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QUEM SOMOS

O TretAqui.org é uma iniciativa de uma parceria estabelecida entre diversas
entidades da sociedade civil brasileira que trabalham com temas de representatividade
política de mulheres, pessoas negras, LGBTs, participação cidadã e direitos humanos nos
meios digitais (Coding Rights, Beta, Vote LGBT, Me Representa, Fundação Cidadania
Inteligente, Rede Feminista de Juristas, Gênero e Número, Umunna e InternetLab).
O canal (https://www.tretaqui.org/) foi desenvolvido com a finalidade de facilitar
denúncias de candidaturas sendo atacadas por discursos de ódio nas eleições ou de
discurso de ódio utilizado por alguma candidatura. Por meio da plataforma, buscou-se
oferecer uma forma fácil e anônima de denunciar tais violações. Após registradas, as
denúncias eram encaminhadas para denúncia junto às esferas institucionais.
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DENÚNCIAS
Durante as eleições gerais de 2018, foram cadastradas o total de 564 denúncias
na plataforma do TretAqui. As denúncias foram classificadas a partir das seguinte
categorias referentes ao tipo de violência/ofensa: (i) Apologia e incitação a crimes contra
a vida; (ii) Discriminação contra a mulher; (iii) LGBTFobia; (iv) Incitação à violência física;
(v) Racismo; (vi) Invasão de conta de e-mail ou redes sociais; (vii) Intolerância religiosa.
Além disso, foram divididas entre violências/ofensas que (a) constituíam um ataque a
uma candidatura ou (b) constituíam um ataque de uma candidatura contra um grupo ou
pessoa.

Neste relatório, reunimos uma amostra dos casos coletados pela plataforma.
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a. Partido da República (PR)
i.

Coronel Belelli (candidato a deputado estadual não eleito Goiás)

1. Apologia e Incitação a Crimes Contra a Vida e à Violência
Policial
O então candidato a deputado estadual pelo
Partido da República (PR) de Goiás, Coronel
Belelli, publicou na sua página na rede social
Facebook, em 27 de agosto de 2018, uma
fotomontagem com a frase “lugar de bandido
não é na cadeira é no cemitério”, seguida da
foto de um cemitério com a frase “não existe
cemitério melhor que esse”.1
A frase incita a violência policial, uma vez que
apresenta uma pessoa fardada. O Brasil é o
país com a força policial que mais mata no
mundo2. E o estado de Goiás, desse candidato
possui uma das mais altas taxas no país, com
3,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes3.

1

Link
para
postagem
do
Coronel
Belelli
no
Facebook:
https://www.facebook.com/story.php?id=373042729865666&story_fbid=470933460076592
2
Anistia Internacional, “Amnesty International releases new guide to curb excessive use of force by police”.
Disponível
em:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/amnesty-international-releases-new-guide-to-curb-excessiv
e-use-of-force-by-police/.
3
G1,
Monitor
da
Violência,
23.05.2018.
Disponível
em:
http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/mortos-por-policiais-no-brasil/.
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b. Partido Democrático Trabalhista (PDT)
i.

Ciro Gomes (candidato à Presidência da República não
eleito)

1. Agressão a jornalista
Durante visita de Ciro Gomes à Boa Vista,
Roraima, no dia 15 de setembro, o então
candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT),
xingou e foi acusado de ter empurrado o
jornalista Luiz Nicolas Maciel Petri ao ser
questionado, por ele, sobre uma antiga fala de
Ciro a respeito de brasileiros acusados de
agredir imigrantes venezuelanos no estado “O senhor reafirma o que o senhor disse sobre
os brasileiros de que tiveram aquela
manifestação lá na fronteira, que chamou os
brasileiros de canalhas, desumanos e
grosseiros?”.
Uma filmagem disponibilizada no canal de Jair
Bolsonaro, no YouTube,4 mostra o momento
da agressão verbal do candidato ao jornalista,
logo após a pergunta: "Vai pra casa do
Romero Jucá, seu filho da puta". O candidato
ainda acusa o jornalista de ser partidário a um
oponente político - Romero Jucá.
Ainda de acordo com reportagem do portal de
notícias G1, de 17 de setembro de 2018, o
jornalista registrou Ocorrência no 1º Distrito
Policial contra o candidato por injúria e lesão
corporal dolosa.
A Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo (Abraji) registrou ao menos 130
casos de agressões a jornalistas no contexto
político-eleitoral5.

4

Link para vídeo que mostra a agressão verbal de Ciro Gomes, em 16 de setembro de 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=pffyLNjeCUc
5
Abraji, “Abraji registra más de 130 casos de violencia contra periodistas en el contexto político-electoral”,
15.10.2018.
Disponível
em:
http://abraji.org.br/noticias/abraji-registra-mas-de-130-casos-de-violencia-contra-periodistas-en-el-contexto-p
olitico-electoral.
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c. Partido Trabalhista Cristão (PTC)
i.

