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Resumo 

 

Este estudo busca compreender a função das cibernarrativas neopentecostais como 

plataforma eficiente de discurso político do candidato Marcelo Crivella durante as 
eleições municipais de 2016, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, até que ponto a 

retórica neopentecostal online influenciou no resultado do segundo turno dessa disputa 
eleitoral? A partir dessa análise, utilizando as ideias centrais de Latour (2003), Mariano 
(2003) e Popkin (1994) pretende-se analisar a conjuntura sociopolítica que 

proporcionou a ascensão de um político declaradamente neopentecostal, bem como 
averiguar a utilização do Facebook como agente actante na construção dessas 

cibernarrativas e, assim, apontar os atalhos de informação empregados por Crivella 
como forma de dar coerência ao mundo político.  
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Texto do Trabalho 

O presente trabalho tem por objetivo compreender o papel hibrido das narrativas 

neopentecostais como plataforma eficiente de discurso político de Marcelo  Crivella; seu 

espectro de influência nas eleições municipais de 2016 do Rio de Janeiro e no 

Facebook. Trata-se de uma inquietação que surgiu com a percepção do crescimento de 

uma nova direita brasileira, economicamente liberal e conservadora nos costumes, como 

os grupos neopentecostais, que representam as bases fundamentalistas da sociedade 

brasileira.  

Ao tomar como prerrogativa o fato de que essa nova direita não é una, a primeira 

parte deste trabalho dedica-se a retratar exclusivamente a conjuntura sociopolítica que 

proporcionou o progresso do segmento evangélico, dado que um a cada cinco 

brasileiros se identifica como protestante3, o que demonstra seu avanço não é só 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Culturado XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Mestrando do Curso de  Tecnologias da Comunicação e Cultura da UERJ, email: vanessa_cardozo07@hotmail.com 
3 Dados colhidos de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=rj&tema=censodemog2010_relig > Acesso em dezembro de 2016 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=rj&tema=censodemog2010_relig
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expressivo nos planos religiosos e geográficos, mas estende-se pelos campos midiáticos 

e político-partidários. De acordo com um levantamento feito pela Diap 4, em menos de 

vinte anos os evangélicos duplicaram sua base parlamentar, representando 13,64% dos 

513 deputados que compõem a Câmara.  

O avanço do espectro de influencia da bancada evangélica, em grande parte, se 

deve à legitimação do neopentecostalismo. Ao se modernizar, o movimento adotou uma 

série de inovações, empregou em seus templos uma estrutura empresarial e a chamada 

guerra contra o diabo. De acordo com essa filosofia, a vitória contra o mal "estaria na 

eleição de fiéis para os cargos públicos. Em seus postos, eles neutralizariam as ações 

dos demônios, trazendo assim saúde e prosperidade para todo o país”. (SIEPIETSKI, 

1997, p.54). Dessa forma, acredita-se que o candidato dos neopentecostais deve ser 

portador de uma forma particular de “ethos religioso”; diferente daquele ascético 

identificado por Weber (2004), que concede ênfase à simplicidade de costumes, esse 

novo espírito do capitalismo (BOLSTANKSI E CHIAPELLO, 2002) pode ser lido 

como a modernização que agrega todas as formas de vida ao atual processo de 

produção, cuja organização se dá através do trabalho imaterial que denota sucesso, na 

medida em que o indivíduo precisa cada vez mais se superar para mostrar a sua 

divindade perante a sociedade (LAZZARATO E NEGRI, 2001; BOLSTANKSI E 

CHIAPELLO, 2002).  

No caso particular brasileiro, compreende-se que essa modernização é uma das 

expressões da nova direita conservadora do país – baseada na organização autoritária do 

desenvolvimento capitalista –, uma vez que os valores políticos-protestantes 

subordinam-se à concretização do ideal, pouco republicano, de mobilidade social nos 

termos estritos da lógica predatória do mercado, sobretudo depois da liberação dos usos 

e costumes5, o que tornou os membros dessa designação mais apresentáveis aos padrões 

de consumo, principalmente a partir dos anos 2000, período marcado pela proliferação 

do ciberespaço e pelo aumento da participação dos atores evangélicos no cenário 

político: “Segmento com discreta atuação no cenário político até os anos 1970, os 

evangélicos ganharam visibilidade durante a Assembleia Constituinte de 1988” 

(MACHADO, 2006, p.17). Segundo Pierucci (2011, p. 60), as lideranças evangélicas 

                                                 
4 Departamento Intersindical de assessoria parlamentar. Disponível em < www.diap.org.br > Acesso em dezembro de 

2016 
5 Outra característica importante do neopentecostalismo diz respeito à eliminação dos estereotipados usos e costumes 

de santidade. Durante muito tempo os fiéis pentecostais eram facilmente reconhecidos através de suas características 
estéticas e de seus rígidos costumes de santidade" (MARIANO, 2005, p. 190).  

http://www.diap.org.br/
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contam com o apoio do “eleitor religioso socialmente conservador”, obtendo sucesso, 

sobremaneira, em disputas para o Poder Legislativo.  

