foi um dos métodos utilizados para isso. 

Para Miguel (2016, pág. 33), é possível identificar um componente material e um 

“simbólico” para inconformidade com governos petistas. O primeiro, material, é de que “a 
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redução da miséria afeta uma vulnerabilidade social que é funcional para largos setores do 

capital”, no sentido em que uma “mão de obra pauperizada” é importante tanto para setores 

produtivos como o agronegócio, quanto para o trabalho doméstico, por exemplo, lembrando 

que tivemos avanços trabalhistas para esse grupo nos governos petistas. O elemento 

“simbólico”, que para o autor, “não é desprovido de materialidade”, é relacionado com as 

políticas públicas dos governos petistas que “desde as cotas nas universidades até o 

financiamento para produção audiovisual periférica” apoiaram direitos das minorias como “as 

mulheres, as lésbicas, os gays e as travestis, as populações negras, as periferias”. Junta-se a isso 

as políticas de ampliação de acesso ao capital cultural do governo Lula (SOUZA, 2016, pág. 

97). Esses elementos fazem com que os privilegiados, onde inclui-se a classe média 

conservadora, reajam na forma da propagação de um “antipetismo”, que culmina em fornecer 

a base social que o golpe necessita. 

Em março de 2016, ocorre o vazamento da conversa de Lula e Dilma por Sérgio Moro 

com a ajuda da imprensa, que gerou o embargo da indicação de Lula para ministro da Casa 

Civil. Após “a inviabilização de um golpe jurídico” depois do episódio do vazamento por 

“perder sua aura de imparcialidade”, têm-se início o golpe parlamentar. Porém o vazamento 

contribui muito para aumentar o sentimento “antipetista” perante a opinião pública. Num 

“espetáculo grotesco”, realizado por um congresso extremamente reacionário, tendo em 

Eduardo Cunha um grande exemplo, Dilma sofre impedimento. (SOUZA, 2016). 

Löwy (2016) atenta para o fato de que grande parte dos parlamentares que apoiaram o 

Impeachment eram envolvidos em corrupção, e mesmo assim “instituíram um processo de 

destituição contra a presidente pretextando irregularidades contábeis, “pedaladas fiscais”, para 

cobrir déficits nas contas públicas – uma prática corriqueira em todos os governos anteriores”. 

O que nos leva a refletir sobre a legitimidade que tinham para fazer o que fizeram. 

A obra de Rubens Casara pode nos ajudar a entender o episódio do golpe de 2016. Para 

o autor: 

Os sintomas pós-democráticos estão presentes na sociedade, da 

mercantilização do mundo à sociedade do espetáculo, do despotismo do 

mercado ao narcisismo extremo, da reaproximação entre o poder político e o 

poder econômico ao crescimento do pensamento autoritário, sempre a apontar 

na direção do desaparecimento dos valores democráticos e dos correlatos 

limites rígidos ao exercício do poder, que hoje existem apenas como um 

simulacro, como um totem que evoca conquistas civilizatórias do passado, 

mas que hoje não passam de lembranças que confortam. (CASSARA, 2017, 

pág. 22) 
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O autor explica que “pós-democracia” é uma expressão que costuma ser atribuída a 

Colin Crouch para explicar um momento em que as Instituições democráticas estão em pleno 

funcionamento, “mas as decisões políticas passaram a ser tomadas pela direção das grandes 

corporações transnacionais pelos mercados, pelas agências de classificação, etc.”. (Ibid., pág. 

23) 

Apesar de ter sido pensada em relação ao Norte global, as idéias de Crouch podem ser 

utilizadas para reflexão sobre a América Latina, inclusive o Brasil. Tanto a idéia da sociedade 

do espetáculo, representada pelos vazamentos da Lava Jato, quanto a idéia de que a democracia 

funciona formalmente, mas é esvaziada de significado, representada pelo golpe parlamentar, 

são aplicáveis. 

Esse Estado Pós-Democrático, para Rubens Cassara, seria compatível com o 

neoliberalismo econômico, e seria voltado inclusive para a consecução de fins desejados por 

esses detentores do poder. Dessa forma, podemos nos perguntar se não vivemos em uma pós-

democracia atualmente. Depois do “Golpe de 2016”, tivemos sua continuidade com a prisão de 

Lula e seu impedimento de disputar as Eleições de 2018. Mais um exemplo da captura do Estado 

pelas forças neoliberais.  

2.3 - A lógica das oposições no discurso do Movimento Brasil Livre e as guerras culturais 

 

Quadro 2 - Oposições de palavras 

Nós Eles 

Cores Verde E Amarela  Cor Vermelha 

Bandeira Do Brasil Bandeira Vermelha 

Pacifismo Autoritarismo 

Internet Grande Imprensa (Esquerdista) 

Privatizações Estatizações 

Livre Concorrência Interferência Do Governo 

Menos Estado Mais Estado 

Um Só Povo, Uma Só Nação Divisão Do Mundo Em Pobres E Ricos, 

Negros E Brancos 

Lava-Jato Corrupção Como Método De Governo 

Militância Anti-Corrupção Militância Pró-Corrupção 



61 

 

Legalização das Armas Desarmamento 

Defensores Da Democracia Inimigos Da Democracia 

Defensores Da Moralidade Inimigos Da Moralidade 

Anti-Feminismo Feminismo  

Contra Cotas Raciais Cotas Raciais 

Mises Keynes 

Gentilli Duvivier 

Hayek Marx 

Elaboração própria 

O quadro acima foi preenchido com as oposições de palavras encontradas partir da 

amostra de vídeos do YouTube, com o objetivo de tentar organizar a forma como o Movimento 

Brasil Livre concebe a realidade. Seu discurso é pautado por oposições que nos dão pistas sobre 

a construção de quadros de ação coletiva. 

Durante as passeatas a favor do Impeachment transmitidas em vídeo, vimos 

manifestantes vestidos com as camisas verde e amarelo, muitas da Seleção Brasileira de 

Futebol, além de muitas bandeiras nacionais do Brasil, entoando: “A nossa bandeira jamais 

será vermelha!”. Aqui jaz uma das primeiras oposições utilizadas para compreensão do mundo: 

a bandeira vermelha, cor símbolo do Partido dos Trabalhadores, e símbolo do comunismo, que 

remete às ditaduras autoritárias de Cuba e Venezuela representa o inimigo. Em contrapartida, a 

estética verde e amarela dos manifestantes pró-impeachment, representaria o povo brasileiro, 

honesto, pacífico, que não aguenta mais tanta roubalheira do outro lado. E assim, uma palavra 

só faz sentido se pensada em oposição a outra.  

O ultraliberalismo, em que privatizações e liberalização econômicas sempre são boas e 

interferência estatal é a causa de todos os males, é assumido como solução para a resolução dos 

problemas que o país enfrenta. Ele próprio, o liberalismo econômico, é concebido sempre em 

oposição ao intervencionismo petista. Nesse trabalho, consideraremos as definições de 

libertarianismo e ultraliberalismo como similares, tendo em vista a falta de consenso dos 

pesquisadores. Por exemplo, para Luís Felipe Miguel (2018), 

a ideologia libertariana, descendente da chamada “escola econômica 

austríaca” e influente em meios acadêmicos e ativistas dos Estados Unidos, 

prega o menor Estado possível e afirma que qualquer situação que nasça de 

mecanismos de mercado é justa por definição, por mais desigual que possa 

parecer. 
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Porém, o autor critica o uso do termo ultraliberal, por uma relação tensa do 

libertarianismo com o liberalismo clássico. 

Já Camila Rocha (2017) classifica o mesmo estrato libertariano como ultraliberal. Para 

a autora, os ultraliberais pregam a diminuição do papel do Estado de forma mais radical que no 

neoliberalismo, se diferenciando desse. 

Os ultraliberais, ainda que apoiem pragmaticamente os neoliberais, se 

diferenciariam por defenderem a abolição de uma série de políticas defendidas 

pelos últimos, entre as quais o monopólio da moeda; a existência de um Banco 

Central, de órgãos de defesa da concorrência (antitruste) e de agências 

reguladoras; investimentos estatais em infraestrutura essencial como estradas 

e portos; educação e saúde básicas públicas; e políticas de renda mínima. 

Além disso, os ultraliberais não se preocupam apenas com questões 

econômicas, como o fazem os neoliberais, mas também defendem pautas 

liberalizantes no plano dos costumes, como a liberação do porte de armas, do 

aborto e da união homoafetiva e a legalização de substâncias ilícitas como a 

maconha, mas sem a existência de regulação estatal. 

Para Baggio (2016, pág.1), o termo ultraliberal é mais preciso que o neoliberalismo, 

pois “pois sintetiza as propostas de um liberalismo acentuado, na era da globalização 

financeira”. A autora atenta para o fato de que no site do think tank Instituto Mises Brasil, foi 

publicado um artigo no dia 18/01/2017, intitulado “Em defesa do Ultraliberal”77, por Geanluca 

Lorenzon um dos diretores da organização. Nele, o autor defende que a utilização do termo 

“ultraliberal” para compreender os que defendem a “genuína liberdade”: 

Se utilizarmos o termo 'liberal', ou prejudicamos nossa comunicação com 

nossos colegas anglo-saxões, ou nos associamos a uma corrente muito distinta 

que existe na Europa continental.  

Se utilizarmos o termo 'libertário' (além de não ser sonoramente agradável), 

podemos ser confundidos com nossos opositores comunistas.  

O termo 'liberal clássico' também não é adequado, uma vez que representou 

um movimento específico de séculos passados, do qual se originaram diversas 

correntes políticas atuais (com exceção das socialistas), incluindo o 

conservadorismo americano e britânico.  

Assim sendo, a pergunta não é mais por que adotar o termo 'ultraliberal'. Mas 

sim, por que não o adotar? O termo já é usado até em Portugal. (LORENZON, 

2017) 

 

Tendo em vista, as compreensões dos autores, optaremos pelo uso do termo 

ultraliberalismo. 

Nas batalhas discursivas que o MBL trava, o PT é o representante maior da extrema-

esquerda, inerentemente corrupta, que utiliza a corrupção como método de governo. Nesse 

espectro político, também se encontrariam PSOL e REDE. E assim, toda a forma da extrema-

                                                 
77Disponível em https://www.mises.org.br/BlogPost.aspx?id=2612. Acesso em 13/01/2019 

https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2375
https://oinsurgente.org/2012/10/13/o-que-e-um-ultraliberal/
https://www.mises.org.br/BlogPost.aspx?id=2612
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esquerda deve ser combatida, de modo pacífico. Que aliás é o que diferencia o nós deles, é o 

que diferencia a direita da extrema-esquerda, o pacifismo e o autoritarismo, respectivamente. 

Assim, o MBL, defensor da liberdade, da moralidade com seus militantes anti-corrupção, 

representariam o povo brasileiro contra a elite petista, contra os militantes pró-corrupção, que 

além do PT, estão presentes na UNE, CUT, MST, MTST, entre outros.  

A Internet surge como uma forma de regozijo dessa direita. Bem antes do fenômeno 

Bolsonaro e da ampla militância realizada por seus apoiadores no WhatsApp nas Eleições 

presidenciais de 2018, o MBL já a qualificava como uma ferramenta que possibilitaria sua 

militância. Por exemplo, a mídia, entendida aqui como a grande imprensa, seria em sua grande 

maioria esquerdista. No contexto das passeatas do Impeachment, chegou a ser chamada de 

imprensa governista e militante. A Internet e as redes sociais, dessa forma, seriam o 

contraponto, pois possibilitariam o acesso à informação que escaparia ao totalitarismo petista, 

que teria a mídia como braço de dominação. 

Uma das chaves para o entendimento do discurso do MBL é o conceito de guerras 

culturais. Os autores GALLEGO, ORTELLADO e MORETTO (2017) estudaram as guerras 

culturais através de questionários de pesquisa com o intuito de analisar percepções políticas 

entre os presentes em manifestações ocorridas no dia 25 de março de 2017, em apoio à Operação 

Lava Jato e entre os presentes nas manifestações do dia 31 de março de 2017, contra a reforma 

da previdência. 

