
CASE STUDY 3 

No dia 22 de abril de 2020, a página de Facebook do partido português de
extrema-direita "Ergue-te" publicou o seguinte conteúdo: 

"O problema dos refugiados"  - que M&M vais comer? 

A publicação alude a um migrante ferido, no dia anterior à noite, devido a um
conflito entre refugiados que estavam em quarentena, por causa da COVID-
19, na base aérea da Ota, município de Alenquer. Informação essa que foi
avançada por um porta-voz da Força Aérea. 

A imagem complementar, por sua vez, salienta "o problema dos refugiados".
Frisa que, de entre os M&M's apresentados, 10 estão envenenados e finaliza
questionando o leitor sobre qual deles vai comer. 
 

https://www.facebook.com/Partido.Ergue.te/posts/3246690752030350


Este é um exemplo de informação genuína (as notícias sobre o
desentendimento entre refugiados são verdadeiras e provêm de uma fonte
online de notícias registada) que é partilhada para causar danos a um
grupo de indivíduos.

 
Em termos analíticos, trata-se de conteúdo enganador (misleading content),
o que significa que informação genuína foi tirada de contexto e usada de forma
ardilosa para enquadrar um problema. A mensagem pretende induzir
negativamente as percepções dos leitores quanto aos refugiados. 

A publicação começa por fornecer informação verdadeira, legitimizada pelo link
da notícia original, proveniente de um serviço de notícias online registado, o que
confere alguma seriedade à mensagem. A referida fonte de notícias relata
confrontos  entre refugiados, isolados em instalações da Força Aérea
Portuguesa devido à COVID-19. O texto é acompanhado por uma imagem que
contém afirmações xenófobas. Nela, é possível ver vários M&Ms, que são
comparados ou retratados como refugiados. Na primeira frase, é mencionado
que os M&Ms representam um problema. Depois, o leitor é conduzido a uma
segunda frase, que assevera que, de entre os milhares de M&Ms/refugiados,
apenas 10 estão envenenados. Posto isto, o intérprete é confrontado: qual vai
comer? 

No que diz respeito às características do post em si, podemos observar vários
pontos importantes relativamente ao agente (1), à mensagem (2) e ao
intérprete (3). 

PONTOS IMPORTANTES

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1463246/um-migrante-ferido-em-desacato-na-base-da-ota


(2) MENSAGEM

Focada numa imagem que contém texto xenófobo, acompanhada por um link
e por parte do texto da fonte original. 

A secção de comentários apresenta discursos de ódio contra os imigrantes
(ex.: VOU DEITAR TODOS PELA PIA ABAIXO."), mas também contra o governo
por ser cúmplice (ex.: "[...] Obrigado, governo socialista por ajudar a propagar o
Covid-19. Na altura devida, daremos o troco.").

(3) INTÉRPRETE 

(1) AGENTE 

O partido português de extrema-direita "Ergue-te", cujo lema é "Pela Pátria, pela
Família, pelos teus". A sua página de Facebook tem 47 000 "gostos" e 51 000
seguidores. Esta publicação, em particular, teve 49 "gostos", 8 comentários e 31
partilhas. 



VOU DEITAR TODOS PELA PIA ABAIXO.
Gente que nunca se vai integrar.
No telejornal foi referido que 80% destes indivíduos viram o seu pedido de
asilo rejeitado (mas estão ainda cá porque pediram recurso !!!!!!!). Portanto
nem sequer deveria estar cá. Obrigado, governo socialista por ajudar a
propagar o Covid-19. Na altura devida, daremos o troco. 
Vejo muita gente estranha no meu país , por vezes vejo mais gente desta
que portugueses , é deprimente!! 
A Roleta Migrante. 
The Migrant Roulette.
Agora imaginem o que não se devia passar naquela pensão! Já cá temos
muitos criminosos, estes tem que ser expulsos. 

Em resposta a esta publicação, vários utilizadores publicaram comentários
negativos sobre migrantes e refugiados: 
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SECÇÃO DE COMENTÁRIOS



RESUMO 

À medida que os movimentos de extrema-direita ganham popularidade na
sociedade, publicações de Facebook como a que surge acima tornam-se mais
comuns. O partido português de extrema-direita "Ergue.te, com base numa
imagem que contém texto xenófobo, reproduz conteúdo enganador,
procurando induzir negativamente as perceções dos leitores sobre refugiados.