Popular no Facebook, Crivella representa a modernização dessa bancada 

evangélica, que atualmente privilegia as redes sociais online como plataforma de 

discurso político. O pastor da IURD conta com 1.951.733 seguidores6, em sua pauta são 

observados valores conservadores, ancorados no ideário de “Batalha Espiritual”, e a 

construção de cibernarrativas neopentecostais que permite ao político externar seus 

ideários a um largo espectro de cidadãos comuns no ciberespaço. Desse modo, entende-

se que essas cibernarrativas  não podem ser plenamente apreendidas tendo apenas em 

vista seus aspectos semânticos, é antes necessário averiguar a atuação dos agentes não 

humanos como mediadores epistemológicos.  

Para compreender o papel do Facebook como actante, este estudo debruçou-se 

sobre a Teoria Ator-Rede (TAR), desenvolvida por Latour (2015, p.11), porquanto a 

página de Marcelo Crivella pode ser entendida como um ator-rede que possui relação 

com outros perfis, atuando como mediadora conforme se torna capaz de influenciar os 

usuários e modelar relações de poder, principalmente em países como o Brasil, onde há 

um forte personalismo político. Em outras palavras, no lugar de identificação partidária, 

a personalidade dos candidatos passa a ser um "atalho de informação" determinante na 

escolha eleitoral (POPKIN, 1994, p.22) acentuado pelas redes sociais onlines. Este 

cenário, por sua vez, propicia a criação de personagens dotados de dramaticidade pelo 

político evangélico que, na presença do eleitorado potencial, passa a incluir em sua 

atividade elementos retóricos e comportamentais que acentuem ou atenuem aquilo que 

se deseja transmitir.  

Divido em duas partes, este artigo analisou a conjuntura sociopolítica que 

proporcionou a ascensão de um político declaradamente neopentecostal. A segunda 

averigou a utilização do Facebook como agente actante na construção dessas 

cibernarrativas e os atalhos de informação empregados por Crivella como forma de dar 

coerência ao mundo político. Para isso, utilizou-se o aplicativo Wordle, a fim de 

comprovar a hipótese levantada, por um período de três semanas, de 3 a 30 de outubro 

de 2016, das principais postagens na página de Marcelo Crivella, no Facebook, em que 

foi possível concluir que as cibenarrativas neopentecostais – e a rede social em questão 

– foram potencializadoras do resultado vitorioso do candidato em questão.  

                                                 
6
 Ultimo acesso em 20 de dezembro de 2016.  



 

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

 

 4 

 

A ÉTICA CIBER EVANGÉLICA E A ASCENSÃO DE CRIVELLA: 

CONJUNTURA SOCIOPOLÍTICA  

 

A primeira parte deste trabalho tem como perspectiva analisar a conjuntura 

sociopolítica que permitiu a ascensão de Marcelo Crivella à prefeitura do Rio de 

Janeiro, em 2016. Segundo Antônio Lavareda (2011, p.7), 7há uma “lacuna significativa 

nos estudos eleitorais brasileiros referentes à sua dimensão municipal”, o que justifica a 

importância desta pesquisa. A intenção, portanto, é a de compreender as questões de 

fundo que nortearam a vitória desse candidato, tanto os aspectos políticos de um 

passado recente quanto os do antipetismo contra Marcelo Freixo, candidato do PSOL e 

adversário de segundo turno, por parte de uma parcela significativa da população.  

Segundo Freston (1994), em seu livro Religião e Sociedade, a crescente inserção 

dos evangélicos na vida política brasileira teve início nos anos de 1980, na qual diversos 

grupos sociais buscaram garantir os seus direitos civis. É nesse contexto de 

florescimento que os protestantes assumiram uma postura política menos apática, 

através da disseminação do slogan partidário “irmão vota em irmão” (SYLVESTRE, 

1986, p.30)8. Acompanhada por um crescimento intenso na América do Sul, 

especialmente no Brasil, onde há 50 milhões de evangélicos9 estimados no continente, a 

adoção desse bordão representa os anseios do movimento neopentecostal, atualmente 

segundo maior segmento da religião protestante, formado a partir das dissidências das 

igrejas pentecostais mais tradicionais, em meados da década de 1970.  