Para os autores, a totalidade do debate político atual é dominada pela visão que coloca 

temas morais no primeiro plano e subordina as questões econômicas e sociais a uma visão de 

mundo punitiva. Isso seria uma expansão mundial das guerras culturais que tomaram os EUA 

a partir dos anos 1980.  

A antiga polarização, entre uma direita liberal que defendia a meritocracia 

baseada na livre iniciativa e uma esquerda que defendia intervenções políticas 

para promover a justiça social, passa a ser não substituída, mas crescentemente 

subordinada a um novo antagonismo entre, de um lado, um conservadorismo 

punitivo e, de outro, um progressismo compreensivo. (GALLEGO, 

ORTELLADO e MORETTO, 2017, pág. 2) 

Para os autores, quem reorganizou o discurso político na forma das guerras culturais 

foram os conservadores, de modo que os progressistas ainda buscam se adaptar a esse terreno 

de disputa discursiva. 

Após o início das guerras culturais, vimos uma mudança de natureza do 

discurso liberal. Desde o pós-guerra, o discurso liberal tinha assumido a forma 

de um discurso de moderação e bom senso, ao qual só podiam aspirar aqueles 
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que tomavam os fundamentos da sociedade atual como pressuposto e tratavam 

as questões sociais e econômicas como prosaicos problemas de administração. 

Após as guerras culturais, ele retomou um caráter de ódio e desprezo de classe, 

que trata os trabalhadores como indolentes que merecem ser punidos com a 

pobreza pela falta de industriosidade, capacidade de poupança e 

empreendedorismo. Pelos mesmos motivos, toda ação social do Estado é vista 

por esse discurso como complacência socialista com a incompetência e o 

comodismo. (GALLEGO, ORTELLADO e MORETTO, 2017, pág. 3) 

 

Segundo Almeida (2018), é necessária uma distinção entre o conservadorismo clássico 

e neoconservadorismo. As origens do primeiro remontam ao século XVIII, e o pensamento de 

seus autores têm em comum:  

essencialmente a defesa de valores e instituições tradicionais diante da ameaça 

trazida pelas revoluções liberais – no caso, as revoluções americana e 

francesa. A ideia central era “conservar” valores e instituições – como a 

monarquia e a religião cristã – considerados como pilares fundamentais da 

civilização e da cultura ocidentais. (ALMEIDA, 2018) 

Dessa forma, o neoconservadorismo é uma evolução do conservadorismo clássico, que 

se aproxima do ultraliberalismo: 

Já o neoconservadorismo estrutura-se como reação ao Welfare State [Estado 

do bem-estar social], à contracultura e à nova esquerda, fenômenos atrelados 

ao pós-Segunda Guerra Mundial e ao advento do regime de acumulação 

fordista. Para os neoconservadores, a crise econômica que atingiu o 

capitalismo no final dos anos 1960 era antes de tudo uma crise moral, 

ocasionada pelo abandono dos valores tradicionais que governam a sociedade 

desde os primórdios da civilização, feito em nome de um igualitarismo 

artificialmente criado pela intervenção estatal. A crise, conforme esta leitura 

de mundo, não era do Welfare State; para os novos conservadores o 

intervencionismo característico do Welfare State era o principal motivo da 

crise. Para os neoconservadores, a ruptura com as bases que permitiram a 

consolidação da sociedade ocidental fez com que fossem apagadas as 

diferenças naturais existentes entre os indivíduos. Diferenças de classe, entre 

os sexos e até mesmo as raciais sempre fizeram parte da ordem social; 

abandonar essas diferenças em prol de uma ilusória “sociedade sem classes” 

levaria a uma degradação cultural sem precedentes. A prova disso estaria, 

segundo o pensamento neoconservador, na “infestação” de hippies, 

sindicalistas, estudantes, comunistas, negros e feministas, grupos que 

ganharam força em razão da permissividade e do assistencialismo estatal. 

Assim, a pauta neoconservadora é basicamente a de restauração da autoridade 

da lei, do restabelecimento da ordem e da implantação de um Estado mínimo 

que não embarace a liberdade individual e a livre iniciativa. (ALMEIDA, 

2018) 

Observamos diversas das características descritas pelo autor como neoconservadores 

nos discursos do MBL. Por exemplo, em protesto a favor do Impeachment, Fernando Holiday 

afirma que o PT dividiu o mundo entre ricos e pobres, entre negros e brancos, e que os 

partidários do Impeachment seriam naquele momento um só povo. Essa oposição mostra a 
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opção dos neoconservadores de conservar a ordem social, tendo em vista as políticas de redução 

da pobreza e de cotas raciais em universidades colocadas em prática nos governos do PT. 

2.4 – Distribuição dos quadros de ação coletiva do Movimento Brasil Livre: antipetismo, 

ultraliberalismo e o conservadorismo 

 

Observamos nos quadros abaixo a evolução dos principais temas dos vídeos de acordo 

com a data nas duas plataformas, Facebook e YouTube. 

Quadro 3 – frames nos vídeos do YouTube 

Data Temas 

17/10/2014 Antipetismo 

03/11/2014 Antipetismo  

09/12/2014 Antipetismo  

29/01/2015 Ultraliberalismo 

18/03/2015 Antipetismo / Ultraliberalismo 

30/06/2015 Ultraliberalismo 

14/08/2015 Antipetismo 

29/09/2015 Antipetismo 

15/11/2015 Antipetismo 

23/12/2015 Antipetismo 

03/02/2016 Antipetismo 

16/03/2016 Antipetismo 

27/04/2016 Antipetismo / Ultraliberalismo 

22/05/2016 Antipetismo 

01/08/2016 Antipetismo 

23/08/2016 Antipetismo /Ultraliberalismo 

14/10/2016 Antipetismo / Ultraliberalismo 

28/11/2016 Antipetismo 

09/01/2017 Antipetismo 

22/02/2017 Antipetismo 

05/04/2017 Neoconservadorismo 

17/05/2017 Neoconservadorismo 

28/06/2017 Antipetismo / Ultraliberalismo 

09/08/2017 Antipetismo / Ultraliberalismo 

20/09/2017 Antipetismo / Ultraliberalismo 

01/11/2017 Ultraliberalismo 

13/12/2017 Neoconservadorismo/ Ultraliberalismo 

23/01/2018 Antipetismo/ Neoconservadorismo 

07/03/2018 Antipetismo / Ultraliberalismo 

02/04/2018 Outro 
Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 4 – Frames dos vídeos do Facebook 

Data Vídeos Do Facebook 

03/04/2018 Antipetismo 

12/04/2018 Antipetismo 

21/04/2018 Anti-Esquerda 

30/04/2018 Antipetismo 

09/05/2018 Anti-Esquerda  

18/05/2018 Antipetismo 

27/05/2018 Ultraliberalismo 

05/06/2018 Outro 

14/06/2018 Anti-Esquerda 

23/06/2018 Antipetismo 

02/07/2018 Antipetismo 

11/07/2018 Anti-Esquerda 

29/07/2018 Neoconservadorismo 

07/08//2018 Neoconservadorismo 

16/08/2018 Neoconservadorismo / Ultraliberalismo 

25/08/2018 Outros 

03/09/2018 Antipetismo / Ultraliberalismo 

12/09/2018 Anti-Esquerda 

21/09/2018 Antipetismo 

30/09/2018 Neoconservadorismo / Antipetismo 
Fonte: Elaboração própria 

Nos 30 vídeos coletados do YouTube, encontramos 23 que possuem como tema central 

a crítica ao Partido dos Trabalhadores e a seus símbolos. Já no que diz respeito ao Facebook, 

encontramos 9 de 20 que mobilizam principalmente o antipetismo.  

Uma das principais mudanças ao longo do tempo foi que o MBL, no início, tinha como 

frame principal o antipetismo, isto é, a repulsa ao PT, que também congregaria várias outras 

coisas. Por exemplo, se fala muito de Cuba e Venezuela com o objetivo de relacioná-las ao 

Partido dos Trabalhadores. O mesmo podemos dizer da Lei Rouanet, CUT, “Minha Casa, 

Minha Vida”, e até mesmo a crítica à Imprensa, que seria petista. Após um certo tempo, como 

podemos constatar pelos quadros, o antipetismo dá lugar a um sentimento anti-esquerda mais 

geral, em que outros adversários passam a ser confrontados, como por exemplo, o PSOL e Ciro 

Gomes. O que deve ser observado é que após o Impeachment de Dilma Rousseff e o 

consequente enfraquecimento do PT, assim como a entrada de Michel Temer na presidência, o 

MBL busca expandir suas pautas, de forma que, passa a combater outros membros da 

“Esquerda” e a mobilizar o tema do neoconservadorismo, com por exemplo, o boicote à 

exposição de arte Queermuseu.  
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Ao longo da análise detalhada dos vídeos no capítulo 3, observaremos a mobilização do 

antipetismo, do ultraliberalismo e do neoconservadorismo.  

Capítulo 3 – Como o Movimento Brasil Livre atua na Internet? 

3.1 - Internet e Sociologia 

 

A proliferação, num primeiro momento, de Computadores Pessoais (PCs) e, 

posteriormente de diversos dispositivos móveis como smartphones e tablets, torna a vida 

humana cada vez mais mediada pela Internet.  

Segundo estudo78 sobre o uso de Internet e sites de redes sociais no mundo em 2017, 

promovido pela agência We Are Social, 139,1 milhões de brasileiros possuem acesso à Internet, 

o que equivale a 66% da população. Além disso, o brasileiro passa em média 9 horas e 14 

minutos por dia navegando na Internet, através de qualquer dispositivo, sendo o terceiro país 

do mundo no ranking, perdendo apenas para a Tailândia e para as Filipinas. Dos 130 milhões 

de brasileiros que utilizam os sites de redes sociais, 120 milhões o fazem por dispositivos 

móveis. 

Apesar do tamanho desta rede complexa que chamamos de Internet em relação a 

quantidade de sites e de aplicativos, existe grande concentração de acesso em poucas 

plataformas, tais como Google, Facebook, YouTube, Netflix, entre outras.  

Segundo Tarleton Gillespie: 

Por plataformas, refiro-me a sites e serviços que hospedam a expressão pública, 

armazenam e exibem a partir da nuvem, organizam o acesso a ela por meio de pesquisa 

e recomendação ou a instalam em dispositivos móveis. Isso inclui Facebook, 

YouTube, Twitter, Tumblr, Pinterest, Google+, Instagram e Snapchat ... mas também 

Google Search e Bing, Apple App Store e Google Play, Medium e Blogger, 

Foursquare e Nextdoor, Tinder e Grindr, Etsy e Kickstarter, Whisper e Yik Yak. O 

que une todas elas é a sua oferta central: hospedar e organizar o conteúdo do usuário 

para circulação pública, sem ter produzido ou encomendado este conteúdo. Elas não 

criam o conteúdo, mas fazem escolhas importantes sobre esse conteúdo: o que elas 

vão distribuir e para quem, como elas conectam usuários e intermediam suas 

interações e o que elas recusarão. (GILLESPIE, 2017, pág.1) 

O trabalho de filtragem, distribuição e intermediação de conteúdo é realizado pelos 

algoritmos, que funcionam por meio de grandes bancos de dados, conhecidos como big data. 

Os algoritmos são como instruções de programação, como uma “receita de bolo”. Eles 

                                                 
78 Disponível em https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/10-fatos-sobre-o-uso-de-redes-sociais-no-brasil-

que-voce-precisa-saber.ghtml. Acesso em 27/01/2019 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/10-fatos-sobre-o-uso-de-redes-sociais-no-brasil-que-voce-precisa-saber.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/10-fatos-sobre-o-uso-de-redes-sociais-no-brasil-que-voce-precisa-saber.ghtml
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organizam, filtram e classificam dados desordenados, em forma bruta, e, através deles, 

oferecem recomendações e, até mesmo, induzem comportamentos.  

