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Resumo 

Este artigo busca compreender como o pastor Silas Malafaia, líder de opinião 

evangélico, utiliza a rede social do Twitter para influir politicamente no período que 

compreende a votação do impeachment da até então presidente, Dilma Roussef, na 

Câmara dos Deputados em abril de 2016. Para isso, é utilizada metodologia qualitativa, 

com monitoramento e mapeamento conceitual de expressões utilizadas, aliada à revisão 

bibliográfica, estruturante para a pesquisa por meio da utilização dos conceitos de líder 

de opinião (LAZARSFELD, 1944), propaganda (DEMARTINI, 2001), atalho de 

informação (DOWNS, 1999), teoria da racionalidade da baixa informação (POPKIN, 

1994), bem como características dos evangélicos. (BOHN, 2004) 

 

Palavras-chave 

Líder de opinião; religião evangélica; propaganda política; atalho de informação; 

Twitter. 

 

Introdução 

 O Brasil enfrenta um momento de instabilidade com forte polarização política 

desde as eleições presidenciais de 2014, atravessando o processo de impeachment da 

presidente da república, bem como os acontecimentos mais recentes que envolvem 

diversos políticos em escândalos de corrupção, inclusive o atual presidente, Michel 

Temer. É nesse contexto também que cresceu o número de parlamentares que compõem 

a Bancada Evangélica bem como a quantidade de candidatos que declararam vinculação 

a alguma insituição evangélica. (CUNHA, C.; LOPES, P.V.; LUI., J. 2017, p. 8 e 9) 
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 Atualmente, a religião evangélica é a que mais cresce no Brasil, contabilizando 

42,3 milhões de adeptos de acordo com o Censo do Instituto Brasileito de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, número correspondente a 22,2% da população do país.
4
 Os 

dados demonstram a força que a população evangélica tem, se apresentando como 

parcela eleitoral representativa e decisiva.  

O fervilhar político vivenciado recentemente no país, com a possibilidade do 

impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, tomou o ambiente virtual e se 

instalou nas redes sociais que se apresentaram como uma ferramenta importante para a 

propagação de valores, debates e embates. Nesse cenário, surgiram diversos porta-vozes 

evangélicos que se utilizam de suas posições como líderes de opinião e autoridades 

religiosas para influenciar o comportamento dos fieis. O pastor Silas Malafaia é uma 

persona de destaque, nesse sentido. Recorrente em assuntos relacionados à política, o 

líder evangélico pode auxiliar no processo de tomada de decisão de voto e formação de 

opinião política dos fiéis. 

 Em vista disso, este trabalho pretende compreender como o pastor Malafaia faz 

uso da comunicação para influir politicamente, a partir da comunicação eletrônica e 

considerando o advento da internet e seu perfil na rede social do Twitter, por conta do 

imediatismo característico, bem como pelo uso frequente para postagens cotidianas. 

Para tanto, será necessário utilizar como bases bibliográficas a formulação do líder de 

opinião de Lazarsfeld (1944), propaganda de Demartini (2001) o conceito de atalho de 

informação de Downs (1999), bem como a teoria da racionalidade da baixa informação, 

contribuição de Popkin (1994) e as características socioeconomicas dos evangélicos 

pesquisadas por Bohn (200 

 Por ser muito ativo em suas postagens, foi necessário um recorte temporal para 

análise. Por isso, foi escolhido o período de 16 de abril a 23 de abril. O intervalo de 

tempo inclui um momento político histórico no país, compreendendo o dia que antecede 

a votação do impeachment da, então presidente, Dilma na Câmara dos Deputados e a 

semana útil que se sucede. No período tratado, busca-se entender o posicionamento 

adotado pelo pastor Silas Malafaia no quesito político. Para tanto, foi utilizada 

metodologia qualitativa, com o monitoramento do twitter de Malafaia e mapeamento 

conceitual, por meio da ferramenta online Wordle, em que os termos se compõem 

                                                 
4  Mais informações no Portal Terra. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/numero-de-

evangelicos-cresce-61-no-brasil-diz-ibge,c0addc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> Acesso em: 4 

jul. 2017 
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baseados em níveis de hierarquia dos vocábulos mais citados nos textos emitidos neste 

período. Foram estudados, ainda, os três momentos em que o pastor alcança os 

trendings topics da rede social por meio de seu envolvimento em assuntos políticos.  