Batista Matos (candidato a deputado federal não eleito Maranhão)
1. LGBTfobia

No dia 3 de setembro de 2018, o então
candidato a deputado federal pelo PTC-MA,
Batista Matos, publicou em seu instagram6
uma montagem (edição de vídeo) em que uma
drag queen v isita uma escola.O início do vídeo
mostra a artista pedindo às crianças que
reflitam sobre a separação entre meninos e
meninas e logo afirma que isso não existe. Um
aluno comenta que essa separação é
preconceito e, em apoio ao aluno, a artista diz:
“viu? toma família brasileira!”.
Em seguida, o vídeo mostra uma fala do
candidato questionando se seus eleitores
desejam uma escola que “rouba a identidade”
de meninos e de meninas e se coloca como o
deputado federal que poderá proteger as
crianças contra uma suposta “ideologia de
gênero”.
Há um forte movimento no Brasil para impedir
a discussão sobre respeito à diversidade
sexual e de gênero nas escolas, chamado
“Escola sem Partido”. Esse movimento é
organizado por muitos políticos e utilizado
como argumento de campanha, para angariar
votos. Além disso, diversos projetos de lei que
buscam
esse
cerceamento
foram
apresentados em todo país e em todos os
níveis federativos, contrariando o Plano
Nacional da Educação.

d. Partido Social Liberal (PSL)
i.

Alexandre Frota (deputado federal recém eleito - São
Paulo)

Alexandre Frota foi eleito como deputado federal do estado de São Paulo pelo Partido Social
6

Link para postagem publicada na rede social Instagram pelo então candidato a deputado federal Batista
Matos, em 3 de setembro de 2018: https://www.instagram.com/p/BnR4OBwnFhO/?hl=pt-br.
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Liberal (PSL), partido de extrema-direita, e está entre as 20 candidaturas do estado com maior
quantidade de votos. O PSL é o atual partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro, também
conhecido por suas manifestações de cunho LGBTfóbico, misógino e racista.

1. LGBTfobia
Thammy Miranda é um homem trans bastante
reconhecido no Brasil, que em 2016 foi candidato a
vereador pela cidade de São Paulo. Sua
candidatura foi impugnada pela justiça eleitoral por
conta de seu partido (Partido Progressistas - PP)
não ter cumprido a cota de 30% de candidaturas de
mulheres. Nas eleições de 2016, o PP era o partido
do então candidato a deputado federal Jair
Bolsonaro.
O grupo de Facebook “Mulheres Contra Bolsonaro”
chegou a mobilizar 3 milhões de mulheres contra a
candidatura à presidência de Jair Bolsonaro, por
conta de seu posicionamento restritivo aos direitos
das mulheres. A página foi hackeada, no dia 16 de
setembro, por apoiadores de Bolsonaro, que
mudaram o nome do grupo para “Mulheres Com
Bolsonaro #17”7. Ainda assim, a mobilização
persistiu, realizando o maior ato em defesa das
mulheres no Brasil, no dia 29 de setembro,
simultaneamente em mais de 100 cidades.
Em apoio ao movimento “Mulheres Contra
Bolsonaro”, várias pessoas utilizaram avatares em
suas redes sociais, como Thammy Miranda.
No post do perfil do deputado federal eleito
Alexandre de Morais no Twitter, ele faz uma
referência transfóbica ao fato de um homem trans
utilizar um avatar da mobilização de mulheres:
“Bolsonaro fez a Thammy voltar a ser mulher”8.

2. Misoginia

7

“Após invasão, grupo ‘Mulheres Contra Bolsonaro’ volta ao ar”, Revista Veja, 17 set. 2018. Disponível em:
https://veja.abril.com.br/politica/apos-invasao-grupo-mulheres-contra-bolsonaro-volta-ao-ar/.
8
Link para o post LGBTfóbico publicado na rede social Twitter do deputado federal eleito por São Paulo
Alexandre
Frota,
18
set.
2018.
Disponível
em:
https://twitter.com/alefrotabrasil/status/1042143148665913344.
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Sâmia Bonfim, deputada federal recém eleita por
São Paulo é do Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), partido de esquerda. Antes disso, foi
vereadora da cidade de São Paulo, pelo mesmo
partido, e seu mandato é reconhecido pela defesa
dos direitos das mulheres. Sua campanha eleitoral
a deputada federal explorou bastante essa
temática.
Em uma peça de sua campanha, Sâmia Bonfim
gravou um vídeo simulando uma manifestação de
mulheres, junto a outras candidaturas feministas do
PSOL e apoiadoras. O vídeo conta com referências
como: “Bolsonaro Nunca!”, por conta de suas
manifestações discriminatórias; “Nem uma a
menos”, em referência ao protesto na Argentina
contrário ao feminicídio; e a própria candidata veste
uma camiseta com “Marielle Vive”, em memória da
vereadora da cidade do Rio de Janeiro, também do
PSOL, brutalmente assassinada a tiros, cujo caso
segue em investigação.

Link:
https://www.facebook.com/1728528250694023
/posts/2206430922903751/

ii.

No dia 18 de setembro de 2018, o deputado federal
recém eleito por São Paulo, Alexandre Frota,
publicou em seu perfil no Facebook post de
conteúdo misógino, utilizando imagens dessa peça
da campanha de Sâmia Bonfim. Referiu-se à
candidata como “lixinho do Psol” e às mulheres do
vídeo como “meia dúzia de suvacos peludos,
virilhas não depiladas” e “Dragão”9, ofensas
comumente utilizadas ao se referir a mulheres
feministas.