Outra característica em comum das plataformas acima é a personalização que oferecem 

aos usuários. Por exemplo, a Netflix, recomenda filmes baseado em filmes já assistidos pelo 

mesmo usuário, assim como o Spotify recomenda músicas baseado no que já foi ouvido. Toda 

a vez que utilizamos essas plataformas, deixamos rastros, e geramos dados sobre o que 

assistimos e o que ouvimos. 

Com o Facebook e YouTube não é diferente. A personalização que nos é oferecida por 

meio da filtragem das informações realizada pelos algoritmos, é possibilitada por meio de dados 

já coletados de nós mesmos em acessos anteriores, assim como de outros usuários de 

comportamento parecido. Essa mesma personalização que é útil para nos oferecer os serviços 

que queremos, é útil para o envio de publicidade ultra segmentada. E quanto mais tempo 

passamos nessas plataformas, mais geramos dados, que são novamente processados por 

algoritmos, que melhoram cada vez mais sua capacidade de predizer e induzir comportamentos. 

As discussões citadas acima possuem também o objetivo de contribuir para o campo da 

sociologia digital. Para a socióloga Deborah Lupton, a subdisciplina da sociologia digital 

fornece um meio pelo qual o impacto, desenvolvimento e uso de tecnologias digitais, assim 

como sua incorporação em mundos sociais, instituições sociais e conceitos de individualidade 

e incorporação podem ser investigados, analisados e compreendidos. (LUPTON, 2015, pág.2) 

O presente trabalho busca partir de uma perspectiva relacional. Como proposta pelo 

sociólogo Mustafa Emirbayer (2009), essa perspectiva visa romper a idéia de que o mundo 

social se apresenta em forma de substâncias ou coisas estáticas e passa a analisá-lo por meio de 

seus processos, assim como de suas relações dinâmicas que estão em constante 

desenvolvimento. Tomaremos esse mundo social como constituído de diversas redes 

sociotécnicas, onde as ações humanas só são possíveis e entendidas através dos atores não-

humanos. Para John Law (1992), um dos autores da Teoria Ator-Rede, o social é composto por 

redes heterogêneas, de humanos e não-humanos. Por “ator-rede”, temos que o ator é também 

uma rede e vice-versa.  

 Dessa forma,  

Máquinas, arquiteturas, roupas, textos – todos contribuem para o 

ordenamento do social. E – esse é o meu ponto – se esses materiais 

desaparecessem também desapareceria o que às vezes chamamos de 
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ordem social. A teoria ator-rede diz, então, que ordem é um efeito 

gerado por meios heterogêneos. (LAW, 1992) 

Dessa forma, alguns pontos defendidos pela Teoria Ator-Rede, criada por Bruno Latour 

(1998), John Law (1992), entre outros, são fundamentais para este trabalho. Um deles é a 

capacidade de agência de actantes não-humanos. Isso é fundamental quando estamos estudando 

plataformas de comunicação moldadas e possibilitadas por algoritmos. Os algoritmos predizem 

comportamentos a partir de grandes bancos de dados, ou big data, encontrando padrões e 

induzindo ações humanas a partir de softwares. Essa técnica, chamada Machine Learning, ou 

Aprendizado de Máquina, foi construída a partir de pesquisas em Inteligência Artificial. 

Na Teoria Ator-Rede, as diferenças entre os objetos não importam, a priori. Como a 

TAR propõe uma sociologia que foque nas interações, só poderíamos medir a capacidade de 

influência do objeto depois de rastrear e analisar as associações com os actantes humanos e o 

papel que ambos desempenhariam em determinada rede heterogênea.   

Podemos pensar sobre a ação dos actantes não-humanos refletindo sobre o que 

diferencia um smartphone de uma cadeira, por exemplo. Por possuir milhares de algoritmos em 

seus diversos softwares, o smartphone possibilita, por exemplo, fazer compras, conversar com 

alguém do outro lado do planeta, descobrir o caminho para algum lugar através do GPS, ou 

alugar um imóvel. A cadeira, apesar de atuar de forma diferente dos algoritmos, também possui 

capacidade de agência. 

Uma cadeira gera sociabilidades. A forma como uma mulher nobre da sociedade 

francesa do século XVIII a utilizava, e era ensinada a utilizar, constituía parte dos costumes 

daquela classe, uma espécie de habitus da nobreza. O objeto, então, a “educava”, ajudava a 

construir e formar o habitus. Podemos dizer também que uma sala de aula padrão de Ensino 

Médio no Brasil possui cadeiras enfileiradas. O modo de organização dessas cadeiras, em 

fileiras, em círculos ou mesmo sua ausência, altera o modo como uma aula é ministrada. A essa 

espécie de poder invisível dos objetos, Daniel Miller (2013) chama “humildade das coisas”. 

Muitas vezes só percebemos a importância do objeto quando ele é trocado de posição ou quando 

não está lá. 

Com os algoritmos que constituem softwares, plataformas e a Internet, funciona da 

mesma forma. Podemos dizer que o smartphone com Facebook, Whatsapp e YouTube 

influencia sociabilidades e, assim como qualquer objeto, possuem uma espécie de “humildade 

das coisas”, onde muitas vezes não são percebidos.  
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Da mesma forma que as ações humanas não podem ser entendidas sem os actantes não-

humanos, é impossível entender uma ação dos algoritmos sem a presença de humanos. Então, 

a perspectiva relacional de Emirbayer, presente na noção de redes sociotécnicas de Latour são 

fundamentais para entendermos como o Facebook cria e molda sociabilidades. 

Falamos de algoritmos por que eles são a matéria-prima de qualquer software, e, por 

conseguinte, da existência do que conhecemos por Internet. Esta, é formada por todo um 

conjunto de cabos, desde a fibra óptica no fundo dos oceanos, até o cabo que conecta os circuitos 

dentro de um CPU de um computador portátil, de microchips, de smartphones, tablets, etc. Ou 

seja, a Internet possui uma materialidade que torna possível a criação e execução de softwares, 

mas que não possui, per se, a capacidade de predição ou de comportamentos, por exemplo. Ela 

só é possível pelo relacionamento entre os dispositivos físicos com a programação.  

A programação compreende os algoritmos. Mas o que são eles? De acordo com o 

sociólogo Dominique Cardon (2015, pág. 5): 

Este termo da ciência da computação tem um significado muito mais 

amplo do que pensamos. Como a receita culinária, um algoritmo é uma 

série de instruções para obter um resultado. Em alta velocidade, ele 

opera um conjunto de cálculos de gigantescas massas de dados (big 

data). Ele hierarquiza a informação, adivinha o que nos interessa, 

seleciona os produtos que preferimos e se esforça para nos fornecer 

muitas tarefas. Nós fabricamos essas calculadoras, mas em troca elas 

nos constroem. 

Já para Taina Bucher: 

Entendido como as instruções codificadas que um computador precisa 

seguir para executar uma determinada tarefa, os algoritmos são 

implantados para tomar decisões, classificar e tornar significativamente 

visível a grande quantidade de dados produzidos e disponíveis na Web 

(2015, pág. 13) 

 

Em artigo que analisa as plataformas YouTube, Facebook e Wikipedia, Laura Stein 

(2013) busca fazer uma análise comparativa entre as três no que diz respeito ao poder que elas 

fornecem aos usuários. Para a autora, os termos de participação do usuário em plataformas de 

mídia social condicionam a capacidade dos usuários de agir nesses espaços.  

Apesar de os proprietários da plataforma posicionarem-nas como “locais de abertura, 

comunidade e participação” em seus termos de uso, os usuários não controlam totalmente a 

comunicação nessas plataformas. Por exemplo, o YouTube define a si próprio como 
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“comunidade de vídeo online” e diz que “todo e qualquer usuário faz o site o que é”, mas 

recebeu críticas de seus usuários de supostamente favorecer corporações, pela forma que filtra 

e seleciona conteúdos (Ibid., pág. 353). 

Para a autora, dentre as plataformas analisadas, só a Wikipédia permite aos usuários 

“controle compartilhado ou dominante do conteúdo e governança do site”, apesar das três 

oferecerem “mais possibilidades de participação do que os disponíveis na mídia tradicional”. 

(Ibid., pág. 368) 

Quando tratamos sobre as estratégias de ação do Movimento Brasil Livre no YouTube e 

no Facebook, precisamos levar em consideração três fatores. O primeiro em relação às 

funcionalidades da plataforma, e o segundo em relação ao cenário dos vídeos e o terceiro em 

relação ao discurso dos vídeos. As plataformas possuem particularidades no sentido das 

funcionalidades que possibilitam a seus usuários, tendo como exemplo, o superchat no 

YouTube, que o MBL utiliza para os pimbas, e as vídeo-enquetes, possibilitadas pela 

funcionalidade de transmissão ao vivo do Facebook.  

 

3.2 - Análise da atuação do Movimento Brasil Livre no YouTube 

 

O YouTube foi fundado por ex-funcionários do site de comércio online PayPal, Chad 

Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, e lançado oficialmente em junho de 2005. (BURGESS e 

GREEN, 2009, pág. 17) 

Para Jair Ramos (no prelo), os YouTubers são “pessoas que ganham dinheiro veiculando 

vídeos em primeira pessoa no YouTube, de forma que o termo identifica uma nova modalidade 

profissional”. Como consta no capítulo 1, Kim Kataguiri, Fernando Holiday e Arthur do Val 

trabalhavam como YouTubers em canais paralelos aos do MBL. Já no canal oficial do 

Movimento, além dos três citados acima, Renan Santos também costuma se apresentar em 

vídeos em primeira pessoa.   

“Em seus vídeos, a maior parte dos YouTubers constrói explicitamente uma 

performance da autenticidade, marcada pelo colapso da distinção entre público e 

privado, pela exibição de si, de suas opiniões e impressões sobre algo, e de aspectos 

da sua privacidade, como casa, roupas e relacionamentos pessoais. Essa performance 

não opera apenas com os YouTubers falando de si mesmos. Mesmo o exame de 

produtos ou o ensino de técnicas é performado como uma experiência autêntica 

porque realizada em primeira pessoa”. (RAMOS, NO PRELO) 
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No caso dos membros do Movimento Brasil Livre, a coincidência é que Kim, Holiday 

e Arthur, os três com trabalhos paralelos no YouTube, se elegeram vereador, deputado estadual 

e deputado federal em São Paulo nas Eleições de 2016 e 2018. Uma das chaves explicativas 

para as votações expressivas nas urnas pode ser justamente a “a performance da autenticidade” 

exposta em seus vídeos. 

Para Ramos (NO PRELO), “ a performance de autenticidade dos YouTubers não é a 

única ferramenta de produção de engajamento. Um papel fundamental é desempenhado pelo 

algoritmo de recomendação de vídeos a serem assistidos pelo usuário”. O YouTube então se 

esforçaria em “capturar a atenção do usuário de forma cada vez intensa e contínua, tornando 

cada vídeo como o fio de uma teia que vai enredar o usuário”. Essa captura da atenção se daria, 

através de notificações enviadas ao celular ou computador do usuário 

informando sobre as novidades dos canais nos quais ele está inscrito. Uma vez 

que o usuário acessa a plataforma para assistir a novidade, lhe é oferecido um 

conjunto de recomendações que são construídas pelo algoritmo a partir do que 

ele identifica como padrões de consumo do usuário. No discurso oficial da 

plataforma (a ajuda do YouTube), as recomendações de canal seriam criadas 

com base nos seguinte fatores: quais canais são vistos pelos mesmos usuários; 

se os vídeos abordam temas semelhantes; se os canais são apropriados para o 

mesmo público. (RAMOS, NO PRELO) 

Ramos (no prelo), a partir de um experimento realizado por Chaslot (2019), que mostra 

que vídeos são recomendados pelos algoritmos do YouTube de acordo com o número de 

visualizações e do tempo que as pessoas gastam assistindo-os, disserta que vídeos absurdos e 

que apresentam argumentos falsos, como por exemplo, de terraplanistas, são “favorecidos 

pelos algoritmos de recomendação”. Dessa forma, o autor propõe uma recuperação do conceito 

durkheimiano de “correntes sociais” para ilustrar o fenômeno.  

