
CASE STUDY 4 

Em 7 de dezembro de 2021, o perfil do partido político "Ergue-te" (Portugal) publicou,
na rede social do Facebook, o seguinte conteúdo:

A publicação traz uma imagem que projeta quatro fotografias de mulheres
em períodos temporais sequenciais de um ano, de 2020 a 2023. De modo a
transmitir a ideia de evolução, a imagem transforma o uso da máscara,
presente nas primeiras duas mulheres (referentes a 2020 e 2021, em alusão
à pandemia de COVID-19), progressivamente em vestimentas culturalmente
associadas ao islamismo ("hiyab" e "niqab") nas duas últimas mulheres (2022
e 2023). 

Além da parte visual, a publicação apresenta o seguinte texto: 

"O #ErgueTe sempre denunciou os perigos evidentes dos fluxos excessivos
e desregrados de imigração e da substituição populacional que eles geram.
Alguns dizem ser uma teoria da conspiração, uma paranoia nossa, quando
afirmamos que o continente europeu enfrenta uma substituição
populacional. Muitos dizem sermos xenófobos e racistas apenas por
sentirmos o dever de dizer a verdade sem medo,

No dia 30 de janeiro pense nisto!"

"Substituição populacional com o uso de máscaras contra a COVID-19"

https://www.facebook.com/Partido.Ergue.te/photos/a.116919651674158/5041591122540295
https://www.facebook.com/hashtag/erguete?__eep__=6&__tn__=*NK*F


CONTEXTUALIZAÇÃO

A mensagem do partido lança mão da data de 30 de janeiro (2022) como
momento em que o espectador deve lembrar-se desta publicação. Tal data
refere-se ao momento em que iriam decorrer as  eleições legislativas em
Portugal.

A divulgação deste conteúdo enquadra-se numa tentativa, por parte do
partido político português nacionalista de extrema direita "Ergue-te", de
suscitar uma identificação com a perspetiva defendida, com o objetivo de
captar votos nas eleições.

https://www.publico.pt/eleicoes-legislativas-2022


PONTOS IMPORTANTES

Neste contexto de captação de eleitores para o partido, o post chama a
atenção para os eventuais riscos, associados aos fluxos migratórios, que
Portugal alegadamente corre, combinando-os com expressões como
“excessivos e desregrados" e “substituição populacional”. Estas associações
são apresentadas como verdadeiras pelo partido "Ergue-te", que refere que
não tem medo de as dizer, apesar de haver quem o considere xenófobo e
racista por isso. 

Além disso, no sentido de reforçar a ideia de “substituição populacional”
associada aos fluxos migratórios, bem como de criticar a imposição do uso da
máscara no âmbito da pandemia, o post é ilustrado por uma composição
fotográfica que mostra uma evolução temporal (de 2020 a 2023). Nela, o
rosto de mulheres vai ficando progressivamente mais tapado, desde uma
primeira imagem, com uma máscara de uso sanitário, até uma última, com
um tipo de véu que constitui um símbolo cultural e religioso usado por
algumas mulheres muçulmanas.

Ilustração do jornal "El País" sobre os tipos de véus utilizados,
principalmente, por mulheres no islamismo. A vestimenta não
é algo que surge, deriva ou possui relação com o uso de
máscaras protetoras contra  a COVID-19 (em propagação
mundial desde o início de 2020).

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/16/internacional/1471347181_490989.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/16/internacional/1471347181_490989.html


PONTOS IMPORTANTES

Assim, é feita uma utilização enganadora/indevida de imagens independentes
e sem qualquer ligação entre si para enquadrar a situação descrita no post
(conteúdo enganador), procurando-se partilhar conscientemente uma
informação falsa com o intuito de causar danos (desinformação) - a
associação entre o uso de máscara e a perda de identidade/liberdade.

 O uso de máscaras em
Portugal, assim como em
diversos lugares do mundo,
tornou-se obrigatório
enquanto uma das medidas
para conter o avanço da
doença causada pelo novo
coronavírus. Contudo, a sua
utilização  não tem qualquer
ligação com uma tentativa de
"substituição populacional" em
detrimento dos costumes de
uso do véu islâmico.

Panfleto divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) de
Portugal e veiculado pelo Jornal 'Diário de Notícias' (Portugal), 
 em formato online, a 14 de Maio de 2020.

No que diz respeito aos aspetos da publicação em si, podemos observar
informações importantes relativas ao agente (1), à mensagem (2) e ao
intérprete (3).

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/quando-usar-mascara-ou-tirar-aneis-dgs-lanca-manual-com-medidas-para-todos-12194619.html


(2) MENSAGEM

Focada numa evolução temporal na qual o uso de máscara é associado à
perda de liberdade e identidade nacional, reforçando a ideia de "substituição
populacional".

A secção dos comentários remete para preocupações, não com o uso das
máscaras em si, mas alinhadas, aparentemente, com receios relacionados com
a “substituição populacional" associada a migrantes de origem árabe. 

(3) INTÉRPRETE

(1) AGENTE 

O partido português de extrema-direita "Ergue-te" cujo lema é "Pela Pátria,
pela Família, pelos teus". A sua página no Facebook tem 53.000 seguidores.
Este post, em particular, tem 228 gostos, 24 risos, 6 ira e 4 tristeza; 23
comentários e 85 partilhas.



1

2

3

4

5

6

7

Os portugueses e os europeus na generalidade andam a dormir um sono

profundo. Não sei se vão acordar a tempo.

O que me deixa indignado é como é que há gente que não vê isto!

Infelizmente caminhamos a paços para esta submissão, que muitos

ignoram e poucos se opõem. Não acredito que não vejam, apenas é mais

confortável ignorar e deixar ver o que dá.. "afinal de contas, pensam eles,

está a acontecer noutros países europeus por isso deve ser normal". Muito

triste!

Que tapem a corna no país delas ,e continuem a uzar mini-saia no nosso !

Ningém quer ver isto porque somos todos muito "fofinhos" 

 

Será este o futuro da Europa?

Em resposta à publicação, vários perfis na rede social reagiram positivamente,
reforçando a mensagem partilhada e propagando discursos de ódio contra
imigrantes, essencialmente árabes:
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SECÇÃO DE COMENTÁRIOS

https://www.facebook.com/Partido.Ergue.te/photos/a.116919651674158/5041591122540295
https://www.facebook.com/Partido.Ergue.te/photos/a.116919651674158/5041591122540295


RESUMO

Publicação na rede social Facebook (post) pelo partido português de extrema-
direita "Ergue-te", na qual o uso de máscara é associado à perda de liberdade
e identidade nacional, reforçando a ideia de "substituição populacional". É
feita uma utilização enganadora/indevida de imagens independentes e sem
qualquer ligação entre si para enquadrar a situação (conteúdo enganador)
procurando-se partilhar conscientemente uma informação falsa com o intuito
de causar danos (desinformação) - a associação entre o uso de máscara e a
perda de identidade/liberdade.

SUMMARY

Publication on the social network Facebook (post) by the Portuguese right-
wing extremist party "Ergue-te", in which the use of mask is associated with
the loss of freedom and national identity, reinforcing the idea of "population
replacement". A misleading/unrelated use of independent and unrelated
images is made to frame the situation (misleading content), consciously
seeking to share false information with the intention of causing harm (dis-
information) - the association between wearing a mask and the loss of
identity/liberty.