André Fernandes (deputado estadual recém eleito - Ceará)

André Fernandes é estudante de direito, youtuber e presidente do PSL Jovem do Ceará. Foi eleito
deputado estadual pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro, e obteve mais de 100 mil votos. Após o
primeiro turno eleitoral, o deputado publicou um vídeo em sua conta no YouTube10 afirmando que
uma Bíblia recebida por Haddad, como presente de um eleitor evangélico, havia sido jogada fora
pelo candidato à presidência. Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que uma sacola em
que a Bíblia havia sido guardada durante o comício foi furtada e, junto do livro, foi furtado também
o celular de um assessor11. No dia 23, Haddad também entrou com ação contra o deputado eleito

9

Link para o post misógino publicado na rede social Facebook do deputado federal recém eleito por São
Paulo
Alexandre
Frota,
18
set.
2018.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/1728528250694023/posts/2206430922903751/.
10
Link para vídeo em que o deputado eleito André Fernandes afirma que a Bíblia recebida por Haddad foi
encontrada no lixo, em 21 de outubro de 2018: https://www.youtube.com/watch?v=9WUB5tbOJmY
11
Link para nota do Partido dos Trabalhadores a respeito do sumiço da Bíblia recebida por Haddad, em 22
de outubro de 2018: http://www.pt.org.br/nota-sobre-a-fake-news-agora-envolvendo-a-biblia/
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para que o vídeo fosse retirado das mídias sociais, para que fosse concedido direito de resposta e
para que houvesse condenação por propaganda irregular.12

1. LGBTfobia
O então pré-candidato André Fernandes
(PSL-CE) postou, em 4 de junho de 2018 na
sua página de Facebook, a montagem (edição
da foto) de um casal gay com seu filho. O texto
da montagem diz que criticar o direito de,
presumidamente, formar uma família não é
homofobia. No texto que acompanha a
postagem, o candidato diz que nunca irá
aceitar “isso” (em referência à imagem da
família LGBT).

iii.

Delegado Rogério (candidato a deputado estadual não
eleito - Minas Gerais)
1. Apologia e Incitação a Crimes Contra a Vida

12

Link para representação da coligação O Povo Feliz de Novo e Fernando Haddad contra André Fernandes,
em 23 de outubro de 2018: https://static.poder360.com.br/2018/10/haddad-biblia-andre-fernandes.pdf
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O então candidato à deputado estadual por
Minas Gerais pelo PSL, Delegado Rogério,
publicou em sua página na rede social
Facebook, no dia 30 de agosto, uma postagem
13
em defesa das penas para infratores do
Código Penal.
A expressão “três oitão neles”, além de
significar parte do número do candidato
(1738), ainda faz referência ao uso do revólver
de calibre 38, popularmente conhecido como
“três oitão” no Brasil14, para lidar com a
criminalidade - assunto central da postagem.
A
hashtag
usada
na
imagem
(#BandidoÉnaHorizontal) ainda reforça a ideia
de que pessoas que cometem crimes devem
morrer.

iv.

Eduardo Bolsonaro (deputado federal recém eleito - São
Paulo)

Eduardo Bolsonaro é filho do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL). Foi
reeleito deputado federal de São Paulo, pelo PSL, com 1.843.735 votos - foi o candidato a
deputado federal mais votado da história. É advogado e policial federal. Em 2016, propôs alterar a
lei que criminaliza a apologia ao nazismo para que englobasse, também, a apologia ao
comunismo15. No último dia 9 de julho, o candidato foi filmado afirmando que bastaria “um cabo e

13

Link para postagem em que Delegado Rogério defende o aumento de pena para infratores, em 30 de
agosto de 2018:
https://www.facebook.com/delegadorogerio.oficial/photos/a.353135958522381/461938324308810/?type=3&t
heater
14
Link sobre a expressão popular “três oitão”:
https://www.dicionarioinformal.com.br/tr%C3%AAs%20oit%C3%A3o/
15
Link para reportagem sobre a proposta de criminalização do comunismo, de autoria de Eduardo
Bolsonaro:
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/05/eduardo-bolsonaro-apresenta-projeto-de-lei-que-criminalizaapologia-ao
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um soldado” se alguém “quiser fechar o STF"16. Ao longo do ano, o deputado vem questionando a
autoridade do Supremo Tribunal Federal17.

1. Violação do Devido Processo Legal e Presunção de Inocência
O deputado federal reeleito, Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), postou, em sua página
no Facebook, em 17 de setembro de 2018,18
um vídeo filmado por câmera de segurança
em que um policial tem sua arma roubada pelo
criminoso e é alvejado no rosto.
Na legenda da postagem, o deputado se
posiciona contra as audiências de custódia. As
audiências de custódia são procedimentos
judiciais criados para evitar prisões provisórias
desnecessárias, levando necessariamente os
detidos
para
uma
autoridade judicial
presencialmente. Vale ressaltar que 40% dos
presos no Brasil são presos provisórios, que
aguardam seu julgamento na prisão. Em 2016,
Eduardo Bolsonaro, que já era então deputado
federal apresentou um projeto para acabar
com esse procedimento.
Afirmou que “lugar de bandido é na cadeia ou
morto, o que seria o ideal nesse tipo de caso”,
fazendo apologia a crimes contra a vida.