“O conceito de correntes sociais é aqui entendido aqui como uma dada 

articulação de fatos, ideias e afetos que produz coerção sobre os indivíduos 

operando por movimentos de opinião, por multidões ou grupos restritos, 

exercendo influência sobre as percepções e ações dos indivíduos. O conceito 

dá conta de descrever, ao menos parcialmente, tanto o modo como essas redes 

interpessoais se estreitam e se adensam pela circulação de determinados fatos, 

temas e problemas, quanto o aumento da voltagem afetiva e emocional na 

passagem dessas correntes. Ele nos permite entender as demandas morais de 

tomada de posição que são dirigidas aos indivíduos. ” (RAMOS, NO PRELO) 

Porém, se Durkheim, considerava as correntes sociais como “movimentos de vivo 

entusiasmo, de indignação, de piedade” que “não tem por origem nenhuma consciência 

particular”, Ramos diz que os algoritmos “operam nesse lugar de ausência de origem” (Ibid., 

no prelo). Além disso, o autor afirma que “existem indivíduos que, isoladamente ou articulados 
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em grupos e/ou instituições, se especializam em entender os padrões de atuação dos algoritmos 

e a agir sobre as atividades deles, obtendo aí resultados que lhes beneficiam” (Ibid., no prelo) 

Erving Goffman, expoente do interacionismo simbólico, oferece-nos uma ferramenta 

teórica passível de ser utilizada para análise dos vídeos. No livro "A representação do eu na 

vida cotidiana” o autor utiliza metáforas teatrais para analisar as relações sociais. 

Por "representação" ou "performance", o autor refere-se "a toda atividade de um 

indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 

particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência."(GOFFMAN, 1985, pág. 

29) 

Para o autor,  

Será conveniente denominar de fachada à parte do desempenho do indivíduo 

que funciona regularmente de forma geral e fixa com o fim de definir a 

situação para os que observam a representação. Fachada, portanto, é o 

equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou 

inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação. 

(Ibid., pág. 29) 

Assim, para que se ocorra a representação, precisa-se de um "cenário". Ele compreende 

"a mobília, a decoração, a disposição física e outros elementos do pano de fundo que vão 

constituir o cenário os suportes do palco para o desenrolar da ação humana executada diante, 

dentro ou acima dele."(Ibid., pág. 29) 

Se a fachada "é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou 

inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação", o cenário representa 

as "partes cênicas" do equipamento expressivo. (Ibid., pág. 31) 

"O cenário tende a permanecer na mesma posição, geograficamente falando, 

de modo que aqueles que usem determinado cenário como parte de sua 

representação não possam começar a atuação até que se tenham colocado no 

lugar adequado e devam terminar a representação ao deixá-lo. Somente em 

circunstâncias excepcionais o cenário acompanha os atores. Vemos isto num 

enterro, numa parada cívica e nos cortejos irreais com que se fazem reis e 

rainhas". (Ibid., pág. 29) 

Propomos a utilização do instrumental teórico de cenário para analisar os vídeos do 

MBL no YouTube. Assim como para Goffman o cenário é constituído de actantes não-humanos, 

consideraremos na análise dos vídeos tanto os elementos provenientes da construção 

algorítmica da plataforma, como por exemplo, um vídeo de transmissão ao vivo, ou um vídeo 

carregado; quanto elementos presentes no próprio lugar em que os vídeos são filmados, como 

por exemplo, um escritório ou uma rua onde acontece um protesto. Sendo, assim, localizando 
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os vídeos com características comuns da nossa amostra, os classificamos em quatro tipos: as 

vídeo-montagens, os vídeos com cenas de protestos, os inspirados em vlogs, e as transmissões 

ao vivo. 

Na amostra coletada do YouTube, temos um total de 4 horas, 50 minutos e 16 segundos 

de vídeos coletados. Ao dividirmos esse período de tempo pelos 30 vídeos, temos uma duração 

média de 9,6 minutos por vídeo. Segue tabela com dados sobre os vídeos e as respectivas 

classificações. 

Quadro 5 – Cenários dos vídeos do YouTube 

 

Data Protestos 

Vídeo-

montagens 1° pessoa 

Transmissão ao 

vivo Outros 

 17/10/2014  X    
 03/11/2014 X     
 09/12/2014 X     
 29/01/2015 X     
 18/03/2015 X     
 30/06/2015   X   
 14/08/2015     X 

 29/09/2015  X    
 15/11/2015 X     
 23/12/2015  X X   
 03/02/2016 X     
 16/03/2016 X     
 27/04/2016   X   
 22/05/2016 X     
 01/08/2016   X   
 23/08/2016   X   
 14/10/2016     X 

 28/11/2016   X   
 09/01/2017  X    
 22/02/2017  X    
 05/04/2017   X   
 17/05/2017   X   
 28/06/2017     X 

 09/08/2017    X  
 20/09/2017     X 

 01/11/2017   X   
 13/12/2017    X  
 23/01/2018    X  
 07/03/2018   X   
 02/04/2018     X 

Total de 

vídeos 30 8 5 10 3 5 
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Elaboração própria 

Os vídeos do YouTube foram agrupados de acordo com seu cenário, em quatro 

principais categorias, tendo em vista suas características em comum: as vídeo-montagens, os 

vídeos com cenas de protestos, os vídeos em primeira pessoa, e as transmissões ao vivo. 

Os vídeos que chamamos de “vídeo-montagens” são caracterizados por vídeos oficiais 

de campanhas, em sua maioria do PT, editados com o fim de buscar a sátira, o cômico, ou 

mesmo rebater um argumento. 

Já em sete vídeos, encontramos cenas de protestos políticos que o Movimento Brasil 

Livre participou.  

Para Angela Alonso (2017), ocorreram 3 ciclos de confrontos políticos que levaram ao 

Impeachment de Dilma Rousseff, entre 2013 e 2016. Existiram o "ciclo mosaico"(junho de 

2013), o "ciclo patriota" (março e abril de 2015) e o "ciclo do impeachment" (dezembro de 

2015 a março de 2016). 

Nesses ciclos, os manifestantes combinaram o uso de três repertórios de ação coletiva. 

São eles, o repertório socialista, o repertório autonomista e o repertório patriota. O primeiro, 

"velho conhecido, reapareceu em bandeiras vermelhas, megafones e organização vertical". O 

segundo, que representava a "apregoada 'novidade'", possui referências dos "movimentos por 

justiça global, que repaginou signos e slogans anarquistas" (ALONSO, 2017, pág. 49). Sobre 

esse repertório autonomista, a autora diz:   

Nele se combinam estilo de vida alternativo (anti-hierarquia de gênero, 

compartilhamento de espaços e objetos), organização descentralizada, 

deliberação por consenso e ações performáticas e diretas (tática black bloc), 

contra símbolos dos poderes financeiro e político (anticapitalismo, 

antiestatismo). (Ibid., pág.49)  

 

O terceiro, teve a "simbologia e agendas de duas grandes mobilizações nacionais" recuperadas 

por manifestantes.  

Na Diretas Já (1984), disputou-se com o regime militar a representação da 

pátria: bandeira, cores e hino nacionais. No Fora Collor (1992), os símbolos 

pularam para os “caras-pintadas”. Mas as agendas eram distintas. Em 1984, 

além da eleição presidencial, estavam em jogo condições de vida urbana 

(saneamento, saúde, transportes, educação), trabalho (salário, emprego) e 

cidadania. Já em 1992, o assunto era corrupção, na linha da “ética na política” 

e foco no impeachment do presidente." (Ibid., págs. 49-50) 
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Todos esses elementos foram recuperados nos protestos desses ciclos, em forma de 

simplificações e combinações. 

O vídeo postado79 no dia 09/12/2014 inicia com a frase “6 de dezembro São Paulo” e 

com o grito dos manifestantes “a nossa bandeira jamais será vermelha”, além das imagens do 

protesto na rua ao fundo, como vemos na Figura 7. E logo há o foco numa camiseta, onde se 

pode ler “organização” “Movimento Brasil Livre” e “Vem pra Rua”. Depois começam a serem 

mostradas imagens do ato e serem focados vários cartazes. Muitos manifestantes vestidos com 

a camiseta da seleção brasileira de futebol e portando a bandeira nacional brasileira. E então 

começam a serem mostrados membros do MBL discursando. 

 

Figura 7- Print screen do vídeo "06 DE DEZEMBRO" 

 

Renan Santos, alternando com os outros membros do MBL, diz: 

O governo da Dilma já não está acontecendo. Nunca antes nossos parlamentares de 

Brasília agiram da forma que eles estão agindo. Eles estão agindo com o coração, 

porque nós, no dia 1, no dia 15, o pessoal da Vem Pra Rua antes, nós obrigamos os 

nossos parlamentares a agirem como homens. Agora eles vão agir como homens. 

Haddad, em 2016 tua casa caiu filhão, caiu mesmo. Não vai rolar. 

A questão é, os políticos sempre pautaram a gente, de agora em diante, nós pautamos 

eles. 

                                                 
79 Disponível em < https://www.YouTube.com/watch?v=q0fpiIhZZec&t=35s> 
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Logo, Kim Kataguiri, como vemos na Figura 8, diz: “nós nunca, nunca vamos deixar 

que este país esteja sob uma ditadura totalitária, que é o objetivo do PT”. Depois disso, ouvimos 

os manifestantes gritando: “Ei Haddad, tomamos a cidade”. E então, Paulo Batista diz: “Fora 

PT, Fora PT! Vamos buzinar você que é contra o PT! Buzinaço, buzina aí!”, e depois, Alexandre 

Santos, discursa: “Nós ainda estamos aqui, e vamos continuar contra esses bandidos, 

salafrários, inimigos da liberdade.”.  

 

Figura 8 - Print screen do vídeo "06 DE DEZEMBRO" com Kim discursando. 

Por último, Paulo Martins diz:  

Que isso dona Dilma, nós não aceitamos ver a Petrobrás estuprada na verdade, que é 

isso que acontece, temos uma quadrilha patrocinada pelo PT e seus aliados alugados, 

que usam toda a estrutura da empresa para financiar o seu maldito projeto de poder, 

para se beneficiar, e também para servir aos planos nefastos do foro de SP. “O Brasil 

consegue furar a barreira na informação graças a liberdade na Internet que a 

tecnologia e o capitalismo nos proporcionaram. ” 

Notamos que, nos discursos, destacam-se as idéias de pautar o congresso por meio das 

ruas, de tirar o PT do poder e de defender a Internet como meio alternativo para a busca de 

informação. 

O foco nas imagens dos cartazes é um recurso bastante utilizado nesse e em outros 

vídeos com cenas de protestos políticos, como notamos nas figuras 9 e 10. Nesse, podemos ler 

em cartazes: “Atlas revoltou-se contra o PLN36”80, “Fora Dilma, Pede pra Sair, Leve o PT”, 

                                                 
80 Referências ao livro “A revolta de Atlas”, que alguns dizem ser a referência para o nome da Atlas Foundation, 

espécie de “meta-think tank” que coordena uma rede com outros think tanks na América Latina. Já o PL36/14 

refere-se a um projeto de lei que altera o cálculo do superávit primário. 
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“Menos Marx Mais Mises”, “Menos Duvivier Mais Gentili81”, “Menos Keynes, Mais Hayek82”, 

“Olavo tem razão83”, “liberdade política” e “Dilma 171”. Aqui percebemos a grande quantidade 

de referências que o estudo dos cartazes dos protestos podem nos fornecer. 