Ao se modernizar, no início da década de 1980, o movimento neopentecostal 

empregou uma estrutura corporativista, encabeçada pela controversa Igreja Universal do 

Reino de Deus, ao defender que os cristãos, enquanto sócios ou financiadores de Deus e 

de suas obras, estão predestinados a ser prósperos. A despeito dessa nova doutrina, Oro 

(1993) justifica que a alta adesão das camadas populares urbanas ao neopentecostalismo 

se deve ao fato de que esses segmentos, muitas vezes sem acesso ao mercado formal de 

trabalho, buscariam na Igreja o bálsamo imediato para suas aflições terrenas. Desse 

modo, muito mais do que um consolo, “a teologia da prosperidade, antes mesmo de ser 

                                                 
7 LAVAREDA, Antônio; TELLES, Helcimara de S. (orgs.). Como o eleitor escolhe seu prefeito: campanha e voto 

nas eleições municipais. São Paulo: Editora FGV, 2011.  
8 SYLVESTRE, Josué. Irmão vota em irmão: os evangélicos, a constituinte e a Bíblia. Brasília: Pergaminho, 

1986. 
9 Surgido na segunda metade da década de 1970 nos Estados Unidos, o pentecostalismo vem crescendo em vários 
países, especialmente no Brasil, onde há 30 milhões de evangélicos.  



 

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

 

 5 

uma ideologia de ascensão social tendencialmente fantasiosa, (...) é um discurso de 

recusa da vitimização" (ORO, 1993, p.35).  

A partir dos anos 1990, precisamente com a ascensão do governo Collor, as 

igrejas neopentecostais e o dogma da Teologia da Prosperidade cresceram 

consideravelmente, em parte pelos donos do poder (FAORO, 1957) 10 adotarem 

conceitos capitalistas para fundarem – em torno da noção de sucesso – uma percepção 

do ser social, o que vai ao encontro desses ideários clérigos, uma vez que a sociedade 

brasileira contemporânea valoriza uma nova forma de ethos (WEBER, 2004) que 

incentiva o trabalho empreendedor e o consumo demasiado.  

Partindo dessa perspectiva, Mariano (2003) 11complementa que as organizações 

religiosas, influenciadas pelo modelo neoliberal, procurariam “como forma de atrair 

clientela e recrutar adeptos, conquistar novos nichos de mercado, especia lizando-se na 

oferta de produtos e serviços adaptados aos interesses e preferências específicos de 

determinados estratos sociais” (MARIANO, 2003, p.15), isso explicaria a formulação 

de uma doutrina capaz de abarcar as camadas populares da população, natura lizadas à 

lógica do consumo e ansiosas por representatividade.  

 Se a ética protestante e o espírito do capitalismo, propostos por Weber, 

demonstraram que o crescimento de uma religião centrada no indivíduo serviria como 

base inicial do capitalismo industrial, a arguição desenvolvida em O novo espírito do 

capitalismo, obra de Luc Boltanski e Eve Chiapello (2009), tem de ser essencial para 

compreender o espírito que comporta os fluxos capitalísticos na pós-modernidade. Para 

os autores, o sistema atual não se sustenta somente na busca pelo lucro, mas na 

construção de princípios que o viabilizem, ou, nas palavras dos próprios autores, “na 

ideologia que justifique o engajamento no capitalismo” (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 

2009, p.39). Ao levar em consideração esses aspectos, a dupla de neomarxistas 

identificou três momentos do espírito capitalista no decorrer do estudo. No primeiro, há 

uma “moral de poupança, dotado de valores de autocontrole, comedimento, restrição, 

labor, regularidade, perseverança e estabilidade apreciados na empresa” (BOLTANSKI 

E CHIAPELLO, 2009, p. 189); no segundo, a separação entre as esferas pública e 

privada, mais precisamente entre vida privada e profissional, família e escritório, o que 

                                                 
10 FAORO, Raymundo. (1958), Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. Rio de 
Janeiro/Porto Alegre/São Paulo, Editora Globo  
11 MARIANO, Ricardo. Os neopentecostais e a Teologia da Prosperidade . Novos Estudos Cebrap, 

n. 44, mar. 2003, p. 24-44.  
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serviu de base para a formação de um capitalismo global, centrado em valores 

antropocêntricos (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p. 192); no terceiro, há a 

“mudança tanto na relação com o dinheiro e com o trabalho, tanto na relação consigo”, 

era da organização em rede de colaboradores, do tempo administrado no sentido de 

obter o máximo de “conexões lucrativas” (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p.193), 

tudo isso centralizado numa economia global, com ênfase na internet e nas 

biotecnologias.  