2. Hacking/notícia falsa

16

Link para filmagem de Eduardo Bolsonaro em 9 de julho:
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/eduardo-bolsonaro-para-fechar-o-stf-basta-um-c
abo-e-um-soldado/7103995/.
17
Link para reportagem à respeito das falas de Eduardo Bolsonaro sobre o STF:
https://oglobo.globo.com/brasil/em-segundo-video-eduardo-bolsonaro-fala-em-nao-se-dobrar-ao-stf-2317848
0.
18
Link para postagem de Eduardo Bolsonaro em defesa da execução de criminosos em 17 de setembro:
https://www.facebook.com/bolsonaro.enb/videos/533985847041805/?__tn__=-R&__xts__[0]=68.ARBAkBorHR3j_QXCneEp2CmTBh0j7e9CkV3bDvGBgKNcaP9j1juyMTMMaslV7w7QwukHFauGWT4yZdTCJvzL6B4Y
avW9L-OHDMW_rH5mqgqbCjJsMuOx19HNn9b3ln7sz6otP-ArMlK0dmxPptqHDy9tkiD5IdHrYpLc52l.
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O grupo de Facebook “Mulheres Contra Bolsonaro”
chegou a mobilizar 3 milhões de mulheres contra a
candidatura à presidência de Jair Bolsonaro, por
conta de seu posicionamento restritivo aos direitos
das mulheres.
A página foi hackeada, no dia 16 de setembro, por
apoiadores de Bolsonaro, que mudaram o nome do
grupo para “Mulheres Com Bolsonaro #17”19.
Embora o Facebook tenha retomado o grupo
rapidamente, a partir da invasão, Eduardo
Bolsonaro - candidato a Deputado Federal eleito
pelo PSL - utilizou-se de print do grupo alterado
para dar a entender que aquele movimento era em
apoio ao presidenciável, instalando uma confusão
proposital.

Link para o post:
https://www.facebook.com/bolsonaro.enb/photos/a.
232804790245486/979204092272215/?type=3&the
ater

3. Ameaça e injúria

19

Notícias relacionadas:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/17/politica/1537142202_233134.html?rel=str_articulo#153739441613
3
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/hackers-invadem-grupo-de-mulheres-contra-bolsonaro-no-fac
ebook-perfil-est%C3%A1-offline-1.656228
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/14/politica/1536941007_569454.html
https://tecfront.blogosfera.uol.com.br/2018/09/19/hackear-grupo-pode-ser-crime-licoes-do-caso-mulheres-co
ntra-bolsonaro/
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A jornalista Patrícia Lélis registrou um boletim
de ocorrência contra o ex-namorado Eduardo
Bolsonaro em 18 de julho de 2017. Segundo
publicou em seu Instagram pessoal, ela sofreu
injúrias e ameaças pelo celular do deputado
federal. O caso foi registrado na Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher (DEAM),
em Brasília.

Link:
https://www.google.com.br/amp/s/noticias.uol.co
m.br/politica/ultimas-noticias/2017/07/19/ex-nam
orada-denuncia-eduardo-bolsonaro-na-delegaciada-mulher-por-ameacas.amp.htm
Acessado em 23/10/2018

v.

Flávio Bolsonaro (senador recém-eleito - RJ)
1. Misoginia

Flávio Bolsonaro - senador recém eleito pelo
PSL no Rio de Janeiro - compartilhou música
que compara feministas a cadelas. A letra
afirma que as mulheres de esquerda “têm
mais pelo que cadela”. Diz também que daria
“ração na tigela” para feministas.

Link do post:
https://www.facebook.com/flaviobolsonaro/videos/-f
unk-do-bolsonaro-obrigado-mc-rea%C3%A7a-pelahomenagemv%C3%ADdeo-do-canal-par%C3%B3d
ia-rea%C3%A7a-/1243657345769750/
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vi.

Jair Messias Bolsonaro (candidato à Presidência da
República)
1. Incitação à violência/ cometimento de crime/ apologia
Em 01 de setembro de 2018, o candidato faz
discurso, em Gameleira/Acre, no qual incita os
presentes à violência, sugerindo que eles chutem a
bunda dos comunistas, dando “um pé no traseiro do
13”.
No mesmo dia, o presidenciável utilizou um tripé de
para imitar uma metralhadora e incitou: “vamos f
“petralhada” do Acre”.

Link:
https://oestadoacre.com/blog/2018/09
/01/bolsonaro-4/
Acessado em 23/10/2018
https://www.youtube.com/watch?v=5
woduYxcG3U&app=desktop
Acesso em 24/10/2018
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Um vídeo gravado pelo jornal Estadão, em 23 de
agosto de 2018, mostra o candidato Jair Bolsonaro
perguntando a uma criança que estava em seu colo
durante um comício em Araçatuba (SP) se ela sabia
“atirar”. “Dá tiro”, disse o deputado ao menino que
estava fantasiado de policial militar. Ele ainda
incentivou a criança a imitar uma arma com os dedos.

Link:
https://www.pscp.tv/w/1kvKpakdRPX
GE

Link:
https://www.revistaforum.com.br/bolsonar
o-volta-a-incitar-violencia-com-crianca-nocolo-sabe-atirar/
Acessado em 23/10/2018

Vídeo antigo, de pelo menos vinte anos atrás, de
entrevista do candidato Jair Bolsonaro, na qual ele se
diz favorável à tortura, incita guerra civil para “matar
uns 30 mil” dizendo que isso resolveria problemas do
país, informa que ‘tudo bem” se morrerem inocentes.
Em entrevista de 2016 à Jovem Pan o presidenciável
reafirma: “o erro da Ditadura foi torturar e não matar".

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=-fMdC
wlwg8E
Acessado em 23/10/2018
Outro Link com conteúdo relativo a essa
entrevista:
https://www.facebook.com/bolsonaronunc
a/videos/1960681053988153/?hc_location
=ufi

http://jovempanfm.uol.com.br/panico/def
tretaqui.org

ensor-da-ditadura-jair-bolsonaro-reforca-fr
ase-polemica-o-erro-foi-torturar-e-nao-ma
tar.html
Acesso em 24/10/2018
Vídeo antigo no qual o candidato Jair Bolsonaro faz
apologia a violência contra menores de idade, dizendo
que caso sejam afeminados, é só bater que “resolve”.
No mesmo vídeo, o candidato perpetua mais
discriminação contra LGBTs dizendo que, entre
receber doação de sangue de um homossexual e um
heterossexual, prefere do heterossexual.