 A fim de compreender o panorama em que a presente investigação pretende se 

desenvolver, o trabalho que faz parte da pesquisa de mestrado em fase inicial, se 

dividirá em três momentos. Inicialmente trabalharemos teoricamente com o conceito de 

líder de opinião, logo a seguir, buscaremos compreender a ressonância nacional do 

próprio Pastor Silas Malafaia enquanto líder evangélico; na terceira parte, 

desenvolveremos o conceito do “atalho de informação” na conjuntura da baixa 

informação; e, por fim, analisaremos o desempenho de Malafaia no Twitter enquanto 

um dos maiores influenciadores políticos da rede. 

 

O líder de opinião 

O conceito de líder de opinião foi formulado por Lazarsfeld no contexto da 

segunda guerra mundial, considerando que os processos comunicativos se cruzam com 

as dinâmicas sociais, gerando um processo de influência. Para compreender o processo 

de formação de opinião na sociedade, Lazarsfeld realizou um estudo no estado de Ohio, 

Estados Unidos, junto a Berelson e Gaudet em 1944, a fim de entender como eleitor 

elaborava sua decisão na disputa presidencial de 1940. Sob a perspectiva dos “efeitos 

limitados”, criou o modelo de comunicação em dois níveis, o two-step flow, em que o 

líder de opinião teria função de mediador entre os meios de comunicação em massa e os 

indivíduos menos interessados. Para os autores, os 

líderes representam a parcela de opinião pública que procura 

influenciar o resto do eleitorado e que demonstra uma capacidade de 

reação e de resposta mais atentas aos acontecimentos da campanha 

presidencial. Os líderes de opinião constituem, assim, o setor da 

população (...) mais ativo na participação política e mais decidido no 

processo de formação das atitudes de voto. (LAZARSFELD; 

BERELSON; GAUDET, 1944, p. 49 apud WOLF, 2003, p. 38) 

De acordo com Isabel Morgado, “a emergência da figura do líder de opinião foi 

entendida no séc. XVIII como a de um indivíduo que consubstancia numa só pessoa o 

poder da palavra de muitos. Ele exerce o poder de falar em nome dos pares ou explica a 

sua visão do que está a acontecer.” (2005, p. 120) O líder de opinião é, por conseguinte, 

o representante de um grupo. Ele filtra a informação advinda de instituições políticas e 
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sociais, fazendo uso de sua habilidade de discurso, se apresentando como um indivíduo 

capaz de influenciar. 

Nesse sentido, a propaganda torna-se o terreno da comunicação social a ser 

empregado pelos líderes para viabilizar o processo de influência. Demartini (2001, p. 

117) discorre sobre o conceito do termo, indicando que seu surgimento se deu atrelado 

ao âmbito religioso, com a Ordem dos Predicadores na Igreja Católica. O movimento 

foi responsável por propagar a fé cristã e combater a heresia, mantendo o poder 

hegemônico e político da instituição. A autora define propaganda como o 

processo de disseminação de ideias através de múltiplos canais, com a 

finalidade de promover no grupo ao qual se dirige os objetivos do 

emissor, não necessariamente favoráveis ao receptor; o que implica, 

pois, um processo de informação e um processo de persuasão
5
 (...) é o 

controle do fluxo de informação, direção da opinião pública e 

manipulação – não necessariamente negativa – de condutas e, 

sobretudo, de modelos de conduta. (Id, Ibid, p. 116) 

Logo, a comunicação empregada pelos líderes, por meio da propagação de ideias 

e valores constitui o processo pelo qual os indivíduos menos informados politicamente 

serão influenciados e persuadidos de acordo com os interesses do emissor. O que se 

torna mais relevante no cenário contemporâneo, com as mudanças vividas no âmbito da 

comunicação, que se transformou com o uso dos aparatos tecnológicos, alterando o 

espaço de influência do líder de opinião. Em particular, com o surgimento das redes 

sociais online, onde a conexão entre pessoas permite que o fluxo de informações viaje 

em curto espaço de tempo para alcançar outros lugares e indivíduos. Para Morgado 

(2005, p.15), o líder de opinião midiático continua atuando como o líder local, 

assumindo o papel de intérprete da voz do poder público junto aos que este influencia, 

mantendo-os informados sobre os acontecimentos. 

A autora debate a respeito da mudança no espaço público do campo da 

comunicação usado para a emissão de ideias. A alteração no processo de transmissão de 

informação, que se ampliou do modo interpessoal para a utilização da comunicação 

intermediada, estendeu a capacidade do alcance, não somente da mensagem a ser 

comunicada, como também amplificou a propagação da imagem do emissor desta 

mensagem, no caso de nosso interesse, os líderes de opinião evangélicos. Thompson 

                                                 
5  Demartini (2001, p. 114) disserta sobre o significado de persuasão, utilizando a definição de Roiz (1994, p. 

6): “Persuasão é o intento de convencer alguém com razões e argumentos para que acredite em algo ou faça algo.” A 

autora completa a explicação, concluindo, então que “persuadir é, pois, convencer alguém com razões e argumentos 

para que acredite em algo (afetando no nível psicossocial das atitudes e valores) ou que realize uma ação (compre, 

vote, assista a um comício ou modifique suas atitudes sobre algum aspecto da realidade: produto comercial, ideias 

políticas ou religiosas).” 
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discorre sobre o assunto à luz do resgate da concepção de globalização, muito 

estimulada pelas transformações tecnológicas, incluindo a internet. 