No presente artigo, a arguição se constrói com fundamento neste terceiro espírito  

capitalista, em que as empresas possuem um papel muito mais profundo do que o de 

apenas motivar os seus colaboradores, possui, hoje, também, a função de mobilizá- los. 

Assim, ao invés de receber ordens, os trabalhadores detêm o controle empresarial, 

interiorizado em seus dispositivos psíquicos, na medida em que, na qualidade de 

ideologia dominante, o capitalismo possui a habilidade de permear o conjunto de 

representações mentais, infiltrando-se tanto nos discursos políticos quanto nos sindicais.  

Dessa maneira, verifica-se a passagem da prática de gerência, outrora coletiva, para o 

modelo que visa exclusivamente à competência individual, conforme se pode concluir a 

seguir: 

Trata-se de passar de modos de gestão coletivos, essencialmente centrados 

em estatutos, a modos de gestão coletivos e individuais, essencialmente 

centrados na gestão da competência. (...) A carreira não consiste em ocupar 

"vagas", mas em engajar-se numa multiplicidade de projetos frequentemente 

muito heterogêneos (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p. 327).  
 

Nessa nova relação colaborativa, a competência não se restringe aos saberes 

acadêmicos, à experiência ou à qualificação técnica em si, mas abrange as qualidades 

pessoais, de forma que o indivíduo é incitado a mostrar-se adaptável e a estar, cada vez 

mais, em movimento, para suprir as demandas dos modos de produção pós-moderno, 

cujos caminhos seguem para imaterialidade do trabalho, em que este se torna sinônimo 

de virtude e pró-atividade, conforme destaca Negri e Lazzarato (2001):  

 

É a alma do operário que deve descer na oficina. É a sua personalidade, a sua 

subjetividade, que deve ser organizada e comandada. Qualidade e quantidade 

do trabalho são reorganizadas em torno de sua imaterialidade (NEGRI E 

LAZZARATO, 2001, p. 25).  

 

 Para esses operaístas italianos, o trabalho imaterial consiste numa nova forma de 

analisar os fluxos capitalísticos, superando as relações de exploração do marxismo 

clássico, tendo em vista que esse novo espírito abarca novas formas de produção e de 
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reprodução de subjetividades, modeladas no plano da intelectualidade de massas, 

constituída no cerne dos processos psíquicos. Em razão disso, afere-se que todos os 

processos sociais compõem o atual processo de produção, pois é desta forma que a vida 

se organiza em torno do trabalho imaterial. Dentro dessa ótica, a cultura, ou melhor, as 

culturas devem ser entendidas como esferas autônomas que operam no nível de 

mercados independentes, e estes, por sua vez, se ampliam nas questões das 

subjetividades. Uma vez que "a subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no 

registro do social" (GUATTARI E ROLNIK, 1993, p.31), constata-se que a função do 

indivíduo está atrelada ao papel de consumidor das subjetividades, atuando  como uma 

espécie de fio condutor entre o capitalismo e sua concretização através da cultura.  

Cercado por múltiplos componentes de subjetividade, esse ser pós-moderno 

recebe influência tanto de grupos primários – como a família nuclear e/ou extensiva, a 

turma de amigos, os colegas de trabalho, dentre outros –, quanto de instituições ligadas 

à produção de poder, o que corrobora o argumento de Guattari e Rolnik (1993) acerca 

da existência de uma “subjetividade capitalística”, fruto da influência conjugada do 

poder subjetivo, que chega aos indivíduos por diversas formas de controle, definindo, 

assim, suas percepções sobre o mundo. Logo, nesse contexto de imaterialidade e de 

subjetivação, o movimento neopentecostal, ao atuar por meio de um discurso e de uma 

forte organização sistemática, gera um produto ideológico que se insere na lógica da 

livre concorrência, no qual o político e o sagrado são integrados e submetidos à 

dinâmica de consumo. 