Link:
https://www.youtube.com/watch?feature=y
outu.be&v=Z1oGuNkGV2g
Acessado em 23/10/2018

2. Racismo

Link:
https://www.youtube.com/embed/lkZv3iyZdkA?rel
=0
Acessado em 23/10/2018

Vídeo antigo no qual o candidato diz que não
andaria num avião pilotado por um cotista,
dizendo que negros e brancos são iguais e
que o cotista foi favorecido.
Em seguida, o candidato responde à pergunta
de Preta Gil de “o que você faria se seu filho
se apaixonasse por uma negra”, dizendo que
não queria discutir promiscuidade, e que não
corre esse risco pois seus filhos teriam sido
muito bem educados e não circulam em
ambientes com “lamentavelmente” é o dela.
Em palestra na Hebraica, em 03/04/2017,
Bolsonaro afirma que “ "Eu fui num quilombo.
O afrodescendente mais leve lá pesava sete
arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem
para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1
bilhão por ano é gasto com eles"
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Link:

https://youtu.be/R7REGMJPTmQ

3. Intolerância Religiosa
Numa atividade realizada em Campina
Grande/PB em fevereiro de 2017, o candidato
Jair Bolsonaro afirmou que “Não tem essa
historinha de Estado laico, não. O Estado é
cristão, e a minoria que for contra, que se
mude”.

Link:
https://www.paulopes.com.br/2017/10/bolsonarofaz-ameaca-de-instituir-um-estado-cristao.html?
m=1#.W8_H2XtKjIV
Acessado em 23/10/2018

4. Discriminação contra mulheres
Vídeo antigo no qual o candidato Jair
Bolsonaro discrimina mulheres dizendo que
teve filhos homens, mas que, então,
“fraquejou”, e aí teve uma filha mulher.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=2YaLo74yLoY
Acessado em 23/10/2018

https://youtu.be/R7REGMJPTmQ
Acesso em 24/10/2018
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Em 29/06/2016 o candidato Jair Bolsonaro diz
que não contrataria uma mulher com o mesmo
salário que um homem pois ela engravida.

Link:
https://www.facebook.com/emanoel.alves.908347
/videos/2106796692885955/
Acessado em 23/10/2018

Bolsonaro chama
“analfabeta”.

repórter

de

“idiota”,

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=vhdUjy2
lFHE&feature=youtu.be
Acesso em 24/10/2018

5. Fake News
Nesse vídeo, Jair Bolsonaro faz fake news
dizendo que um livro que não está no currículo
escolar do PT, estaria. Ainda, fala de um
suposto Kit Gay, cuja notícia foi considerada
Fake News pelo TSE.
Compara homossexualidade a pedofilia.

Link:
https://www.facebook.com/edimilsonneres.l
idianeullrichluna/videos/571149683304880/
Acessado em 23/10/2018
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6. LGBTfobia

Link:
https://www.facebook.com/leandro.camilon
ogueira/videos/1837016749721357/UzpfSTE
wMDAwMzMzNDIxMTc4MDoxODIxNDU2MD
c0NjQyMTgy/
Acesso em 24/10/2018

Nesse compilado de vídeos temos diversas
falas homofóbicas:
“Não gostaria de ter um vizinho casal
homossexual com filhos pequenos em casa”
“Se tem um travesti professor na escola tal,
um gay na escola não sei que la, para a
garotada ver que como se fosse normal, não é
normal”
“Isso é desvio de conduta, comportamento
inadequado”
“Se o filho ta meio gayzinho, leva um coro,
muda o comportamento dele”
“Se depender de mim não tem pensão para
homossexual”
“Gostar de homossexual, ninguém gosta, a
gente suporta”

https://catracalivre.com.br/cidadania/jair-bo
lsonaro-como-ele-reagiria-se-tivesse-um-fil
ho-gay/
Acesso em 24/10/2018
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=9TiqyO
5JQZs
Acesso em 24/10/2018

Em entrevista para o documentário "Out
There" de Stephen Fry, Bolsonaro, diz que os
casos de assassinatos a população LGBT
ocorre em locais de consumo de drogas e
prostituição ou pelos parceiros. Disse também
que “gays e lésbicas querem crianças para se
satisfazer sexualmente no futuro”

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/14/p
olitica/1392402426_093148.html
Acesso em 24/10/2018

Em entrevista para o El País, Bolsonaro diz
sobre os homossexuais: “A imensa maioria
vem por comportamento. É amizade, é
consumo de drogas. Apenas uma minoria
nasce com defeito de fábrica.” Associando a
sexualidade LGBT a coisas negativas.

vii.