 

Figura 9- Print screen do vídeo "06 DE DEZEMBRO" cartaz Atlas 

 

                                                 
81 Uma referência aos humoristas Gregório Duvivier, que possui posicionamentos políticos ligados ao espectro 

ideológico de esquerda, e a Danilo Gentili, com posicionamentos à Direita. 

82 Referência a John Maynard Keynes, que defendia a intervenção estatal na Economia, e a Friedrich Hayek, que 

defendia a ultra liberalização da Economia. 

83 Teórico conservador brasileiro, escritor do Best Seller: “O mínimo que você precisa saber para não ser um 

idiota”. 
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Figura 10 - Print screen do vídeo "06 DE DEZEMBRO" cartazes diversos 

 

No dia 18 de março de 2015, é postado um vídeo84 com o título “15 DE MARÇO – A 

maior manifestação da história do Brasil”. Ele começa com imagens do protesto a favor do 

Impeachment de Dilma Rousseff, com o áudio do canto: “ôôô, o PT roubou”. Nos são mostradas 

várias imagens do ato na Avenida Paulista, onde podemos observar grande concentração de 

pessoas, que estão vestindo em sua maioria camisetas verde e amarelo da seleção brasileira de 

futebol, como podemos observar na Figura 11. Logo após, aparece a frase “A maior 

manifestação da história do Brasil”. E começa o discurso de Fernando Holiday, que está em 

cima de um palanque: 

“O PT há anos vem dividindo a sociedade: nos dividiu entre ricos e pobres, nos dividiu 

entre negros e brancos. Mas a partir de hoje, suas divisões inúteis não vão mais separar 

o povo brasileiro. Porque estamos demonstrando, que somos um só povo, de uma só 

nação. Temos hoje uma presidente claramente envolvida em um lamaçal de 

corrupção.”. 

“Nós queremos, pedimos, imploramos, Impeachment já! ” 

E então, Renan Santos: 

“Para os parlamentares de oposição, o dinheiro deles está aqui ‘ó’, no bolso, durante 

4 anos. Eles pediram para a Dilma sangrar e a gente sangrar junto. Vocês querem 

esperar? Vocês querem sangrar com a Dilma? Vocês querem mais três anos de 

mentiras? Vocês querem perder seus empregos? Então é Impeachment já! ” 

                                                 
84 Disponível em < https://www.YouTube.com/watch?v=qem_0OGZEjk> 
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Figura 11 - Print screen do vídeo "15 DE MARÇO - A Maior Manifestação da História do Brasil" 

 

São mostradas imagens da manifestação, onde são focados alguns cartazes durante 

alguns segundos, com os letreiros “O PT É UM CANCER TOTALITÁRIO” e “MENOS 

ESTADO, MENOS IMPOSTO”. Notamos mais pessoas com bandeiras do Brasil e com 

camisetas da seleção brasileira de futebol.  

Renan Santos faz a leitura da do que chama de “carta aos congressistas”, que é repetida 

pelas pessoas na manifestação: 

“Nós os brasileiros, exigimos nessa tarde que abandonem seu discurso fácil e sintam 

as vozes das ruas. Não aceitamos um governo golpista, que rouba nosso dinheiro, que 

rouba nossa esperança, e acima de tudo, que rouba nossa liberdade. Não faremos 

sacrifícios, nem pagaremos a conta, daqueles que insistem em nos oprimir. Caros 

congressistas. O povo brasileiro exige apenas uma coisa. Deixem seus interesses de 

lado e sejam oposição. Impeachment Já! ” 

Depois disso, ocorre o discurso de Kim: 

O PT diz que a gente é fascista, o PT diz que a gente é golpista. Mas os fascistas são 

eles, os golpistas são eles. Se Impeachment é golpe, porque o PT pediu Impeachment 

do Collor, porque pediu Impeachment do FHC? Os golpistas são eles. Eles são a elite. 

O que Lula e Dilma fizeram não é só motivo para cassação não, é motivo para a cadeia. 

Eles só não foram presos até agora, porque a oposição de verdade não estava na rua, 

porque o povo não estava na rua. O PT pode mandar o MST, o PT pode mandar a 

CUT, mas ele nunca vai acabar com a maior oposição do Brasil, que é o povo 

brasileiro! 

Após Kim, aparecem as seguintes frases em verde em amarelo, e depois, o vídeo acaba:  

“A moderação na defesa da liberdade não é uma virtude. ” 

“Seja oposição! ”   
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“12abr será ainda maior!” 

 

Recuperando as tarefas principais de enquadramento (BENFORD e SNOW, 2000), 

podemos pensar primeiramente no enquadramento diagnóstico, que diz respeito a identificação 

das fontes de causalidade, culpa e /ou agentes culpáveis. Notamos que nos dois primeiros vídeos 

com cenas de protestos, um ocorrido no dia 06/12/14 e o outro em 15/03/15, vemos o PT, 

incluindo Dilma e Lula, que “roubou”, que é corrupto, que dividiu a sociedade, como a principal 

causa de culpa do problema. Já no enquadramento prognóstico, que diz respeito a articulação 

de uma solução proposta para o problema, assim como as estratégias para executar o plano, 

vemos a defesa do Impeachment, que seria conseguida através do eco das “vozes das ruas” do 

“povo brasileiro”, isto é, dos protestos de rua. No enquadramento motivacional, entendido como 

uma justificativa para o envolvimento na ação coletiva, incluindo a construção de vocabulários 

apropriados de motivação, podemos pensar no discurso de Renan Santos do dia 15/03:  

Para os parlamentares de oposição, o dinheiro deles está aqui ‘ó’, no bolso, durante 4 

anos. Eles pediram para a Dilma sangrar e a gente sangrar junto. Vocês querem 

esperar? Vocês querem sangrar com a Dilma? Vocês querem mais três anos de 

mentiras? Vocês querem perder seus empregos? Então é Impeachment já! ” 

Vemos que palavras motivacionais, se unem no discurso ao enquadramento prognóstico, 

a defesa do Impeachment. 

Voltando aos tipos de vídeos, onde já apresentamos as “vídeo-montagens” e os vídeos 

com cenas de protestos. Kolista e Roberts (2015) em seu trabalho sobre selfies, nos dão algumas 

pistas que podem nos ajudar a entender essas cenas de protestos nos vídeos do MBL. Ao 

defenderem a utilização das selfies para a prática de um jornalismo de ponto de vista (POV), os 

autores definem as mesmas como uma forma de comunicação e formação de identidade e 

também como contribuição para a compreensão pública dos eventos. Isso porque quando as 

selfies são tiradas em determinado evento, elas oferecem várias perspectivas, mesmo que 

enviesadas, e contribuem para um entendimento do que aconteceu em determinado local de 

interesse público. Quando pensamos as selfies em relação a eventos ou locais de interesse 

público, notamos que o testemunho dos mesmos percebidos através da presença do criador da 

imagem no local, mostra a autenticidade.  

“As selfies criam identidades ligadas ao contexto que simultaneamente verificam 

visualmente a existência dessa identidade apresentada em relação a um horário e 

espaço específicos. Como tal, as selfies não só apresentam ou formam uma identidade, 

mas também podem ser entendidos como um sinal de prova que sublinha a atividade 

de testemunhar um evento colocando-se em um espaço e tempo específicos”. 

(KOLISKA e ROBERTS, 2015, pág. 1676) 
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As selfies não são vídeos, porém podem nos ajudar a refletir sobre o objeto. Podemos 

pensar que as cenas em vídeo dos protestos reivindicam uma narrativa enviesada de 

compreensão do fenômeno, que aconteceu em determinado local, que prova o testemunho do 

evento pelo criador do material, e a partir disso, o confere autenticidade. 

As cenas dos protestos, dos cartazes erguidos pelos manifestantes, dos discursos dos 

membros do MBL, com a música ao fundo, mostram o desejo de transmitir as emoções de quem 

presenciou o fato. E, somadas a edição das imagens, direcionam a atenção do espectador do 

vídeo para uma compreensão enviesada do fenômeno.  

Dessa forma, o espectador sente-se convidado a apoiar o movimento tanto com um 

clique para dar like no vídeo, quanto para comparecer a novos atos nas ruas. E ainda podemos 

pensar no apoio financeiro realizado por meio de doação ao MBL, assim como o apoio a causa 

que eles defendem no protesto sem necessariamente o apoio ao movimento, tal como o 

Impeachment de Dilma Rousseff ou o apoio a prisão de Lula.   

Um outro vídeo do tipo montagem, foi postado no dia 29/09/201585. Vemos um 

programa original do PT para a televisão em que se ouve o som característico de erro do sistema 

operacional Windows a cada frase falada, assim como a apresentação de manchetes de notícias 

com a tentativa de contradizer Lula, como observamos na Figura 12. Na maioria das manchetes 

não temos identificação do lugar onde foram publicadas. E ao fim do vídeo, na última frase de 

Lula, após o aparecimento das manchetes, vemos uma janela de erro do Windows, onde se busca 

uma referência com a atuação política dos governos petistas. E a única opção que se apresenta 

para se clicar nessa janela de erro é IMPEACHMENT.  

O vídeo começa. Lula diz: Um país que em apenas 12 anos saiu do mapa da fome da 

ONU. Aparecem manchetes de jornais: “Fome ainda ameaça 7,2 milhões de pessoas no Brasil, 

afirma IBGE”; “Governo escondeu dados da pobreza no país por causa das eleições”.  

Lula diz: colocou mais de 40 milhões de brasileiros na classe média. E aparecem as 

manchetes, com os escritos: “governo define que classe média tem renda entre 291 e R$1019”; 

“Nova classe média já paga o preço da crise”. Depois disso aparece a filósofa Marilena Chauí 

falando: “é porque eu odeio a classe média”. “A classe média é um atraso de vida”. 

                                                 
85 Disponível em < https://www.YouTube.com/watch?v=JAhZQgQThRY> 
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Figura 12 -  Print screen do vídeo "Veja o programa do PT na TV!" Manchetes 

 

Lula diz: Bateu recorde na geração de empregos. E aparecem as manchetes, com os 

escritos: “Brasil perdeu quase 1 milhão de empregos em um ano, diz CAGED”; “população 

desocupada no Brasil cresce 52,1% em um ano”.  

Lula diz: E fez programas como o Minha Casa Minha Vida, o ProUni e o FIES. E 

aparecem as manchetes, com os escritos: “CGU detecta novas fraudes no ProUni”; Dilma 

suspende verbas do Minha Casa Minha vida para famílias mais pobres; Corte no FIES leva 

alunos e universidades a contraírem dívidas. 

Lula diz: é capaz de vencer qualquer crise. E aparecem as manchetes, com os escritos: 

“Dilma mantém ‘pedaladas fiscais’ em 2015 mesmo sob contestação do TCU”; “Pelo ajuste e 

contra Impeachment, Dilma oferece 5 ministérios ao PMDB”; “Impeachment mais perto que 

CPMF”. 

Lula diz: um país que fez tanto em pouco tempo. E aparecem as manchetes, com os 

escritos: “Dólar chegou R$4,14, mas recuou a R$4,11 depois de leilões do BC. ”; Governo 

cortará r$ 25 bi em gastos sociais; “Economistas pioram projeção do PIB, para -2,8%, e de 

inflação, para 9,46%. Rombo no orçamento de 2016 pode chegar a r$70 bilhões. “Cresce o 

número de brasileiros e situação de extrema pobreza”. 

Lula diz: tem que acreditar na força de seu povo. Foi por isso que lutei e vou continuar 

lutando hoje e sempre.  E aparecem as manchetes, com os escritos: “Lula será investigado 
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oficialmente pela lava jato”; “Procuradoria investiga lula por tráfico internacional de influência; 

Janot defende que STF autorize depoimento de Lula na lava-jato; Deputado quer convocar Lula 

para depor na CPI do BNDES por suposto lobby em favor da Odebrecht; “Tudo foi originado 

na casa civil do governo Lula”, afirma procurador. 