Mensagens são transmitidas através de grande distâncias com relativa 

facilidade, de tal maneira que indivíduos têm acesso à informação e 

comunicação provenientes de fontes distantes. Além disso, com a 

separação entre o espaço e o tempo trazida pelos meios eletrônicos, o 

acesso às mensagens provenientes das mais remotas fontes no espaço 

pode ser instantâneo ou virtualmente instantâneo. Distâncias foram 

eclipsadas pela proliferação de redes de comunicação eletrônica. 

Indivíduos podem interagir uns com os outros (...) mesmo que estejam 

situados, em termos de contextos práticas da vida cotidiana, em 

diferentes partes do mundo. (THOMPSON, 2011, p. 197)  

A internet transformou o modo de se comunicar e relacionar das pessoas, dando 

ao usuário maior autonomia e flexibilidade na escolha do conteúdo a ser consumido e 

compartilhado. De acordo com esse modelo, o líder de opinião se transpôs em alguém 

mais acessível, que pode ser acompanhado por muitos de maneira não programática, 

especialmente, considerando as redes sociais online, transcendendo distâncias em um 

curto espaço de tempo, e reunindo seguidores que já possuem interesse prévio na 

persona ou conteúdo e ideias por ele compartilhados, creditando confiança no mesmo 

em um cenário de interação e influência virtualidade e realidade se afetam. Essa relação 

pode se estreitar concebendo o líder evangélico. 

A figura da liderança é muito importante no contexto bíblico, tendo os pastores e 

profetas papel central para propagação do evangelho e cuidado com os fieis. Nesta 

conotação, o pastor, cuidador de ovelhas, é o responsável por apascentar e guiar as 

ovelhas, os cristãos, assumindo posição de liderança e carregando consigo a 

responsabilidade de instruir os fiéis como uma autoridade religiosa e divina. A bíblia 

orienta os fiéis a seguirem seus líderes e acompanharem seus exemplos de vida: 

“Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o 

resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé.” (Hebreus 13:7) 

Bohn (2004, p. 294) disserta sobre a importância da autoridade religiosa na vida 

cotidiana de seus membros, considerada a assiduidade aos cultos, o que permite maior 

espaço para que as lideranças evangélicas influenciem politicamente.  Tal conclusão 

permite dizer que o líder evangélico é polimórfico, bem como a formulação de 

Lazarsfeld do líder de opinião local, que influencia em diversos assuntos. Entretanto, 

tais autoridades se situam em uma nova configuração, a online, estendendo seu alcance 

do físico para o virtual. 
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Pastor Silas Malafaia: líder evangélico de ressonância nacional  

O pastor neopentecostal
6
 ganhou destaque por suas manifestações polêmicas a 

respeito de assuntos como aborto e assuntos que tangem orientações homossexuais ou 

relações homoafetivas, especialmente no ambiente online. Malafaia é pastor e fundador 

da igreja evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo e tornou-se conhecido por 

ser televangelista, coordenando e apresentando o programa “Vitória em Cristo”, antes 

denominado “Impacto”. O programa está no ar há mais de trinta anos.
7
  

Apesar de nunca ter se candidatado a nenhum cargo político, o pastor pode ser 

considerado um ativista político por sua atuação em assuntos do âmbito, se 

configurando como um líder nacional. Recentemente, nas eleições presidenciais de 

2014, ficou conhecido por apoiar a candidatura de Aécio Neves e assumir ferrenha 

oposição contra o governo do PT, especialmente ao ex-presidente Lula e à ex-presidente 

Dilma Rousseff, e seus simpatizantes. Malafaia exerce influência sobre a bancada 

evangélica do Congresso Nacional e ajuda a eleger vereadores, prefeitos e deputados em 

todo o Brasil por meio de seu apoio e declaração de voto. Nas eleições de 2012, o pastor 

ajudou a eleger 24 prefeitos e 16 vereadores em sete estados brasileiros. (GOMIDE, 

2012) Já nas eleições de 2014, o religioso ajudou a eleger seis dos oito deputados que 

apoiou, além de três vereadores. (CHAGAS, 2014). 

