
CASE STUDY 5 

A 26 de julho de 2021, o utilizador da rede social do Facebook Renee Hensley (Estados
Unidos da América) publicou o seguinte conteúdo:

Na publicação surgem várias imagens de diferentes grupos de pessoas, em
estradas remotas, sem qualquer tipo de contextualização espacial ou temporal.

A acompanhar a dimensão pictórica, foi adicionada a frase "tell Fauci, here's
where your variants are coming from", a vermelho, que se traduz para “digam
a Fauci que é daqui que estão a vir as suas variantes”. 

O utilizador não fez uso do espaço de descrição da publicação, mas utilizou o
espaço de comentários para acrescentar "1 MILLION SINCE BIDEN HAS BEEN
IN OFFICE", ou seja, "1 milhão desde que Biden está no poder", reportando-se 
 aos números relativos à entrada de imigrantes ilegais no país (ver mais), após a
sucessão de Trump na presidência dos Estados Unidos da América. 

"A origem das variantes da Covid-19..."

https://www.washingtontimes.com/news/2022/jun/1/135-million-new-illegal-immigrants-settled-us-unde/


PONTOS IMPORTANTES

Anthony Fauci, epidemiologista chefe da Casa Branca, foi o principal rosto de
combate à pandemia da covid-19 nos Estados Unidos da América. 

Numa altura em que circulavam notícias nas quais o médico afirmava que as
variantes da COVID-19 poderiam ter-se desenvolvido nos corpos de pessoas
imunocomprometidas, Renee Hensley publica o conteúdo descrito acima.

Se existe um nome que se tem tornado sinónimo de COVID-19, ele pode bem ser o do Dr. Anthony
Fauci, o especialista-mor da América em doenças infecciosas, que, recentemente, teve direito a um
documentário.  

Nota:
Imonucomprometidos (ou
imunossuprimidos)  são
indivíduos cujo sistema
imunológico, responsável
pelo combate a vírus,
bactérias e outros
agentes estranhos ao
corpo humano, não
funciona corretamente.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/variantes-da-covid-muito-provavelmente-surgiram-em-imunossuprimidos-diz-fauci/


PONTOS IMPORTANTES

No entanto, através da secção de comentários, é possível perceber que os
visados são os indivíduos que procuram entrar nos EUA através das
fronteiras com o México, os quais são responsabilizados, como o texto da
publicação acusa, de originar e espalhar as variantes do vírus Sars-CoV-2. 

É feita, portanto, uma utilização enganadora de imagens independentes e
sem qualquer ligação entre si ou com o tema que é desenvolvido (conteúdo
enganador), numa tentativa de enquadrar a situação descrita e,
conscientemente, partilhar uma informação falsa com o intuito de causar
danos (desinformação).

A frase surge junto de imagens de pessoas não identificadas, sem qualquer
indicador geográfico ou temporal que permita reconhecer as pessoas em
causa, os locais ou até a data em que foram capturadas as fotografias. 



(2) MENSAGEM

Focada num discurso de ódio contra os imigrantes mexicanos.

A secção dos comentários remete para preocupações relacionadas com a
entrada das pessoas oriundas do México, alegadamente não vacinadas, fontes
de disseminação do vírus e origem de novas variantes. É defendida a repatriação
destas pessoas para trás da “muralha de Trump” e surgem, também, menções à
forma como a permissividade na entrada destes “imigrantes ilegais” pode ser
vista como uma forma de controlo do governo de Joe Biden sobre a população (a
disseminação do vírus permite a manutenção do clima de medo e,
consequentemente, um domínio mais facilitado do “rebanho”). Ocasionalmente
aparecem alguns comentários a solicitar a remoção do post, por veicular racismo
e informações falsas, mas essas intervenções são respondidas com acusações
pessoais e discursos de ódio.

(3) INTÉRPRETE

(1) AGENTE 

O utilizador do Facebook "Renee Hensley", que vive em Massachusetts, Estados
Unidos da América. A sua página no Facebook tem 4063 seguidores e este post
em particular apresenta: 607 gostos, 140 reações através do emoji de ira e 11 do
adoro; 399 comentários; e 46 077 partilhas.
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Parem todas estas pessoas fronteiriças, até que toda a gente esteja rastreada à

covid...FECHEM a fronteira agora. Apenas isto pode causar os picos de covid,

atualmente.. usem algum senso comum  

Exatamente, querem que "tomemos shots" (n. d. r.: vacinação) por causa de um

vírus de cariz militar que os democratas pagaram à China, com dinheiro dos

EUA, para criar e disseminar nos EUA. Não é de admirar que queiram que

tomemos um shot venenoso para encobrir a guerra do vírus. 

Sem dúvidas na minha cabeça

Eles pensaram que nós não iríamos notar 

É assim que ele consegue controlar-nos. Espalha o "Vírus", faz com que toda a

gente tenha medo e eles continuarão a ser ovelhas. 

Eles vêm infetados através da fronteira e depois eles mandam-nos todos de

volta

Em resposta à publicação, vários perfis na rede social reagiram concordantemente,
sublinhando a mensagem veiculada e propagando discursos de ódio contra
imigrantes, essencialmente mexicanos:
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RESUMO

Publicação na rede social Facebook (Post) pelo utilizador norte americano "Renee
Hensley", na qual o surgimento das variantes da COVID-19 é associado à entrada
de imigrantes mexicanos "ilegais" nos Estados Unidos da América. É feita uma
utilização enganadora/indevida de imagens independentes e sem qualquer ligação
entre si para enquadrar a situação (Conteúdo enganador, Misleading Content),
procurando-se partilhar conscientemente uma informação falsa com o intuito de
causar danos (Desinformação, Dis-Information) (a associação entre o surgimento
de novas variantes e a entrada de imigrantes no país).

SUMMARY

Publication on the social network Facebook (Post) by the North American user "Renee
Hensley", in which the emergence of new COVID-19 variants is linked with the entry
of "illegal" mexican immigrants in the United States of America. 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 the emergence of
new variants and the immigrants entry in the country).