Então, aparece mensagem de erro do Windows. “BRASIL_DO_PT.EXE PAROU DE 

FUNCIONAR” e o botão “IMPEACHMENT”, como notamos na Figura 13. 

 

Figura 13 - Print screen do vídeo "Veja o programa do PT na TV!" Mensagem de erro 

 

E essa janela com o som característico de erro aparece 7 vezes e depois aparece a “tela 

azul”, famoso erro do sistema operacional. E após isso, vemos uma animação do Pixuleco86 

“voando” sobre a tela azul, como podemos observar na Figura 14.  

                                                 
86 Em manifestações e protestos contra o governo do Partido dos Trabalhadores, “Pixuleco” foi adotado como 

nome de um boneco inflável que representa o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com uma 

roupa de presidiário. 
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Figura 14 - Print screen do vídeo "Veja o programa do PT na TV!" Tela azul e Pixuleco 

 

No vídeo postado no dia 22/05/201687, que é segundo sua legenda, de dezembro de 

2015, o MBL comemorava os 365 dias de fundação. Ao som da música clássica “Bolero”, de 

Maurice Ravel, vemos imagens dos jovens Kim Kataguiri, Fernando Holiday, dos irmãos 

Renan e Alexandre Santos, em diversos atos pelo país, inclusive do acampamento pró-

Impeachment de Dilma em Brasília. As imagens mostram os jovens sorridentes, dançando 

durante os diversos eventos e também das chuvas que caíam durante o acampamento. Além 

disso, uma voz ao fundo declamava o seguinte discurso: 

“Não é fácil iniciar uma revolução, ainda mais difícil é leva-la adiante confrontando 

os percalços que surgem pelo caminho. Vencê-la, no entanto, é a mais difícil das 

tarefas, demanda força, criatividade, companheirismo e resiliência. Sim, resiliência. 

Resiliência pode ser confundida com fibra moral. É a incrível capacidade que o ser 

humano tem de permanecer fiel a seus princípios, mesmo diante do implacável teste 

do tempo, e dos desafios impostos por sua jornada. É característica fundamental dos 

campeões, dos líderes, e dos santos. E não faltou resiliência ao Movimento Brasil Livre 

ao longo do seu primeiro ano de existência. Já nascemos em guerra com uma imprensa 

governista e militante. Fomos forjados na indiferença e no ódio dos porta-vozes do 

adesismo, atropelando suas mentiras com trabalho e criatividade. Lideramos as 

maiores manifestações do mundo em 2015, não apenas uma vez, mas três. Em 

centenas de cidades, com milhões de pessoas. Organizamos atos pequenos, médios e 

grandes, e apanhamos, fomos caluniados, perseguidos e pressionados. Negros, jovens 

e mulheres aprenderam que só é vítima quem peleja a favor do caudilho. Não nos 

vitimizamos. E pressionamos e desmascaramos dezenas de políticos que insistem em 

tomar partido do silencio, ao invés do brasil. Enquanto a oposição vacilava, 

marchamos de mil quilômetros para protocolar o Impeachment de Dilma Rousseff. 

Fomos atacados, atropelados e abandonados pela imprensa, mas fizemos os 

congressistas seguirem as vozes das ruas. A fórceps. Gostem ou não do MBL, a classe 

                                                 
87 Disponível em < https://www.YouTube.com/watch?v=gUEaYX5IjZI> 
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política passou a vê-lo com temor e respeito. E não é por menos, estamos presentes 

nos 4 cantos do pais. ” 

O discurso nos mostra alguns dos frames que se repetem em vários dos outros vídeos: a 

crítica à grande Imprensa, “governista e militante”; a valorização de manifestações e atos do 

MBL, que são reproduzidas em suas postagens online e transmissões ao vivo; e a defesa do 

Impeachment de Dilma Rousseff, tanto como pauta antes de acontecer, quanto como conquista 

depois de ter acontecido. 

Além das vídeo-montagens e dos vídeos com cenas de protestos políticos, temos um 

outro agrupamento: os vídeos que chamaremos aqui de vídeos de primeira pessoa. Para 

compreendê-los, utilizaremos a noção de “vlogs”. Segundo Burgess e Green: 

O vlog (abreviação para videolog) é uma forma predominante do vídeo “amador” no 

YouTube, tipicamente estruturada sobre o conceito do monólogo feito diretamente 

para a câmera, cujos vídeos são caracteristicamente produzidos com pouco mais que 

uma webcam e pouca habilidade de edição. Os assuntos abordados vão de debates 

políticos racionais a arroubos exacerbados sobre o próprio YouTube e detalhes triviais 

da vida cotidiana. (Burgess & Green, 2009, p. 192) 

São características desse agrupamento o monólogo feito diretamente para a câmera, sem 

um cenário bem definido, sobre assuntos e pautas políticas. No vídeo postado no dia 

28/11/201688, notamos Renan Santos em um monólogo, como observamos na Figura 15. Ele 

diz:   

Ora ora ein, que bonito. Quer dizer que gente que saiu as ruas pedindo a saída de 

Dilma Rousseff, que defendeu a lava-jato até aqui, agora está topando conversar com 

a extrema-esquerda para eventualmente pedir um fora Temer aqui, defender a lava-

jato ali. Como assim? Vamos entender essa história. 

Nos últimos dias, parte da política brasileira foi tomada por uma irracionalidade 

absoluta. Tem político corrupto defendendo anistia. Tem procurador indo defender as 

10 medidas falando que vai lá pra Brasília com luva de boxe, tem movimento 

defendendo sair junto com a esquerda que os chamam de golpistas as ruas para pedir 

fora-temer. Como é que a gente pode chegar num nível de irracionalidade tão grande? 

Uma das coisas que nos incomodam no MBL é as vezes a falta de visão estratégica 

das pessoas. Como podemos hoje tentar dar espaço para um grupo político que 

defende ideias totalitárias, para um grupo político que nos chamam de golpistas, que 

chamam as pessoas, os milhões de brasileiros que saíram as ruas de ignorantes, 

analfabetos políticos, golpistas e oportunistas para estarmos a nosso lado, como se 

eles quisessem defender valores como a defesa do estado democrático de direito e o 

combate a corrupção como nós defendemos. 

Essa gente representada agora pelo PSOL ou pela REDE, está usando a mesma tática 

que o PT tentou usar nos anos 90. De falar que era um partido “nós somos contra a 

corrupção, defendemos uma política limpa” e o que nós vimos foi exatamente o 

contrário. Aparelhamento das instituições e uso político das instituições para 

perpetuar um projeto de poder. Não pense que essas pessoas enxergam a política como 

algo diferente de como o PT ENXERGA. As instituições, para essa gente, têm que ser 

usadas para eles chegarem ao poder. E eles vão utilizar você, você que sai as ruas, 

                                                 
88 Disponível em < https://www.YouTube.com/watch?v=GXAe7Kw3piU&t=4s> 
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jornalistas, vão utilizar tudo o que for necessário para chegar ao poder. Vão manipular 

as pessoas e fazer alianças que eles vão jogar fora e vão cuspir e tratar como lixo tão 

logo o objetivo político deles seja alcançado.  

Eu vi recentemente gente elogiando o Ivan Valente do PSOL. O IVAN VALENTE, 

um exemplo de democracia, que tratou o Impeachment como golpe, e que 

recentemente estava tecendo loas ao Fidel Castro, “um grande líder”, elogiando o fato 

do Fidel não ser um conciliador, não recuar as vezes em suas posições. Fidel achava 

o seguinte, se você discordar de mim eu te fuzilo, te mato, te mando para um campo 

de trabalho forçado. Esse Ivan Valente, muito amigo do sindicato dos químicos, na 

região de Osasco e região do interior de São Paulo, é um cara agora que está sendo 

tratado por parte do lado de cá, como um defensor da ética, simplesmente porque se 

aliou circunstancialmente a nós, para no momento que a lava-jato atinge 

principalmente o PMDB e o PSDB, ele possa pintar como defensor da moralidade. 

Nada disso. 

Essa gente não pode ser incensada. Esses caras são inimigos da democracia, são 

inimigos da moralidade. E nós não podemos usar atos políticos como escadinha para 

levantar oportunistas desse tipo. O MBL não defenderá ato algum ao lado dessas 

pessoas. Enquanto indivíduos eles serão livres para sair as ruas nos dias que eles 

quiserem, inclusive no dia das nossas manifestações. Nós não seremos utilizados 

como instrumento para levantar a esquerda brasileira. 

 

Figura 15 - Print screen do vídeo "Movimentos democráticos não podem se unir à extrema esquerda" 

 

No dia 13/12/2017 é transmitido, ao vivo, o vídeo89 (com a maior duração de nossa 

amostra, 1 hora e 33 minutos) de título “MBL NEWS | 13/12/17 | PREVIDÊNCIA ADIADA, 

DESARMAMENTO SEGUE NO SENADO, E VD. MARISA LETÍCIA? WTF?”. 

O vídeo começa com uma abertura, como observamos na Figura 16. Ouvimos uma voz 

ao fundo, que diz: “Kim Kataguiri”, enquanto no vídeo temos Kim, que está lendo jornal, 

                                                 
89 Disponível em: < https://www.YouTube.com/watch?v=i2LLjP9fE0U&t=600s> 
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sorridente, fazendo sinal afirmativo com a cabeça em uma bancada (que lembra programas 

jornalísticos televisivos como Jornal Nacional) com o logo do MBL NEWS, e lemos em uma 

legenda “Kim Kataguiri, analfabeto político”.  

Depois, vemos Fernando Holiday bebendo algo numa xícara com o rosto de Sergio 

Moro estampado e Eric Balbinus jogando num fliperama, que conversam até ouvirem a voz do 

locutor, quando sorriem, e Holiday faz sinal afirmativo com a cabeça. O narrador apresenta: 

“nossa bancada de cotistas com Fernando Holiday e Eric Balbinus. ” Ainda podemos ler na 

legenda de apresentação de Holiday escrito “nosso vereas”, (em referência a seu cargo de 

vereador pela cidade de São Paulo) e na de Balbinus, “o reacionário” (em referência à página 

homônima do Facebook).  

Continua o narrador: “e nossa bancada da porrada com Salsicha e Renato Battista”. 

Vemos aqui Salsicha (apelido de Alexandre Santos, irmão de Renan Santos) com um taco de 

baseball simulando uma briga com Renato. Os dois param quando ouvem o narrador, sorriem, 

e se abraçam. Lemos na legenda de Battista, “põe pra trabalhar”, e na de Alexandre Santos, 

“salsicha”.  

Depois, vemos Arthur do Val abrindo uma porta, como se estivesse acabando de chegar, 

passando a mão no rosto, rindo e fazendo um sinal de afirmativo com a cabeça. E o narrador: 

“por último, mas não menos, Arthur do Val, do Mamãefalei” (canal do YouTube). E na legenda 

“mamãefalei”.  

E então o narrador diz: “está no ar, MBL NEWS! ” E vemos todos sorrindo. Aparece o 

logo do MBL NEWS acompanhado de “ De seg a sex...as 19h +-“. 
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Figura 16 - Print screen do vídeo "MBL NEWS | 13/12/17", com a abertura do programa. Da esquerda para a direita, temos 

Arthur, Holiday, Salsicha, Balbinus, Kim e Renato. 

 

No vídeo desse dia, apesar da apresentação de todos os membros, estão na bancada 

Salsicha e Eric Balbinus. Os apresentadores leem as notícias selecionadas de seus smartphones, 

assim como as comentam e fazem piadas entre as duas coisas.  

Salsicha explica que o vídeo está sendo transmitido para ser melhor assistido pelo 

YouTube, e convoca as pessoas que estiverem vendo pelo Facebook a migrarem para a outra 

plataforma. 