Nas redes sociais, o pastor faz amplo uso das palavras “petralhas”
8
 e 

“esquerdopatas”
9
 para referir-se aos petistas ou simpatizantes da esquerda. Autor de 

uma linguagem direta e um discurso agressivo para defender seu pensamento 

conservador, Malafaia se manifesta sob o pretexto de defesa dos valores cristãos e da 

família, já que tem se posicionado desta maneira, creditando a Deus o comportamento 

                                                 
6  Terceira onda do movimento pentecostal, vertente evangélica que prioriza a manifestação do Espírito Santo 

e seus dons, como o falar em línguas. Caracteriza-se pela Teologia da Prosperidade e amplo uso dos meios de 

comunicação.  
7  Mais informações disponíveis no site oficial da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, cuja Malafaia 

é pastor. Disponível em: <http://www.vitoriaemcristo.org/_gutenweb/_site/gw-pr-silas-detalhe/?cod=406> Acesso 

em: 16 de jul. 2016.  
8  Neologismo criado pelo jornalista Reinaldo Azevedo que une os termos PT (Partido dos Trabalhadores) e 

“metralha” (alusão aos Irmãos Metralhas da Disney, que tentavam roubar o dinheiro do Tio Patinhas). Trata-se de um 

termo pejorativo para referir-se aos apoiadores ou simpatizantes do PT. Ver mais na Veja. Disponível em: < 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/segundo-washington-post-petralha-e-uma-das-seis-palavras-para-entender-o-

brasil-de-hoje/> Acesso em: 26 jun. 2017. 
9  Neologismo pejorativo utilizado para se referir àqueles que tem o posicionamento político à esquerda, 

alinhado a pensamentos de justiça e bem-estar social, vinculando-o a uma patologia ou doença mental grave. Ver 

mais na Veja. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/esquerdopatia-a-psicopatia-da-politica-ou-

primeiro-eles-tentam-desumaniza-lo-para-entao-mata-lo-foi-assim-que-eliminaram-mais-de-100-milhoes-no-seculo-

passado/> Acesso em: 28 jun. 2017 
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adotado por ele. É o que veremos a seguir baseado em uma citação em que diz “ser 

levantado por Deus” para assim agir. A defesa dos valores da família também é evidente 

ao se opor às questões homoafetivas como forma de destruição da família tradicional. E, 

assim, expõe suas opiniões e posições políticas, principalmente na internet, onde sua 

capacidade de influência e alcance de fieis é bem significativa. É o que o próprio 

religioso revela em entrevista concedida ao Portal Ig.  

“O segmento social que mais usa a internet e as redes sociais são os 

evangélicos (...) Gooosto (de política)! Eu nunca vou ser candidato a 

nada, pode anotar aí! Agora, tenho a convicção, como pastor, acredito 

que fui levantado para influenciar. Então, vou influenciar o máximo 

que puder. Ser (político), nunca, mas influenciar, sempre!” 

(GOMIDE, 2012)  

Seu discurso político é construído a partir de posições antagônicas, indo de 

encontro com os indivíduos, pensamentos e/ou valores, com os quais discorda, tendo 

como objetivo o confronto identitário, e não o debate. Por isso, faz-se útil o conceito de 

política como distinção entre amigo-inimigo proposto por Schmitt. Entende-se inimigo 

como o outro que contém diferenças, que de acordo com a visão de um grupo 

antagônico, representa a “negação de sua própria existência”. 

O inimigo político não precisa ser moralmente mau, não precisa ser 

esteticamente feio; não tem que surgir como concorrente econômico, 

podendo talvez até mostrar-se proveitoso fazer negócios com ele. Pois 

ele é justamente o outro, o estrangeiro [...], de modo que, no caso 

extremo, há possibilidade de conflitos com ele, os quais não podem 

ser decididos mediante uma normatização geral previamente 

estipulada, nem pelo veredicto de um terceiro "desinteressado", e, 

portanto, "imparcial". (SCHMITT, 1992, p. 53). 

Tal concepção revela a utilização de uma posição que está sempre disposta a 

atacar o outro, considerado como um inimigo. Aliás, pode-se considerar que a 

existência do outro funciona para dar sentido à existência do discurso que se constrói, 

tendo em vista que este é sempre constituído à medida que se posiciona para combater.  

