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Resumo: Em meio à pandemia do novo coronavírus e à polarização política no Brasil, o final do primeiro
semestre de 2020 no Twitter é marcado pelo uso de duas hashtags: #Somos70porcento e
#FechadoComBolsonaroAte2016. A primeira surge no dia 30 de maio após a divulgação da pesquisa
Datafolha e se refere ao percentual de pessoas descontentes com o governo Bolsonaro; a segunda surge
após a prisão de Fabrício Queiroz, em 20 de junho. Aparentemente, diferente da primeira hashtag, essa teria
sido retuítada, inicialmente, por robôs, pois um segundo mandato de Bolsonaro terminaria em 2026 e não
2016. Esta pesquisa utiliza a metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS) para examinar a partir de uma
Análise Textual a polarização e o engajamento presentes nas duas hashtags, e também identificar perfis
mais ativos e comportamentos de Bot nos perfis. Constata-se nas amostras que discursos com viés
ideológico apareceram em ambas as hashtags sendo publicadas por humanos e Bots, marcando um
posicionamento que reflete níveis de polarização antagônicas e um grau de engajamento relacionado à
revolta e ao ódio.

Palavras-Chave: Antagonismo, Engajamento, Jornalismo, Mídias Sociais, Análise de Redes
Sociais (ARS), Covid19.

1

Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), rcpauli@gmail.com
Bolsista de Pós-doutorado no Exterior do CNPq.

2

Estudos da Comunicação FCT - Universidade da Beira Interior (UBI) – Portugal - marinaempinotti@gmail.com

3

Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
mariventura2@gmail.com

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
18º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
3 a 6 de Novembro de 2020

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Introdução
A pandemia do novo coronavírus, Sars-Cov-2, foi decretada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) em março de 2020. No Brasil, a crise política é constante nos últimos quatro anos e
tem se agravado no Governo de Bolsonaro devido à maneira controversa de gerenciar medidas de
combate à pandemia e a minimização da doença, que foi chamada de “gripezinha” pelo presidente
(SAKAMOTO, 2020). Esse cenário é propício para mobilizações na Internet e fora dela, e entre
as

bandeiras

virtuais

levantadas

estão

as

hashtags

#Somos70porcento

e

#FechadoComBolsonaroAte2016.
A primeira surgiu de um movimento iniciado pelo economista Eduardo Moreira e ganhou
força no Twitter no dia 30 de maio. No dia seguinte, ocorreram manifestações pró-democracia
alavancadas por torcidas organizadas nas ruas do Rio Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A hashtag
#Somos70porcento foi o terceiro assunto mais comentado naquele final de semana e é uma
referência ao percentual de brasileiros que avaliaram o Governo Bolsonaro como ruim/péssimo ou
regular segundo a pesquisa Datafolha (Souza & Nicolav, 2020; Datafolha, 2020).
Já a hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016 se tornou um dos assuntos mais comentados
no Twitter na manhã do dia 22 de junho. O levante aconteceu dias depois da prisão de Fabrício
Queiroz, em 18 de junho. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, é
investigado por um esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do estado do Rio de
Janeiro (Alerj). Segundo a investigação, os funcionários devolviam parte dos seus salários para o
então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, que era posteriormente lavado por meio de compra de
imóveis e uma loja de chocolates (G1, 2020). Contudo, aparentemente a referida hashtag foi
impulsionada na rede social por meio de robôs, pois o correto seria uma referência ao ano “2026”,
quando terminaria um possível segundo mandato de Bolsonaro, e não “2016”, ano que o ocorreu
o impeachment de Dilma Rousseff. É pouco provável que tantas pessoas cometessem o mesmo
erro repetidas vezes (KOTSCHO, 2020).

Como o engajamento pode ser construtivo
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Em 2020 o Twitter alcançou a marca de 230 milhões de usuários cadastrados. Desse total,
115 milhões são considerados ativos e tuítam, no mínimo, uma vez por mês. Entre os ativos, cerca
da metade (57,5 milhões) está distribuída entre apenas cinco países. O Brasil é quinto da lista com
4,3%, antecedido por Reino Unido (5,6%) , Indonésia (6,5%) Japão (9,3%) e Estados Unidos
(24,3%) (Canaltech, 2020). O Digital News Report 2020 também destaca a importância do Twitter
como espaço para difundir informação e desinformação, especialmente no caso da pandemia
(NEWMAN

et

al.,

2020).