O programa busca a interação com seus espectadores e, ao mesmo tempo, a captação de 

recursos, por meio dos pimbas. Os pimbas são comentários enviados através do recurso 

superchat90 do YouTube, que devem ser lidos pelos apresentadores ao fim do programa. Esse 

tipo de comentário só possível através da “doação” de um valor. Se o valor for menor que 5 

reais, serão apenas lidos; se forem iguais ou maiores que 5 reais, serão lidos e respondidos.  

                                                 
90 “O Super Chat é uma nova maneira para fãs e criadores de conteúdo interagirem durante transmissões ao vivo. 

Os fãs podem comprar Super Chats para destacarem mensagens dentro do stream de bate-papo ao vivo. Os Super 

Chats se destacam entre as outras mensagens de duas formas: Seu Super Chat é destacado com uma cor diferente; 

seu Super Chat é fixado no painel de mensagens por um período determinado, dependendo do valor selecionado. A 

cor do seu Super Chat, o período em que ele fica fixado no painel e o comprimento máximo da mensagem são 

determinados pelo valor da sua compra.” Disponível em < 

https://support.google.com/YouTube/answer/7277005?hl=pt-BR > 

 

https://support.google.com/youtube/answer/7277005?hl=pt-BR
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O superchat, representado pelo comentário destacado através do pagamento, é uma 

funcionalidade do YouTube disponível para qualquer transmissão ao vivo. O pimba é o nome 

que o MBL dá para essa funcionalidade, com o incremento da resposta ao comentário. Uma das 

outras funções do pimba é a quebra do roteiro do programa, possibilitando o apoio dos 

espectadores também para escolher a pauta a ser discutida mediante o pagamento. 

O locutor do MBL NEWS diz durante o vídeo:  

“Tem gente perguntando como faz pimba, como doa para o programa. Os pimbas são 

os superchats, você faz uma doação e você faz uma pergunta também, ou se quiser 

fazer uma piada, ou se quiser mandar a gente tomar no...é só doar pelo superchat. ” 

No início deste vídeo, foi anunciado que a pessoa por trás da maior “doação”, ou do 

maior pimba, ganharia dois livros: “quem é esse moleque para estar na folha?”, de Kim 

Kataguiri, e “Por que o Brasil é um país atrasado?”, de Luiz Philippe Órleans e Bragança, 

descendente da família imperial brasileira, que Salsicha chama de “príncipe”. Na Figura 17, 

vemos os apresentadores na bancada do programa com os livros. 

 

Figura 17 -  Print screen do vídeo "MBL NEWS  | 13/12/17" apresentadores e livros 

 

Dentre as notícias apresentadas, temos primeiramente: “PT E PSOL tentaram tumultuar 

a câmara municipal de SP durante a discussão sobre o projeto escola sem partido”. Depois, 

apresentam: “acusado de ser xenófobo e racista, Trump tem sido um presidente muito melhor 

para os negros e hispânicos. ”. Logo após, Balbinus diz que o desemprego nos Estados Unidos 
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caiu e que os espectadores não irão ouvir essa notícia na GloboNews. Também começa a 

estabelecer comparações entre Donald Trump e Ronald Reagan, desde o mesmo slogan que 

utilizaram, “Make America Great Again”, ao fato de dizer que a taxa de desemprego abaixou 

num nível só existente no governo Reagan, a quem define como “melhor presidente da história 

dos EUA”. Balbinus diz que, apesar de Trump estar fazendo um bom trabalho, preferia que Ted 

Cruz ganhasse a presidência. 

A próxima notícia apresentada é: “por corpo mole de PSDB e outros populistas, reforma 

é adiada para o ano que vem. ”. E então, os apresentadores dizem que existe uma ala covarde 

do PSDB que por causa da impopularidade da medida não quer apoia-la, assim como por causa 

das eleições. E afirmam, que o pior, é que a ala do PSDB que está contra a reforma da 

previdência é uma ala mais jovem, inclusive uma ala que diz liberal. E concluem que isso 

mostra que o passado do PSDB está destruído, e o futuro, indo de mal a pior. Logo após, 

apresentam: “CCJ do senado defende revogação do estatuto do desarmamento e pede que seja 

decretado o estado de defesa no RJ”.  Depois de lerem a notícia, os apresentadores passam a 

argumentar a favor do “direito de as pessoas terem armas”.  

Os apresentadores anunciam a notícia: “Câmara aprova nome de Marisa Leticia para 

viaduto em São Paulo”, criticam o fato, e defendem que o prefeito João Dória vete a medida. 

Após isso, com a foto da ex-primeira dama, mais a legenda “Marisa Leticia manda brasileiros 

enfiarem panelas no cu”, reproduzem um áudio de uma conversa de Marisa com um homem 

não identificado. Logo, após, leem a última notícia: “Holiday escreve artigo para Folha 

detonando jornalista militante”. 

E então, começam as apresentações dos pimbas. O locutor avisa que têm bastante 

pimbas. Salsicha avisa que no dia anterior foram quase 800 reais em pimbas. Entre as várias 

perguntas apresentadas, Salsicha anuncia novamente que o maior pimbeiro levará os livros.  

Como explicamos, o vídeo acima foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Temos três 

vídeos do tipo em nossa amostra. Eles apresentam algumas características em comum, tais 

como as interações com os espectadores através dos pimbas; a duração grande dos vídeos em 

relação ao resto da amostra, com média de uma hora; o formato e cenário dos programas, que 

lembram programas jornalísticos televisivos. 
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Um outro vídeo do tipo transmissão ao vivo91 é o do programa Uganda Connection, que 

nos mesmos moldes do MBL NEWS, tem os membros do MBL comentando notícias. Porém, os 

apresentadores são todos negros e as notícias escolhidas são as que passam por discussões sobre 

racismo. O vídeo analisado começou a ser transmitido dia 23/01/2018, com o título: “UGANDA 

CONNECTION | 24/01/18 | Britânicos taxam brancos, Waack comenta imprensa e Surubinha”. 

O cenário do programa é forrado de tecidos com estampas africanas. Fernando Holiday, 

Eric Balbinus e Thito Coelho se alternam na apresentação, nos comentários das notícias, e nos 

pimbas, que ocorrem nos mesmos moldes do MBL NEWS. Holiday segura no colo um boneco 

do “Pixuleco” durante todo o programa, como observamos na Figura 18. 

 

Figura 18 -  Print screen do vídeo "UGANDA CONNECTION" 

 

O nome Uganda Connection faz referência ao programa Manhattan Connection, da TV 

fechada GloboNews, e ao Havana Connection, produzido pelo Blog do Sakamoto. 

Os apresentadores comentam e debatem sobre o Partido Trabalhista Britânico, que para 

eles é uma versão original do PT, liderado pelo primeiro político declaradamente socialista 

desde a Guerra Fria, Jeremy Corbin. E criticam o fato de que a cobrança de entrada em um 

evento organizado pelo Partido, foi de 40 libras para brancos e 30 libras para não brancos. 

                                                 
91 Disponível em: < https://www.YouTube.com/watch?v=DTtgbhmnVcs&t=232s> 
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Holiday diz que isso lembra as políticas do apartheid. E Balbinus comenta que isso causou um 

dano na imagem do partido trabalhista britânico. 

Depois, os apresentadores comentam sobre o jornalista William Waack, que afirmou 

numa entrevista à revista Veja que os veículos de imprensa “são pautados por uma minoria 

militante radical”. Balbinus comenta que não houve uma tentativa da emissora (Globo) de 

resolver o que aconteceu com Waack de forma mais amigável, enquanto Holiday diz que “ele 

errou”, mas “a ditadura do politicamente correto não é o caminho mais adequado”, e Thito diz 

“sua piada foi ruim, mas a gente perdoa. Pode voltar.”. 

Importante citar que a Rede Globo rescindiu o contrato com o âncora do Jornal da Globo 

após o vazamento e grande número de compartilhamentos de um vídeo que mostra Waack 

proferindo ofensas racistas durante cobertura das eleições americanas de 201692. 

Os apresentadores então comentam sobre a música “Surubinha de leve”, de MC 

Diguinho, que foi retirada do ar por apologia ao estupro93 nas plataformas digitais Spotify e 

YouTube.  

Balbinus, de forma irônica, comenta: “Essa música feita por um funkeiro, tem esse 

potencial de risco. Porem a exposição do Santander, do Queermuseu e o homem pelado lá no 

MAM, esses não tem nenhum impacto”. Depois, diz, em tom irônico: “Quem protestou contra 

a música são pessoas de espírito elevado, guerreiros da humanidade, da justiça social. Quem 

protestou contra o Santander cultural e contra o peladão do MAM são fascistas, são 

intolerantes.”.  

E conclui: 

Sinceramente, se essa música fosse feita por um loiro de olhos azuis da FAAP, ele 

poderia facilmente dizer que se tratava de algo conceitual que as pessoas pouco 

instruídas não conseguiam compreender. Como foi o MC Diguinho, censura nele!.  

Após os comentários e discussões, são apresentados os pimbas, e após deles, o vídeo 

acaba. 

 

                                                 
92 Disponível em < https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/12/globo-demite-william-waack-apos-caso-de-

racismo.shtml > 
93 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/01/1951159-spotify-afirma-que-ira-retirar-funk-

criticado-por-apologia-do-estupro.shtml > 

https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/12/globo-demite-william-waack-apos-caso-de-racismo.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/12/globo-demite-william-waack-apos-caso-de-racismo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/01/1951159-spotify-afirma-que-ira-retirar-funk-criticado-por-apologia-do-estupro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/01/1951159-spotify-afirma-que-ira-retirar-funk-criticado-por-apologia-do-estupro.shtml
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3.3 - Análise da atuação do Movimento Brasil Livre no Facebook 

 

Na amostra de 20 vídeos coletadas no Facebook, identificamos diferenças em relação a 

amostra do YouTube. Em quadro abaixo, organizamos a amostra de acordo com a idéia 

goffmaniana de cenário. 

Quadro 6 – Cenários dos vídeos do Facebook 

 Data Protesto 

Primeira 

pessoa 

Vídeo 

N.A.C. 

Vídeo-

enquete Outros 

Transmissões ao 

vivo 

 03/04/2018 X      

 12/04/2018   X    

 21/04/2018   X    

 30/04/2018   X    

 09/05/2018     X  

 18/05/2018   X    

 27/05/2018 X   X   

 05/06/2018    X   

 14/06/2018   X    

 23/06/2018   X    

 02/07/2018    X   

 11/07/2018      X 

 29/07/2018   X    

 07/08/2018  X     

 16/08/2018  X     

 25/08/2018   X    

 03/09/2018 X     X 

 12/09/2018   X    

 21/09/2018   X    

 30/09/2018 X      
Total de 

vídeos 20 4 2 10 3 1 2 
Fonte: Elaboração própria 

A categoria de vídeo mais encontrada, é a que chamaremos de vídeo não autoral 

compartilhado, ou vídeo N.A.C., que diz respeito a vídeos não produzidos por membros do 

Movimento Brasil Livre, de origem identificada ou não, que são compartilhados na página 

oficial. Esses vídeos não possuem uma pauta homogênea, e consistem na maioria das vezes de 

trechos recortados de um vídeo maior. Esses trechos são descontextualizados de seu sentido 

original e geralmente são explicados pelo título que o MBL dá.  Alguns vídeos chegam a ser 

bem curtos, em que apenas poucas frases são mostradas, com o objetivo de ressaltar 

características que o MBL deseja, com o título sendo elemento fundamental para identificar o 
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vídeo em questão. O título, que se apresenta de forma fixa e estática, “dentro” do vídeo, é 

característica não só desse, mas de vários tipos de vídeos do MBL. Podemos dizer que esses 

detalhes fazem parte do trabalho de enquadramento que o MBL realiza em suas ações políticas. 