   No campo político-partidário, a noção de cidadania é, então, significada por 

meio de discursos, representações e jogos de poder, podendo ser vista como uma 

sobreposição ao papel de consumidor, submissa ao sistema capitalista, cujo poder 

possui forças para ditar as regras, ratificando a formação daquilo que Hardt e Negri 

(2001, p.11) denominam “Império”, uma nova forma de comando global, capaz de 

regular as permutas mundiais. Comparando o velho imperialismo com essa nova ordem, 

os autores declaram que:  

O imperialismo era, na verdade, uma extensão da soberania dos Estados -

nação europeus além de suas fronteiras. (...) Onde quer que deitasse suas 

raízes, a soberania moderna construía um Leviatã que cobria como um arco 

seu domín io social e impunha fronteiras territoriais hierárquicas, para 

fiscalizar a pureza de sua identidade e para excluir tudo o que representasse o 

outro. (...) Em contraste com o Imperialis mo, o Império não estabelece um 

centro territorial de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas 

(HARDT E NEGRI, 2001, p.11).  
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Desse modo, pode-se afirmar que os anseios do movimento neopentecostal são 

parte da demanda de um sistema global que procura integrar ao mesmo tempo em que 

exclui, agenciando todas as possíveis mediações desse segmento, alienando-os em seus 

processos pré- indutivos. Longe de ser uma brecha das camadas populares sedentas por 

reconhecimento, a ambição por representatividade política e expansão demográfica são 

frutos de um novo espírito do capitalismo.  

Apesar da politização do neopentecostalismo não ser uma demanda 

exclusivamente brasileira (FRESTON, 2004, p.30), este tem se destacado dentre os 

sulamericanos devido à importância crescente da ação direta de candidatos 

declaradamente evangélicos na arena política, em grande parte facilitada pelos seguintes 

aspectos: uso inteligente dos meios de comunicação, capacidade de adaptação à cultura 

urbana e a presença de uma “onda conservadora”, fruto da descrença nas instituições 

políticas e de sucessivos escândalos de corrupção. Acerca deste último, de acordo com o 

site Transparency International 12, o Brasil ocupa a 76ª posição no ranking que mensura 

a percepção da corrupção, dos 168 países analisados no estudo. Esse dado revela que, 

embora a maioria dos brasileiros apoie o regime democrático, aproximadamente dois 

terços dos cidadãos não confiam nos sistemas partidários, sendo esta uma sensação 

partilhada por diversos segmentos sociais (MOISÉS E CARNEIRO, 2005). 13 

Morada das principais lideranças neopentecostais, dentre elas o radialista 

Anthony Garotinho, o Rio de Janeiro é um dos locais onde a politização neopentecostal 

fincou raízes profundas.  Representados por partidos como o PMDB, PSC, PSB, PL e 

Prona, os neopentecostais, entre 1991-2003, conquistaram espaços nas Casas 

Legislativas. Seu avanço no Rio de Janeiro foi fruto da ofensiva neoliberal global, da 

destruição das bases políticas do brizolismo na década de 1990 e do número 

considerável de eleitores evangélicos. Em 2002, o movimento elegeu seu primeiro 

candidato majoritário ao senado do Rio de Janeiro, o bispo Marcello Crivella.  

Apoiado pelo bispo da Assembleia de Deus, Manoel Ferreira, e pela família 

Garotinho14, o sobrinho de Macedo conquistou 3,5 milhões de votos válidos. No 

congresso nacional, foi vice-líder do Governo Lula e líder do Partido Liberal, além de 

presidente da CPMI da Emigração Ilegal. Em 2003, fundou com o então vice-presidente 

                                                 
12  Disponível em: < https://www.transparency.org/> Acesso em 04/01/2017 
13  MOÍSES, José Alvaro. CARNEIRO, Gabriela Piquet. “A desconfiança das instituições democráticas”. Opinião 

Pública, vol.11, nº1, p.33-63, 2005. 
14 Para Baptista (2007), a importância da bênção espiritual pastoral sobre o candidato, que deve ser oficialmente 

indicado e apoiado pela denominação, essa postura contribuiu para reforçar o caráter corporativista e diminuir a 
autonomia política.  

https://www.transparency.org/
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da República, José Alencar, o Partido Municipalista Renovador (PMR), contudo, a 

repartição só obteve seu registro durante a Convenção Nacional de 2005, ano em que 

“aprovou-se a alteração de sua denominação e respectiva sigla para Partido Republicano 

Brasileiro (PRB)” 15. Sete anos mais tarde, em 2010, Crivella foi reeleito senador. 