Como ocorre com os televangelistas na televisão, nas redes sociais, são 

divulgados os perfis sociais das personalidades, propagando uma imagem autônoma do 

líder, para além de sua denominação cristã e vinculação institucional. Logo, é possível 

atingir diferentes denominações, e não apenas os membros da própria igreja, o que 

amplia o campo de influência.  
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Durante o evento Marcha para Jesus
10

, realizado em São Paulo, em maio de 

2016, foi aplicado questionário para os presentes no evento. A pesquisa foi realizada 

pelo Grupo de Pesquisa, Mídia, Religião e Cultura (MIRE), do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social, da Universidade Metodista de São Paulo. Com o 

tema “Evangélicos: Política e pensamento conservador”, a pesquisa dispõe de 

conclusões importantes para a matéria.
11

 Questionados sobre política, a maioria (62,7%) 

dos entrevistados afirma não ter preferência de linha política (esquerda, centro ou 

direita). E ainda, 81,6% disseram não ter preferência partidária, o que demonstra ser um 

público que não possui forte interesse ou engajamento político. O nome do pastor Silas 

Malafaia apareceu como destaque ao serem perguntados sobre “representatividade”. Ele 

obteve 58,6% das menções no quesito “liderança”, o que revela que a importância e 

eficácia de seu papel como líder de opinião na vida dos fiéis.
12

 

 

A escolha por atalhos de informação em uma conjuntura de baixa informação  

Em estudo feito pelo Centro de Políticas Sociais (CPS), da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), no ano de 2009
13

, verificou-se que a maior parte dos praticantes 

evangélicos pertence aos estratos sociais de menor renda. As diferenças 

socioeconômicas despontam, ainda, no interior da religião, quando os dados revelam 

que nas igrejas pentecostais, o número de fiéis com menor poder econômico é maior 

que em relação às igrejas protestantes não pentecostais. “O crescimento notável dos 

evangélicos decorre, sobretudo, de escolhas feitas pelos pobres” (BOHN,apud 

FERNANDES, 1998, p.25), que, massivamente, aderem ao movimento pentecostal, 

cujas denominações são as principais responsáveis pela alavancada da religião no 

Brasil. 

É importante observar que no contexto de baixa informação em que vivem os 

crentes neopentecostais, imersos em uma condição de baixa aquisição financeira e 

                                                 
10  A Marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional (realizado por diversas 

denominações evangélicas). Ocorre anualmente em várias cidades do mundo. 
11  ORTUNES, L. Pesquisa mostra perfil da cultura política de participantes da Marcha para Jesus 2016, 

Universidade Metodista de São Paulo, MIRE, São Paulo, 2 jun. 2016. Disponível em: 

<http://www.metodista.br/midiareligiaopolitica/index.php/2016/06/02/pesquisa-mostra-perfil-da-cultura-politica-de-

participantes-da-marcha-para-jesus-2016/#comment-198> Acesso em: 16 jul. 2016   
12  No ano de 2017, foi realizada uma nova pesquisa no mesmo evento, em que se constatou uma significante 

queda na popularidade do pastor. É possível que tal queda seja reflexo da investigação decorrente da Operação 

Timóteo deflagrada pela Polícia Federal recentemente. Entretanto, é necessária uma investigação mais profunda para 

uma análise mais contundente. 
13  NERI, M. Novo Mapa das Religiões. Rio de Janeiro: FGV, CPS, 2011. Disponível em: < 

http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_FGV_CPS_Neri.pdf> Acesso em: 3 jul. 2017.  
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dotados de baixo nível de instrução, a influência do líder de opinião torna-se essencial 

para a tomada de decisão do voto político. O fato dos indivíduos não apresentarem 

engajamento político, os torna ainda mais vulneráveis e suscetíveis a agir politicamente 

de forma influenciável, se baseando em escolhas feitas por personalidades que 

representam uma referência divina. 

Em vista disso, o conceito de “atalho de informação” criado por Anthony Downs 

(1999), torna-se, fundamental para entender como os indivíduos pensam na hora de 

escolher um político. Para Downs, o eleitor possui outras preocupações na vida 

cotidiana do que analisar política, portanto, os custos e esforços envolvidos para 

adquirir informações políticas são altos e não compensariam os benefícios que se espera 

obter. Por isso, a busca por atalhos informacionais se torna um recurso utilizado para 

simplificar este processo. Os cidadãos se informariam sobre assuntos políticos mediados 

por terceiros, de maneira involuntária, para os quais estes indivíduos delegariam a 

missão de moldar as informações e episódios políticos em uma narrativa que seja 

pertinente e simples. Isto é, o eleitor delega os passos do processo decisório a outras 

pessoas, especialmente, de grupos de seu interesse. 