Eleitores pró-Jair Bolsonaro (candidato à Presidência da
República)

tretaqui.org

1. LGBTfobia
O eleitor Patrick Vinicios, no seu perfil do
Facebook, no dia 19 de set. 201820, faz
referência homofóbica ao manifestar que
preferiria ver um filho seu “se defendendo”, em
referência a porte de armas, defendido pelo
candidato Jair Bolsonaro (acompanhado por
símbolo de emoticon que reproduz um gesto
constantemente utilizado pelo candidato apontando o dedo como se fosse uma arma), a
que ele fosse homossexual (“entregando o
anel”). A referência homofóbica utilizada é
semelhante à empregada por Jair Bolsonaro,
que afirmou para a revista Playboy em 2011:
“prefiro que [meu filho homossexual] morra
num acidente do que apareça com um
bigodudo por aí.”21

O mesmo eleitor, no dia 18 de set. 2018, já havia se manifestado com conteúdo LGBTfóbico
dizendo: “Aiiiiii o Bolsonaro quer ensinar seu filho a dar tiros!!! É mesmo? E a esquerda vai
ensinar o seu a dar o cu”22.
A postura do internauta é de elogiar a proposta de militarização das escolas, defendida pelo
candidato Jair Bolsonaro e de rejeitar uma proposta atribuída à esquerda (trata-se de uma fake
news) de que seu opositor no segundo turno, o candidato à presidência Fernando Haddad, do
Partido dos Trabalhadores, distribuiria “kits gays” nas escolas públicas, em referência a
políticas públicas de educação de combate à discriminação.
20

Link para post LGBTfóbico de eleitor apoiador de Jair Bolsonaro, publicado em sua rede social de
Facebook,
19
set.
2018.
Disponível
em:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1887180264683928&id=100001759172608&_ft_=mf_story_ke
y.1887180264683928.
21
Matéria
na
imprensa
sobre
a
frase
LGBTfóbica
proferida por Jair Bolsonaro
https://catracalivre.com.br/cidadania/jair-bolsonaro-como-ele-reagiria-se-tivesse-um-filho-gay/.
22
Link para post LGBTfóbico de eleitor apoiador de Jair Bolsonaro, publicado em sua rede social de
Facebook,
19
set.
2018.
Disponível
em:
https://m.facebook.com/story.php?id=100001759172608&story_fbid=1886704038064884.
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No dia 18 de setembro a eleitora Heloisa Fernanda compartilhou na sua página do Facebook
um vídeo - publicado dois dias antes por Wiverson Dejea - com o título “É isso que você quer
para seus filhos?”23.
No vídeo, a campanha de Haddad (à presidência pelo Partido dos Trabalhadores - PT) e sua
vice Manuela (pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB) a favor do direito ao respeito às
minorias é vinculada a episódios de intolerância com o cristianismo. Por meio de uma
montagem (edição de vídeo), enquanto a candidata à vice-presidência afirma que protegerá o
direito à livre orientação sexual, o vídeo apresenta imagens de crianças em atos libidinosos,
cenas de abuso sexual e outros similares e de gravidade similar, construindo uma narrativa
equívoca de que essa candidatura defenderia práticas criminosas contra crianças e
adolescentes e que pretenderia disseminar práticas não heterossexuais por meio de livros
distribuídos em escolas públicas. É um vídeo repleto de fake news.

2. Misoginia

23

Link para post LGBTfóbico de eleitora apoiadora de Jair Bolsonaro, publicado em sua rede social de
Facebook,
18
set.
2018.
Disponível
em:
https://m.facebook.com/story.php?id=100002018581887&story_fbid=1907300126013922.
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A atriz Bruna Marquezine recebeu ofensas
misóginas nas redes sociais, por parte de
apoiadores de Jair Bolsonaro, após se
posicionar contra sua candidatura, aderindo a
uma campanha resultante da mobilização de
mulheres, que adotou a “#EleNão”. Várias
atrizes, cantoras e outras celebridades
brasileiras aderiram à campanha de mulheres
contra Bolsonaro. Foi realizado um desafio,
em que cada celebridade.
Neste post, com a notícia, alguns exemplos
de internautas se referem à atriz como: “puta
de luxo”, “biscaite”, “fedorenta”, “putinha
mimada”.

Link do post:
https://www.facebook.com/story.php?id=146984604
3072782&story_fbid=1966683866722328

Link:

Danilo Gentili é um célebre humorista
brasileiro, reconhecido como um piadista
“politicamente incorreto”. Isso significa que ele
lucra se valendo da reafirmação de
estereótipos e preconceitos acerca de grupos
socialmente vulneráveis, como mulheres,
negros, indígenas, idosos, LGBTs, gordos,
pessoas com deficiências.
Sua página pessoal, curtida e seguida por
aproximadamente 13 milhões de pessoas, é
com frequência alimentada com publicações
que estimulam o “humor” embasado em
ofensas, humilhações e menosprezo a
minorias e à descaracterização da esquerda.
Na primeira parte do vídeo selecionado, do dia
20 de outubro de 2018, o humorista se dedica
a atacar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
Ele afirma: “O brasileiro teria elegido a Dilma
se tivesse preconceito contra deficiente
tretaqui.org