Posteriormente, no período entre 2012 e 2014, atuou como ministro da Pesca do 

governo Dilma, disputou os cargos de prefeito do Rio (2004 e 2008) e de governador do 

Estado do Rio (2006 e 2014), sem sucesso.   

Durante o biênio de 2014 a 2016, continuou a ocupar a cadeira do senado e foi 

líder do PRB na casa, autor de mais de 200 proposições, entre elas a lei que conferiu 

poder de polícia ao Exército nas fronteiras e a que estabeleceu a Política Nacional de 

Abastecimento. Apesar de não ter ganhado as eleições ao governo do Rio em 2014, 

conquistou o segundo lugar com 20,26% dos votos, enquanto Pezão ganhou a eleição 

com 40,57% dos votos. A esse resultado pode-se aferir a crise hegemônica petista que 

ganhou corpo com as Manifestações de Junho 16 nas principais capitais brasileiras e a 

aderência ao discurso conservador.  

Com o agravamento da crise política e a deposição da presidenta Dilma 

Rousseff, a ofensiva neoliberal promoveu a captura das bases populares que ora 

figuravam a esquerda petista. Portanto, é nesse clima de ruptura política que Marcelo 

Crivella se candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, durante as eleições municipais de 

2016, onde obtém vitória sobre o seu adversário de segundo turno, o deputado Marcelo 

Freixo (PSOL). Apesar do alto índice de abstenção e de votos nulos, cerca de 40% do 

eleitorado não compareceu às urnas, e do apoio indireto dos grandes veículos de 

comunicação à candidatura de Freixo, como O Globo e O Estado de São Paulo, o 

sentimento antipetista dos cidadãos encontrou afinidade com as cibernarrativas de 

Crivella, que serão analisadas a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-republicano-bras ileiro> 

Acesso em 04/01/2017 
16  Ver ALDÉ, Alessandra e BASTOS, João Guilherme.  As Manifestações de Junho: Estratégia em rede para 

resistência civil.  Anais da Compós, UFPR, 2014. Disponível em: 

<http://compos.org.br/encontro2014/anais /Docs/GT05_COMUNICACAO_E_POLITICA/aldeesantos2014formatado
_2169.pdf. > Acesso em 30/12/2016.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-republicano-brasileiro
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT05_COMUNICACAO_E_POLITICA/aldeesantos2014formatado_2169.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT05_COMUNICACAO_E_POLITICA/aldeesantos2014formatado_2169.pdf
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A FUNÇÃO DO FACEBOOK COMO AGENTE ACTANTE: 

CIBERNARRATIVAS NEOPENTECOSTAIS 

 

A segunda parte deste artigo tem por função analisar o papel do Facebook como 

agente actante na construção das cibernarrativas e os atalhos de informação utilizados 

pelo candidato do PRB como forma de dar coerência ao mundo político. Para essa 

finalidade, empregou-se a utilização do aplicativo Wordle, durante o período de 3 a 30 

de outubro de 2016, das principais postagens de Marcelo Crivella. A possibilidade de 

fazer tal mensuração tornou-se importante após a constatação de que, durante o segundo 

turno das eleições municipais cariocas de 2016, Crivella (PRB) desempenhou uma 

atuação ainda mais marcante nas redes sociais onlines.  

Em suas ciber pautas pôde-se atentar para o predomínio de valores 

conservadores, ancorados nos ideários neopentecostais de batalha espiritual, porém de 

forma mais sucinta que as postadas por outros políticos desse movimento. No primeiro 

turno, as publicações do candidato do PRB eram acompanhadas por imagens com 

citações bíblicas, de autoajuda ou políticas, de cunho generalista, com percepções de 

senso comum, alcançando uma média de 20 mil likes, 15 mil compartilhamentos e 188 

comentários por conteúdo publicado. Durante corrida eleitoral do segundo turno contra 

Marcelo Freixo (PSOL), Crivella utilizou as mídias digitais de forma mais constante e  

aderiu a uma retórica mais incisiva, com ênfase nas propostas de governo e na 

manutenção de sua reputação como forma de desestabilizar o adversário de esquerda, 

alçando uma média 30 mil likes, 18 mil compartilhamentos e 200 mensagens.  