Samuel Popkin (1994) revisa as contribuições deixadas pelo estudo de Downs, 

por meio de sua pesquisa baseada na psicologia cognitiva, propondo a chamada “teoria 

da racionalidade de baixa informação”. De acordo com este conceito, o indivíduo não 

delega, simplesmente, a sua decisão a terceiros, mas procura agir com certo nível de 

racionalidade e coerência, buscando informação e aprendizado em experiências 

cotidianas, utilizando atalhos de informação validados em conversas com pessoas de 

sua confiança e em figuras nacionais cujos valores são conhecidos. É o caso de 

evangélicos que podem buscar nas opiniões políticas emitidas pelo pastor Malafaia, 

atalhos de informação para simplificar a decisão do voto político a ser dado. 

Na conjuntura de baixa informação e busca por atalhos que simplifiquem o 

processo político de tomada de decisão, os meios de comunicação assumem um lugar 

especial, por reduzir localizações espaciais, aproximando indivíduos, ainda que estes 

não estejam em um mesmo espaço físico. Antes, para se identificarem uns com os 

outros, basta que pertençam a uma mesma ideia. Nesta situação, a identificação com o 

líder de opinião nacional é viabilizada nas redes sociais, que se tornam aliadas no 

processo dos atalhos informativos, facilitando o encontro entre eleitores e líderes. 
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Malafaia no Twitter: um dos maiores influenciadores políticos da rede 

Para compreender a atuação do formador de opinião, pastor Silas Malafaia, e seu 

posicionamento político adotado, tomamos como ponto de análise o monitoramento de 

sua página oficial na rede social do Twitter, observando o conteúdo das postagens 

realizadas por meio de uma metodologia qualitativa. O pastor está presente nas redes 

sociais Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Porém, o Twitter é a mais utilizada 

pelo pastor com diversos tweets
14

 postados diariamente, totalizando um número de 

trinta e quatro mil, e mais um milhão e 331 mil seguidores
15

. Suas postagens se diferem 

entre manifestações políticas, convites para eventos, agenda pastoral, propagandas de 

seu programa na Band e de seus produtos, já que o pastor é dono da Editora Central 

Gospel; outras, em menor número, são mensagens bíblicas, comparadas às outras 

postagens. Suas publicações mais curtidas e retweetadas
16

 são constituídas, geralmente, 

de conteúdo político. Malafaia já se destacou por alcançar lugar nos trending topics
17

 

nacionais e, também, internacionais, se manifestando a respeito de assuntos políticos, 

conteúdo que o fez garantir posição de um dos maiores influenciadores políticos da rede 

no país. É o que concluiu a pesquisa da empresa de big data
18

 brasileira Stilingue em 

parceria com a agência de relações públicas Misasi, com objetivo de levantar os perfis 

no Twitter cujos posts políticos possuem maior repercussão no Brasil. O levantamento 

que considerou 83 mil influenciadores, apontou que o pastor Silas Malafaia ficou em 

quarto lugar. (VILICIC, 2017) 

Nas eleições de 2014, o pastor se tornou destaque no microblog por duas vezes. 

Malafaia convocou o que denominou de “tuitaço”
19

 contra a “causa gay” e também 

contra a então candidata à reeleição da presidência, Dilma Rousseff. Na ocasião, o 

pastor se manifestou contra o apoio de Dilma à criminalização da homofobia e 

convocou seus seguidores a protestarem contra o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-

RJ). O deputado é conhecido por lutar pelos direitos das minorias, defendendo pautas 

como casamento igualitário, legalização do aborto da maconha. A hashtag
20

 

#JeanWyllysNãoMeRepresenta mobilizada por Malafaia chegou aos trendings topics da 

                                                 
14  Nome utilizado para designar as publicações realizadas na rede social do Twitter.   
15  Informação colhida no dia 28 de junho de 2017, podendo, portanto, sofrer alterações. 
16  Ato de replicar uma publicação na rede social do Twitter.   
17  Assuntos mais comentados do Twitter.   
18  Ato de recolher e armazenar grande quantidade de dados para análise. 
19  Onda de tweets com uma mesma marcação (hashtag) 
20  Marcação; espécie de palavras-chave utilizada para explicitar uma informação, discussão ou tópico e 

indexá-la em redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e Google+. É constituída pela palavra-chave 

antecedida pelo símbolo cerquilha (#).   
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rede social, como um dos assuntos mais comentados do mundo. No entanto, a rápida 

reação dos seguidores do deputado multiplicou a marcação 

#JeanWyllysMeRepresenta.
21 

No mesmo período, Malafaia se envolveu em polêmicas tratando da temática 

homossexual e condenando Dilma Rousseff por seu apoio à causa. Segundo postagens 

do pastor, “tem que ser muito alienado para votar em Dilma”. As repercussões geradas 

por suas manifestações alcançaram o primeiro lugar nos trending topics brasileiros por 

meio da hashtag #MenosOdioMalafaia. A marcação refere-se ao discurso de ódio 

emitido pelo pastor em seus tweets.
22 

Ainda no cenário das eleições presidenciais de 2014, Malafaia se destacou na 

rede social ao confrontar a posição da candidata Marina Silva Sobre o casamento gay. 