https://www.facebook.com/Danilo.Gentili.Oficia
l/
Visualizado em: 24/10/2018

mental? Brasileiro não é preconceituoso. (...)
Se eu fosse mulher ia tá puta. ‘Ah, então é
assim, é? Vocês pegam alguém do zoológico
pra me representar?’ Vocês acham que a
Dilma entende o que é ser mulher? Você acha
que a Dilma já sofreu assédio alguma vez na
vida? Quando passa uma mulher você acha
que a Dilma escuta ‘Aê, gostosa’ ou é ela que
tá falando ‘Aê, gostosa’?
O conteúdo desse vídeo é claramente um
ataque pessoal à ex-presidente Dilma
Rousseff, ao associá-la a uma pessoa com
deficiência (entendida como se essa condição
fosse ofensiva e pejorativa), a um animal, a
uma lésbica (entendida em tom pejorativo) e a
uma não-mulher. Obviamente, nenhum desses
atributos é ofensivo em si mesmo, mas o
contexto de seu emprego demonstra a
lesividade da conduta e da sua intenção.
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A página do Facebook “Portal N10”24 publicou,
em 23 de setembro de 2018, uma filmagem de
um ato realizado no mesmo dia, em Recife,
em apoio ao candidato Jair Bolsonaro.
No mesmo dia, o perfil na rede social do
Twitter e a página de Facebook do Jornal do
Comércio também publicaram a filmagem.2526
O portal online de notícias “Diário do Centro do
Mundo” repercutiu a filmagem em seu site
ainda no dia 23.27
No vídeo, um carro de som toca uma música
cuja letra afirma que as mulheres de esquerda
“têm mais pelo que cadela”. Diz também que
daria “ração na tigela” para feministas.

24

Link para publicação da página de Facebook NE10, em 23 de setembro de 2018:
https://www.facebook.com/PortalNE10/videos/vb.145162535545745/1739476896175828/?type=2&theater
25
Link para publicação do perfil de Twitter do Jornal do Comércio, em 23 de setembro de 2018:
https://twitter.com/jc_pe/status/1043881400838107142
26

Link para publicação na página do Facebook do Jornal do Comércio, em 23 de setembro de 2018:
https://www.facebook.com/jornaldocommercioPE/videos/1333458743451555/?__tn__=FC-R&__xts__[0]=68.
ARBuQBohPTlCz1AAGcnZNclbg2rD5_rqMUJD52k3WZYOVK63rQnDp-jlpQhvYUCopJIc37rwvcHnJMx-DB0
PGJdHkX0XtytCNNkEcw_GQNHQHIktTMIDd4cSInWfT-wahBHfqafspu4nUm4NhVEi2ye5_L9DtYC
27
Link para notícia no portal online Diário do Centro do Mundo, em 23 de setembro de 2018:
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-ato-pro-bolsonaro-no-recife-compara-mulheres-a-cadelas/
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Em 16 de setembro de 2018, o perfil de
Facebook do usuário Francisco Freire postou
a imagem de uma mulher seminua, sem
camisa, com adesivos colados nos seios,
escrito “Fora Bolsonaro”.28
A foto reúne 4,8 mil interações e 2597
comentários, boa parte deles ridicularizando,
xingando a mulher da foto:
“Augusto Pellegrini Fllho Pellegrini: No meu
tempo as putas se comportavam melhor.”.

28

Link
para
postagem
na
rede
social
Facebook
do
usuário
https://www.facebook.com/francisco.freire.35/posts/10217530128269721?__tn__=C-R
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Francisco

Freire:

O perfil pessoal de Gisela Silveira no
Facebook compartilhou, em 17 de setembro
de 2018, uma postagem feita no mesmo dia
pelo usuário Gustavo Antônio Naves da S
Reis. A publicação é um álbum de 4 fotos da
usuária Jéssica Silva.29
Em uma das imagens, é possível perceber que
a conta de Jéssica foi excluída na rede social
Facebook pela própria empresa a partir de
denúncia feita por usuário. Um perfil não
identificado usa o print da notificação do
Facebook que notifica usuários sobre o
resultado das denúncias feitas para se
vangloriar de ter derrubado o perfil pessoal da
Jéssica porque ela “vivia postando merda
sobre Bolsonaro”.
Ainda há fotos que mostram o perfil de Jéssica
no Facebook, uma postagem em seu perfil
pessoal nesta mesma rede e alguns amigos
em sua lista de amigos.

e. PROS
i.

Leonice Vieira (candidata a deputada federal não eleita São Paulo)
1. LGBTfobia e fake news

29

Link para publicação no Facebook de Gisela Silveira, em 17 de setembro
https://www.facebook.com/story.php?id=100001201507291&story_fbid=2013045002078864
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de

2018:

Link
do
post:
https://www.google.com.br/search?q=Leonice+
vieira+9044&oq=Leonice+vieira+9044&aqs=ch
rome..69i57j69i61.4443j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8

Leonice Vieira foi candidata a deputada federal
por São Paulo nas eleições 2018, concorrendo
pelo PROS. Não foi eleita.
Na publicação do dia 15 de setembro, a
candidata escreveu “Bolsonaro Presidente 17.
LEONICE VIEIRA DEPUTADA FEDERAL
9044.
Hoje:
Brasil
governado
pelos
comunistas”.
A imagem que acompanha a publicação
contém o seguinte texto: “Vote Haddad e
ganhe as bonecas do KIT-GAY completo SÃO
PAULO. Barbie travesti. Barbie viciada em
drogas. Barbie traficante. Para seus filhos
entrar [sic] no mundo dos Travestis e das
drogas. Nada é tão ruim que não possa ser
piorado. FORA HADDAD!”.
Além desse texto, a montagem apresenta
quatro personagens: uma boneca barbie com
pênis, uma boneca em posição de consumo
de cocaína, uma boneca que simula um
traficante de drogas e uma foto do candidato
Haddad sob todas elas.
A montagem associa claramente a campanha
de Haddad a um suposto plano de distribuir
“kits-gays” nas escolas públicas - o que o
Tribunal Superior Eleitoral já afirmou ser uma
fake news. Ademais, ela associa Haddad ao
tráfico de drogas - outra notícia falsa.
Por fim, a imagem, o texto e o tom pejorativo e
censurável do conjunto demonstra que a
publicação toda está maculada por LGBTfobia.
***
Notícias sobre a proibição do TSE de que a
campanha de Bolsonaro continue a difundir a
existência do suposto “kit gay”:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/
ministro-do-tse-determina-exclusao-de-publica
coes-com-expressao-kit-gay-usadas-por-bolso
naro.shtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/ts
e-diz-que-kit-gay-nao-existiu-e-proibe-bolsonar
o-de-disseminar-noticia-falsa/