Na abordagem teórica adotada neste estudo, o ator não é uma peça que já está no 

tabuleiro e depois age, pelo contrário, este se constitui apenas na ação. Isto posto, pode-

se inferir que os smartphones, computadores, tablets e demais aparatos técnicos  

medeiam os aspectos globais, constituindo, de forma cada vez mais hibridizada, os 

algoritmos que influem no nosso imaginário e vida cotidiana. Desse modo, a Teoria 

Ator-Rede (LATOUR, 2012, p.20) pode ser compreendida como uma forma aprimorada 

de pensar as dinâmicas do processamento da informação política neste artigo, já que a 

comunicação não estaria focada somente no indivíduo ou na estrutura onde ele se insere, 

mas nos desdobramentos complexos entre os diversos atores envolvidos 

conjunturalmente. Em face disso, entende-se que o conceito de ator-rede empregado por 
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Bruno Latour (2002) tem por objetivo deslocar a origem da ação, que deve ser pensada 

como um evento e não como um ato, o que justifica a terceira fonte de incerteza 

apontada pelo autor, a de que os objetos também agem.  

Em vista dos argumentos apresentados, cabe a premissa de que o Facebook atua 

como um ator-rede, na medida em que sua interface converte os objetos técnicos em 

complexos de imagens, vídeos e textos, bem como desempenha o papel de mediador, ao 

mobilizar outros actantes e provocar mudanças nos processos associativos. Sendo 

assim, as cibernarrativas neopentecostais empregadas na página de Crivella possuem 

uma atuação heterogênea e propicia à conectividade com outros agentes da rede 17. É 

nesse sentido que os discursos neopentecostais empregados no Facebook não têm 

centralidade exclusivamente pautada no candidato, mas no processo de hibridização 

entre pessoas e coisas, ao tratar dos assuntos políticos da sociedade. Para averiguar esse 

processo, as investigações devem acompanhar as pistas deixadas pelos agentes durante 

os processos de associações, pois as interações desses atores explicam o coletivo, ou 

seja, a rede. Um exemplo de rastro foi utilização de vídeos para se comunicar com o 

eleitor, na antevéspera da votação, conforme mostra a figura 1: 

Figura 1: vídeo de Crivella na antevéspera da eleição 

 

Fonte: Facebook 

 

A utilização de vídeos curtos e objetivos permitiu ao Crivella apresentar suas 

propostas de governo sem interferência de interlocutores e driblar o déficit 

comunicacional pelo seu não comparecimento aos debates da emissora Globo, uma vez 

que o conteúdo foi difundido na rede. Outro elemento chave para compreender a 

                                                 
17

  Para Latour (2002, p.192),  a rede pode ser categorizada como “uma expressão para avaliar quanta 

energia, movimento e especificidade nossos próprios relatos conseguem incluir. Rede é conceito, não 

coisa. É uma ferramenta que nos ajuda a descrever algo, não algo que esteja sendo descrito. 
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disseminação dessas narrativas é a ênfase nas imagens com frases de efeito por parte do 

político, que, ao se expor, revela elementos de dramaticidade em sua identidade política 

como forma de garantir maior visibilidade e coerência ao mundo político. Postada nas 

redes sociais no dia 24 de outubro, após se recusar a comparecer ao debate da emissora  

Globo, a imagem abaixo reverberou nas redes sociais e nos veículos de comunicação, 

como o Jornal Extra18. 

Figura 2: Matéria sobre Marcelo Crivella  

 

Fonte: Jornal Extra  

 

Nota-se que, a partir das postagens do perfil oficial do candidato dos 

neopentecostais, a terceira fonte de incerteza ajuda a compreender o caráter constante e 

dinâmico dos nós, já a necessidade de manter um constante dialogo com outros 

usuários, de forma simplificada e presente, demonstra o quão frágeis, múltiplas e 

contraditórias são essas conexões, que são formadas e desfeitas fulltime, entre os 

usuários do Facebook. Considerado um território de disputa e exercício do poder, 

principalmente num contexto de ruptura institucional, marcado pelo afastamento da ex-

presidenta Dilma Rousseff, as cibernarrativas neopentecostais são transformadas e 

ressignificadas o tempo inteiro, num movimento em que até os intermediários 

completamente silenciosos tornam-se mediadores. Nesse sentido, consideradas as 

divergências teóricas entre os autores Bruno Latour (2012) e Erving Goffman (1956), é 

possível declarar que esses sociólogos não tomam o corpo social como um elemento 

                                                 
18 Disponível em:  < http://extra.globo.com/noticias/rio/internautas-relacionam-post-motivacional-de-crivella-
ausencia-em-entrevistas-20357208.html> Acesso em 02/01/2016.  

http://extra.globo.com/noticias/rio/internautas-relacionam-post-motivacional-de-crivella-ausencia-em-entrevistas-20357208.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/internautas-relacionam-post-motivacional-de-crivella-ausencia-em-entrevistas-20357208.html
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dado, uma vez que apontam para a necessidade de compreender a dimensão 

microssocial dos indivíduos, com ênfase na ação e no objeto.  