Após a divulgação da promessa de encaminhamento de lei para aprovação do casamento 

entre pessoas do mesmo sexo em seu programa de governo, o pastor agitou a internet 

criticando-a, chamando de “vergonha” o seu programa de “apoio ao ativismo gay” e 

ameaçou um discurso duro a respeito da então presidenciável, caso ela não mudasse seu 

posicionamento. Mais uma vez, suas mensagens políticas o levaram aos trending topics. 

Horas depois, a campanha da candidata emitiu uma “errata”, para corrigir uma “falha 

processual na editoração”. O apoio ao casamento gay foi substituído pelo compromisso 

de “garantir os direitos oriundos da união civil entre pessoas do mesmo sexo”.
23 

Encontra-se evidente, portanto, como o pastor Silas Malafaia, um líder de 

opinião evangélico, expõe suas opiniões e preferências políticas pessoais na rede social, 

gerando comoção e engajamento, mobilizando e influenciando o comportamento de 

milhares de pessoas, que enxergam nele uma referência que agrega informação política 

para aqueles que procuram por um atalho.  

A análise da página do seu Twitter foi feita entre o dia 16 de abril a 23 de abril 

do ano de 2016. O intervalo de tempo em questão compreende a votação do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, período de 

grande everfescência política. Mais especificamente, a análise se inicia no dia anterior à 

                                                 
21  Ler mais sobre em VEJA Rio. Disponível em: < http://vejario.abril.com.br/materia/web/twitter-tem-

batalha-seguidores-do-pastor-silas-malafaia-e-do-deputado-federal-jean-wyllys> Acesso em: 17 de jul. 2016.   
22  Ler mais sobre em matéria na página Pragmatismo Político. Disponível em: 

<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/09/manifestacao-contra-malafaia-atinge-1o-lugar-twitter.html> 

Acesso em: 17 de jul. 2016.   
23  Ler mais sobre em Portal R7 Notícias. Disponível em: < http://noticias.r7.com/eleicoes-2014/silas-

malafaia-cobra-marina-por-posicao-sobre-casamento-gay-e-agita-campanha-30082014> Acesso em: 17 de jul. 2016.   



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1

2
 

votação e permanece durante o decorrer da semana. Para isso, foi utilizado mapeamento 

conceitual com função heurística de suas postagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gráfico feito com uso do Wordle
24

 com postagens da página oficial do pastor Silas 

Malafaia no período de 16 de abril a 23 de abril de 2016. 

 

Conforme o gráfico, que faz referência ao conteúdo presente na página oficial do 

pastor Silas Malafaia (durante o período de 16 de abril a 23 de abril), as palavras mais 

citadas foram: impeachment, PT, Dilma, Temer, vídeo, contra, satanista, STF, dia, 

povo, esquerdopatas, etc. As citações demonstram o envolvimento e o posicionamento 

político adotado por Silas Malafaia em sua rede social.  

No período em questão, a grande maioria das postagens se refere a textos de 

acusação contra o governo de Dilma e do PT e apoio do impeachment da, até então, 

presidente. As colocações indicam que o posicionamento político se dá por meio do 

antagonismo entre amigo e inimigo, assim como a proposta de Schmitt, constituída em 

oposição ao PT e outros partidos de esquerda, que defendem pautas às quais o pastor se 

opõe, como a criminalização da homofobia, chamando-os de “esquerdopatas” e 

“petralhas”. A dualidade amigo-inimigo se mantém não apenas em oposição a partidos, 

mas à figura de Dilma Rousseff, que é evidenciada pela aparição de seu nome nas 

palavras mais citadas por Malafaia, não só escrito normalmente, como também em caixa 

alta. O nome de Jean Wyllys também aparece demonstrando a mesma prática. 