No dia 15 de outubro de 2018 a candidata a
deputada federal Leonice Vieira (PROS-SP)
repetiu a imagem da postagem examinada
acima, alterando apenas o texto que a
acompanhava.
Desta vez ela redigiu: “ISTO O GOVERNO
ATUAL QUE MUITOS DEFENDEM? [sic]
tretaqui.org

Link:
https://m.facebook.com/story.php?id=1000012
11792683&story_fbid=2250635248320180

ÚNICO A ESTABELECER ORDEM SOCIAL
NO
BRASIL
É
RESPEITO É [sic]:
BOLSONARO PRESIDENTE 17
LEONICE VIEIRA DEPUTADA FEDERAL
9044”.
Para mais informações, conferir tabela
anterior.

f. Movimentos
i.

Pacto contra o #PT
1. Fake n
 ews

Link: https://m.facebook.com/pactocontraopt/

“Pacto contra o #PT” é uma comunidade do
Facebook que reúne mais de 170 mil pessoas.
Não se sabe desde quando a página existe.
A comunidade é repleta de posts com notícias
falsas, de conteúdo claramente alarmista ou
preconceituoso. É uma comunidade com
grande atividade virtual: apenas no dia 20 de
outubro de 2018 foram mais de 15 postagens.
Dessas selecionamos 3.
Na primeira imagem selecionada se lê:
“URGENTE:
EUA DETECTAM AÇÕES
VINDAS DO IRAN (sic), HEZBOLLAH E
VENEZUELA PARA INTERFERIR NAS
ELEIÇÕES BRASILEIRAS. CONGRESSISTA,
DANA
ROHRABACHER,
PEDE
PROVIDÊNCIAS
AO
GOVERNO
AMERICANO”.
Além de a notícia ser falsa e ter conteúdo
claramente
alarmista,
essa
postagem,
associada às demais, sugere que o candidato
do PT está atrelado ao Irã, à Venezuela e ao
grupo terrorista Hezbollah.
Na segunda imagem se lê: “O PT está sendo
demolido!”. Este parece ser o objetivo do
grupo - colaborar na demolição do PT por
meio de fake news.
Na terceira imagem se vê um chamado para
que as pessoas se juntem ao grupo de
WhatsApp ligado à página, por meio do
número +1(203)658-5121. Uma busca do
registro desse telefone nos conduz a
Stamford, Connecticut, Estados Unidos.
O uso de telefones de outros países tem sido
prática recorrente nestas eleições e possuem
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o intuito de driblar as restrições da legislação
brasileira quanto às características de grupos
de WhatsApp (como limite de participantes).

ii.

Movimento Brasil Livre (MBL)
1. Fake news
O Movimento Brasil Livre (MBL) é uma
organização com financiamento não-declarado
que participou ativamente do processo que
culminou no impeachment da ex-presidenta
Dilma Rousseff.
A página de Facebook do MBL possui
aproximadamente 3 milhões de seguidores.
Dentre suas publicações, são recorrentes
aquelas que disseminam notícias forjadas
(fake news) , operando um serviço de
desinformação de massas.
Na publicação selecionada (ao lado), datada
do dia 18 de setembro de 2018, o grupo ataca
a suposta grande visibilidade que o Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) teria nos
meios de comunicação para desmoralizá-lo
moralmente. A linguagem do grupo possui a
ambiguidade de uma afirmação ao mesmo
tempo literal e metafórica

Link:
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.20
4296283027856/1111146489009493/?theater
&type=3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados colhidos, observamos que candidaturas e partidos têm baseado
suas campanhas eleitorais em discursos de ódio e discriminatórios, adotando essa
postura como estratégia política organizada e sistemática para atingir resultados nas
urnas. Tal prática, contrária à disputa democrática e às normas protetivas de direitos
humanos, acirra o cenário de violência contra grupos socialmente marginalizados - tanto
nos pleitos eleitorais, quanto na sociedade de forma mais ampla -, contribuindo
decisivamente para bloquear o aprofundamento da cultura democrática no país.
É urgente que essa questão seja tematizada como um tema relevante nas esferas
institucionais do Estado brasileiro e que seja objeto de reflexão crítica e constante, bem
como de intervenções que garantam e estimulem um cenário livre de violências e, ao
mesmo tempo, o livre debate de ideias, tratando essa dicotomia não como uma escolha
disjuntiva, mas sim como uma tensão produtiva e impulsionadora do aperfeiçoamento
da democracia brasileira. É evidente, afinal, que um cenário de violência sistemática e
irrefreada contra determinados grupos representa um grave obstáculo para sua
participação na vida política.
Dessa forma, pensar em arranjos legais, mecanismos institucionais e novos
padrões de regulação, de forma a ensejar a adoção de estratégias coordenadas e
contínuas que garantam o livre exercício da vida política pelos diversos grupos que
formam a sociedade brasileira é um desafio que precisa ser encarado se desejamos
aprofundar a democracia num país marcado por uma profunda desigualdade de gênero,
racial e de classe.
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