 Em sua celebre obra, Representação do eu na vida cotidiana, Goffman (1956) 

alega que “se a atividade do individuo tem de tornar-se significativa para os outros, ele 

precisa mobilizá- la de modo tal que expresse, durante a interação, o que ele precisa 

transmitir” (GOFFMAN,1956, p.16), o que significa que todo indivíduo, independente 

de sua situação social, ao se apresentar diante de outros, emprega técnicas para dominar 

as percepções que possam ter dele, tal como uma encenação teatral. Sendo assim, é na 

presença de um potencial eleitorado que Crivella passa a incluir em suas atividades 

sinais que acentuem ou atenuem aquilo que deseja passar no segundo turno, o que torna 

importante a abordagem do conceito de atalhos de informação como forma de dar 

coerência política a uma eleição marcada por um intenso antagonismo: antipetismo x 

antievangelismo.  

O trabalho de Popkin (1994) recusa a ideia de que consumo da informação 

política ocorreria de forma irracional. Para o autor, apesar de o cidadão médio não estar 

disposto a arcar com os altos custos no refinamento das informações política e 

econômica, ele processa, simplifica e dá sentido ao mundo político através de atalhos 

informativos, com os quais está mais familiarizado, variando de códigos 

socioeconômicos e culturais a amigos e ícones considerados como informados 

politicamente, aptos a interpretar e dar sentido aos fatos aos quais se associa relevância 

política. A racionalidade de baixa informação interagiria diretamente com a construção 

da imagem pública de Marcelo Crivella e a inserção das informações disponíveis sobre 

este em uma narrativa simplificada que torne o mundo político coerente.  

De acordo com o aplicativo Wordle, as palavras mais proferidas no discurso do 

bispo da IURD, durante período de 3 a 30 de outubro de 2016 (correspondente à 

campanha do segundo turno das eleições municipais de 2016), foram: Crivella, 

RiocomCrivella; Deus; mentira; Rio, cuidar, cidade, maturidade, debate, vitória, 

#CrivelaNaoTemMedodaGlobo, você, amigos, juntos, propostas, debate e vitória. Tais 

palavras sugerem que os atalhos de informações aliados à dinâmica das redes sociais 

onlines compuseram um cibernarrativas neopentecostais atraentes às parcelas 

conservadoras da sociedade e descrentes da esquerda, conforme se pode avaliar no 

gráfico a seguir: 
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Figura 3: Gráfico feito com a ajuda do Wordle com as postagens da página de Marcelo Crivella/ 

período de 3  a  30 de outubro de 2016 

 

Fonte: Wordle 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os avanços tecnológicos foram introduzidas novas formas de interação e 

também de reconfiguração das narrativas políticas, em que as redes sociais onlines 

passaram a atuar como actantes nos processo de construção de cibernarrativas  

neopentecostais e na produção de atalhos informativos como forma de dar coerência ao 

mundo político, mostrando-se um fator relevante numa disputa eleitoral, ainda mais 

num contexto de baixa informação e de ruptura institucional.  

Nesse sentido, cabe frisar que o apoio indireto dos grandes veículos à 

candidatura de Marcelo Freixo (PSOL) não foi suficiente para conter a expansão do 

movimento neopentecostal, uma vez que Crivella conseguiu apresentar suas propostas, 

tanto em emissoras conservadoras (Rede Record e Rede TV) quanto nas redes sociais 

onlines. Assim, Crivella chega ao poder representando os segmentos populares que 

desejam um projeto político de matriz neoliberal que imponha a longa duração do 

rentismo e da flexibilização das leis trabalhistas. Trata-se de um cenário, portanto, 

extremamente difícil para a organização da esquerda e da classe trabalhadora, o que 

dificultou uma articulação política realmente eficaz por parte de Marcelo Freixo. Com 

base nas reflexões trabalhadas durante este texto, chegou-se a conclusão de que o 

caráter hibrido e dinâmico da cibernarrativas neopentecostais, empregadas na rede 

social em questão, foram potencializadoras da vitória de Marcelo Crivella.  
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