No intervalo de tempo, foram postados, ainda, diversos publicações com vídeos 

e links, em que o pastor divulga questão do atual presidente Michel Temer. Em eleições 

passadas, se difundiu um boato que consistia no envolvimento de Temer com o 

                                                 
24  Trata-se de uma página online que constrói nuvem de palavras ou nuvem de tags, baseado em texto 

incluído pelo internauta. As palavras se dispõem em níveis de hierarquia, de maneira que as palavras com o maior 

número de repetições aparecem com maior destaque. Em contrapartida, as palavras menores tratam-se daquelas que 

foram utilizadas poucas vezes no texto.  
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satanismo.
25

 A informação agitou os evangélicos e se tornou um obstáculo para o ganho 

de votos para Dilma, já que Temer era o seu vice-presidente, e também para o PT. A 

situação causou um desconforto no partido, em vista do crescimento da população 

evangélica, representando, assim, uma significativa porcentagem de votos em risco. No 

contexto da votação do impeachment de Dilma na Câmara, os ânimos se levantaram 

com a expectativa de sua saída e possível entrada de Temer assumindo o cargo da 

presidência. Por apoiar abertamente a saída de Dilma Roussef e, na esperança da 

permanência do, até então, vice-presidente, Malafaia saiu em sua defesa, postando 

vídeos em que comenta o não envolvimento de Temer com o satanismo, a fim de 

desmistificar a questão para o público evangélico, buscando o apoio destes ao 

impeachment e a entrada do novo presidente. Por isso, “Temer”, “assista”, “Temer” e 

“satanismo” estão entre as palavras mais citadas pelo pastor neste período. 

A posição política defendida por Silas Malafaia em sua rede social do Twitter é 

manifesta. Dentro da lógica do conceito amigo e inimigo, o pastor confronta os 

pensamentos que vão de encontro aos seus, por meio de um discurso agressivo e 

conservador. A explicitação de suas preferências políticas visa influenciar o pensamento 

do público evangélico, que está presente nas redes sociais e visualiza na figura do pastor 

um líder com inspiração divina para agir desta maneira, utilizando-o para tomar um 

atalho de informação para assumir um posicionamento político.  

 

Considerações finais 

É construído, sobretudo no cenário das igrejas evangélicas pentecostais, 

portanto, o cenário apropriado para que personalidades evangélicas sejam atores 

principais no campo de influência política. De um lado, crentes, de maioria, pobres e 

com baixo nível de escolaridade, vendo como referência a sua liderança religiosa, agora, 

mais acessível, devido à intensificação das atividades religiosas, comparada a outras 

religiões. De outo lado, a ausência do poder público no estrato social em que vive 

grande parte dos fieis, oferece a oportunidade para que candidatos evangélicos se elejam 

a cargos políticos, com justificativa de atuação pelos “crentes” e pelos valores de Deus, 

passando de espectadores para players do jogo político, ambientado pelo crescimento da 

religião evangélica no país.  

                                                 
25  GREGÓRIO, N. Michel Temer é satanista? Teólogo diz que é boato. Gospel Prime, 29 jul. 2010. 

Disponível em: <https://noticias.gospelprime.com.br/michel-temer-e-satanista-teologo-diz-que-e-boato/> Acesso em: 

27 jul. 2016.   
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Em vista disso, a internet e as redes sociais online se apresentam uma ferramenta 

de “benção” ou “maldição” na vida dos fiéis, dependendo da intenção do emissor no 

compartilhamento de conteúdo e na propagação de ideias e valores, visto que permite a 

conexão entre indivíduos de diferentes espaços e tempos e, ainda, a replicação deste 

conteúdo, com potencial de exercer importante papel de influência, como no caso do 

pastor Silas Malafaia. Consciente de seu papel, faz amplo uso do Twitter para propagar 

seu pensamento político, conquistando espaço como um dos atores brasileiros mais 

influentes do microblog quando o assunto é política; funcionando como atalho de 

informação para a formação de pensamento político dos fiéis. Considerando a 

comunicação a partir da internet e da rede social analisada, é possível concluir que 

Malafaia adota posição de confronto, tratando o outro, o diferente, como inimigo, para 

fundamentar seu posicionamento, entrando em contradição com os princípios cristãos, 

do qual, como pastor e líder de opinião evangélico, deveria se ocupar, especialmente, no 

delicado processo de impeachment em meio ao conturbado momento nacional. 

Para além deste estudo, surge a necessidade de aprofundar em estudos futuros 

questões que envolvem a ética e morais para analisar o posicionamento do líder de 

opinião evangélico, levando em conta as tentativas de inferências no cotidiano e vida 

privada dos fiéis e, ainda, da sociedade, em geral, reconhecendo o aumento da religião 

evangélica no Brasil, bem como o crescimento de parlamentares evangélicos e do 

conservadorismo. A observação da comunicação empregada por Malafaia continua 

sendo importante, nesse sentido, tendo em vista a relevância que tem conquistado como 

influente político e, ainda, os acontecimentos recentes que o investigam em operações 

ilítcitas, sendo interessante, para tanto entender o seu impacto na recepção.  
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