Em vídeo94 do dia 12/04/2018, com duração de 01min04s, vemos uma sala de aula, e 

uma professora com a camiseta do MST. O título do vídeo é “Professora dá aula com camiseta 

do MST, mas ainda dizem que doutrinação não existe”, como vemos na captura de tela abaixo: 

 

Figura 19 - Professora do MST 

O vídeo não produzido pelo MBL, que circulou em vários sites diferentes, foi 

compartilhado na página oficial do movimento. Por isso, chamamos essa categoria de Vídeos 

não autorais compartilhados. Não sabemos de onde vieram ou quando foram gravados. Não 

temos como avaliar o vídeo completo, pois o que é postado é recortado de uma cena maior e 

descontextualizado. Eles são explicados pelo título com a interpretação que o Movimento dá. 

O vídeo95 publicado no dia 18/05/2018, de título “NÃO TEM PREÇO! VÍDEO DE ZÉ 

DIRCEU SENDO PRESO”, como podemos ver no print screen abaixo, é outro que 

classificamos como não autoral compartilhado. Nele, vemos imagens de José Dirceu sendo 

                                                 
94 Disponível em < https://www.Facebook.com/watch/?v=903979989726145>. Acesso em 19/02/2019. 
95 Disponível em https://www.Facebook.com/watch/?v=944639322326878. Acesso em 01/02/2019. 

https://www.facebook.com/watch/?v=903979989726145
https://www.facebook.com/watch/?v=944639322326878
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levado pela Polícia Federal, de forma pacífica. O homem que está filmando, diz: “Olha o José 

Dirceu sendo preso aí. Esse é o José Dirceu” – risos. 

 

Figura 20 - Zé Dirceu sendo preso 

 

Já o vídeo96 coletado no dia 27/05/2018 mostra uma enquete ou pesquisa de opinião. O 

vídeo é publicado no Facebook em forma de transmissão ao vivo e o seu título é na verdade 

uma pergunta. Para responder sim ou não a ela, o usuário precisa comentar sua resposta. A 

contabilidade dos votos vai sendo realizada ao vivo, conforme as pessoas vão comentando. 

Como a transmissão é longa, de cerca de 3h59min18s, ela acaba gerando um bom engajamento 

e uma boa quantidade de respostas dos usuários. 

                                                 
96 Disponível em https://www.Facebook.com/mblivre/videos/957053364418807/. Acesso em 01/02/2019. 

https://www.facebook.com/mblivre/videos/957053364418807/
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Figura 21 - vídeo-enquete 

Como podemos ver no print screen acima, o título pergunta “Você sairia às ruas para 

exigir o corte de impostos e privilégios? ”. Abaixo vemos o SIM e o NÃO, com o devido 

número de votos e as porcentagens. Na parte inferior, lemos: Comente sim ou não para votar. 

Depois, a frase “Após votar, compartilhe com seus amigos” substitui a anterior. As frases se 

alteram depois de alguns segundos num looping que dura até o fim do vídeo. No vídeo, de 

duração de quase 4 horas, é repetido por várias vezes, novamente em um looping, imagens de 

uma manifestação no meio de um engarrafamento de carros. Observando as pessoas presentes 

vemos que um dos manifestantes está coberto com a bandeira do Brasil. Vemos também um 

cartaz, onde está escrito Vem pra Rua, e uma faixa em que conseguimos ler “intervenção”. Mas 

as pessoas estão um pouco distantes de quem filma, e nenhum dos detalhes citados assumem 

uma centralidade no vídeo. Principalmente a faixa de intervenção. O mais visível é bandeira do 

brasil do lado direito. A pessoa que filma o vídeo diz: “aí rapaziada, a polícia está com nós! 

Cola pra cá rapaziada, vamos fazer a diferença nessa porra aí mano”. Após isso, o vídeo começa 

a se repetir. Após o fim do vídeo, a enquete teve como resultado: 98,2% SIM com 4629 votos 

e 1,8% NÃO com 87 votos.  
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Este vídeo, apesar de ser uma enquete, também contém cenas de protesto, constituindo-

se de um híbrido. Não se sabe ao certo aonde foram gravadas as imagens, nem quem o fez.  

No mesmo período em que o vídeo foi transmitido, aconteciam diversas paralisações de 

caminhoneiros. Foram dez dias de protestos por todo o Brasil97, do dia 21/05/2018 até o dia 

30/05/2018, para exigir a redução de preço do óleo diesel. Nota-se que nesse período, o MBL 

postou várias enquetes parecidas com a do vídeo descrito acima. Desse modo, buscava 

aproveitar o apoio dado pela população aos caminhoneiros, para pregar suas pautas, como por 

exemplo, o “corte de impostos” que consta na pergunta do vídeo. Essa é uma das principais 

pautas do ultraliberalismo, evidenciado pelo slogan “Imposto é roubo”. 

Encontramos outras vídeo-enquetes em nossa amostra, totalizando três. Os títulos 

funcionam como perguntas, que somadas aos vídeos transmitidos induzem as respostas. A 

contagem de respostas por meio dos comentários, somada a longa duração dos vídeos, atua de 

forma a buscar grande engajamento dos usuários. As porcentagens das respostas claramente 

pretendidas pelo Movimento Brasil Livre foram sempre muito altas, já que a menor delas foi 

96,6%. 

No dia 11/07/2018, foi coletada uma transmissão ao vivo98 do programa MBL NEWS, 

programa diário de notícias apresentado pelo MBL, que teve Arthur do Val e Renan Santos se 

revezando na apresentação. A partir dos 2min após o início do vídeo, vemos uma legenda fixa 

grande: “assista e mande perguntas no YouTube.com/mblivre”. Como podemos observar pelo 

print screen abaixo, o local onde é gravado o MBL News sofreu uma reformulação em relação 

ao vídeo já apresentado sobre o programa. 

                                                 
97 Disponível em < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137>. Acesso em 22/02/2019. 
98 Disponível em <https://www.Facebook.com/mblivre/videos/1016385238485619/>. Acesso em 01/02/2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137
https://www.facebook.com/mblivre/videos/1016385238485619/
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Figura 22 - MBL NEWS 11-07-18 

O vídeo começa com os dois lendo e comentando notícias diárias, simulando programas 

jornalísticos televisivos como, por exemplo, o Jornal Nacional. Após alguns comentários, os 

membros anunciam o prêmio para o maior pimba do dia acima de 150 reais, levará um kit de 

meias e uma blusa do MBL, além do livro, “provavelmente autografado”, de Kim Kataguiri, 

“Quem é este moleque para estar na Folha? ”. 

Após comentarem diversas outras notícias, Arthur pede que as pessoas que estiverem 

assistindo pelo Facebook migrem para o YouTube, pois é nessa que existe a função superchat¸ 

que possibilita o vídeo. Por isso, na altura dos 14 minutos de vídeo, as imagens dos membros 

são cortadas, e o texto da legenda se expande. A partir daí, só conseguimos ter contato com o 

áudio dos membros, com a imagem fixa da legenda. Tal medida tem como objetivo de 

influenciar a migração dos espectadores para o YouTube. 
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Considerações Finais 

Notamos que alguns tipos de vídeos postados no YouTube se repetem no Facebook, tais 

como os vídeos de protestos, os vídeos em primeira pessoa, e as transmissões ao vivo. Porém, 

existem algumas diferenças. As vídeo-enquetes são exclusivas do Facebook, assim como os 

pimbas são exclusivos do YouTube, por uma questão das diferentes funcionalidades das 

plataformas. Enquanto na amostra do YouTube, a esmagadora maioria dos vídeos é produzida 

pelo próprio MBL, no Facebook, nota-se um grande número de vídeos não autorais 

compartilhados.  

Observamos que, por um lado, o Movimento aproveita as oportunidades oferecidas 

pelas plataformas em relação ao cenário dos vídeos, isto é, a todo o plano de fundo em que a 

interação ocorre, com os vídeos de protestos, vídeos em primeira pessoa, com os programas do 

MBL NEWS e do Uganda Connection, com as vídeo-montagens. Por outro lado, o Movimento 

se apropria de funcionalidades como a transmissão ao vivo do Facebook, que permite a 

realização das vídeo-enquetes, e do superchat, no YouTube, que permite uma possibilidade a 

mais de arrecadação de recursos financeiros para além da monetização padrão que a plataforma 

oferece, que tem relação com o número de visualizações. 

Por isso, uma das chaves explicativas para se entender o sucesso do MBL está na 

articulação entre uma forma de organização algorítmica construída pelas plataformas digitais e 

o desenvolvimento de uma expertise dos membros sobre como operam esses algoritmos das 

plataformas.  

Dessa forma, da mesma forma que a Rede de think tanks do Estudantes Pela Liberdade 

é fundamental para entendermos o pensamento do MBL, as carreiras dos mesmos na Internet 

são fundamentais para o entendimento sobre o modo como operam os algoritmos das 

plataformas.  

Os títulos dos vídeos obedecem uma lógica de atração da atenção, isto é, explicam do 

que se trata o vídeo, que muitas vezes é recortado e descontextualizado, e visam a 

ridicularização e humilhação dos adversários, além de muitas vezes conterem chamadas 

sensacionalistas. 

O Movimento Brasil Livre surge com o objetivo de propor uma nova estética ao 

liberalismo. Uma estética totalmente relacionada às mídias sociais e sua linguagem. 
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A forma como o MBL percebe o mundo, que sistematizamos por meio de oposições, se 

une à linguagem das mídias sociais. Sem espaço na grande mídia, o grupo se aproveita da 

expertise de seus membros em relação às plataformas.  

O Movimento sempre utilizou as críticas negativas ao PT como forma de mobilização. 

Mesmo que depois do Impeachment de Dilma Rousseff, as pautas tenham se ampliado, o 

antipetismo continua sendo um dos principais focos do Movimento. 

A aproximação do Movimento a pautas morais, que aumentou depois do Impeachment, 

de forma contrária ao que prega o Libertarianismo, se dá no contexto de buscar a manutenção 

do engajamento nas mídias sociais. 

As Jornadas de Junho de 2013 e os protestos que se seguiram e culminaram com o 

Impeachment ofereceram oportunidades políticas ao MBL, já que com as bandeiras da 

antipolítica e do "fora todos" sendo levantadas, um movimento não institucional, de jovens até 

então desconhecidos e recém-saídos da menoridade, surgiram como "outsiders". 

Apesar disso, o Movimento não surge de forma “espontânea”. É resultado de uma ampla 

rede transnacional onde circulam recursos, idéias, valores, que possuem o objetivo claro de 

formar líderes orientados pelo ultraliberalismo. 

O MBL é uma organização não institucional supra-partidária, isto é, possuem membros 

em vários partidos, apesar dos principais fazerem parte do Democratas.  

Existe um movimento perceptível de avanço para a política institucional. Além do bom 

resultado nas Eleições de 2018, existe até mesmo a possibilidade de o Movimento criar um 

partido próprio no futuro99.  

Quando estudamos o discurso do MBL, percebemos uma grande similaridade com o 

discurso do campo político à direita no Brasil. Os elementos citados estão presentes nas falas 

de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, e por isso podem contribuir para o entendimento não só 

da atuação do Movimento Brasil Livre, mas do que diversos autores chamam de nova direita 

brasileira. 

Esse campo, que apesar das similaridades, é bem heterogêneo, formado principalmente 

por liberais e conservadores, também tem a Internet como principal caminho de exposição de 

                                                 
99 Disponível em < https://epoca.globo.com/expresso/animado-com-desempenho-nas-eleicoes-mbl-articula-

criacao-de-partido-proprio-23296083>. Acesso em 25/02/2019. 

https://epoca.globo.com/expresso/animado-com-desempenho-nas-eleicoes-mbl-articula-criacao-de-partido-proprio-23296083
https://epoca.globo.com/expresso/animado-com-desempenho-nas-eleicoes-mbl-articula-criacao-de-partido-proprio-23296083
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idéias, também considera o petismo como representante máximo da esquerda no Brasil, e os 

principais líderes do partido, como Lula e Dilma, como os maiores inimigos da nação. 
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