Enquanto espaço para o exercício da comunicação democrática e da organização de
manifestações e ações ativistas, as redes sociais são um campo de estudo amplo. Vários autores
têm se debruçado sobre o tema e desenvolvido diferentes abordagens e métodos para avaliar o
papel e o uso das redes sociais. Castells (2017) traz como exemplos as manifestações da Primavera
Árabe em 2010, e o movimento Occupy Wall Street em 2011. Em ambos o uso das redes sociais
exerceu papel de destaque e, no caso do primeiro, foi primordial para que a mobilização iniciada
na Tunísia fosse aderida em outros países do Norte da África e do Oriente Médio.
No Brasil, algo semelhante aconteceu nas manifestações de junho de 2013. Os protestos

que se iniciaram para reivindicar a redução no preço das tarifas de ônibus em algumas capitais,
tornaram-se movimentos nacionais. Na época, foram consideradas as maiores manifestações desde
as que pediam o impeachment do presidente Fernando Collor, em 1992. As “Jornadas de Junho”,
como ficaram conhecidas, duraram vários dias e seguiam um cronograma próprio em cada cidade.
Mais de dois milhões de pessoas foram às ruas e a pauta inicial foi ampliada para outras questões,
como o combate à corrupção. Recuero, Zago e Bastos (2014) consideram que o diferencial dessa
manifestação em relação a dos anos 90 foi o uso das redes sociais, como Twitter e Facebook,
durante os atos. “Essas ferramentas tiveram um papel expressivo na organização e na reverberação
dos protestos, como aliás tem ocorrido em outras regiões do mundo” (RECUERO et al., 2014, p.
200).
Matt Leighninger (2018) avalia que as redes sociais fortalecem “novas vozes” – jovens,
pessoas com poucos recursos, imigrantes – e também mobilizam pautas a respeito de questões de
gênero e etnias, que utilizam das Mídias Sociais como uma praça pública digital. Para Leighninger
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(2018), a Internet por si só não resolve o problema de como dimensionar o engajamento público,
contudo fornece alguns recursos que, combinados com outras pessoas que gostam de se envolver
e que tenham o mesmo objetivo, podem ajudar a tornar envolvimento muito mais viral, prevalente
e

poderoso.
Além da utilização das redes sociais como forma de se mobilizar, é possível encontrar

exemplos em que seu uso faz parte do serviço público. Como é o caso de Jun, cidade da Espanha,
onde moradores e funcionários públicos utilizam o Twitter para se comunicar. Pelo microblog é
possível solicitar de substituições de lâmpadas, agendamento de consultas médicas, até questões
relacionadas à política da União Europeia. Em 2015, o então prefeito da cidade, José Antonio
Salas, disse que utiliza o Twitter para melhorar o engajamento cívico desde 1999. Em uma
entrevista publicada no jornal The Guardian, ele relata que a prefeitura eliminou procedimentos
burocráticos com a adoção do Twitter. “O Twitter criou a sociedade do minuto - perguntas muito
rápidas e respostas muito rápidas. Agora fazemos a papelada no Twitter”. Antonio Salas acrescenta
ainda que a eficiência na redução da burocracia permitiu reduzir sua força policial de quatro para
um oficial, que pode responder a tudo, desde um acidente de carro a problemas com a vizinhança
(KISS, 2015).
Contudo, exemplos como o da cidade de Jun são raros. É mais comum observar a utilização
das redes sociais como um canal de comunicação entre poder público e sociedade do que uma
ferramenta para sua administração. Cantoni (2016) aborda os diferentes entendimentos a respeito
de como a participação acontece a partir de um estudo teórico e constata a existência de duas
modalidades de participação política principais: a participação convencional e a não convencional.
A primeira está ligada às eleições, ao voto, campanhas partidárias; a segunda, diz respeito a ações
políticas que vão além do processo eleitoral, como protestos, movimentos sociais, ocupações,
abaixo-assinados. Além dessas duas, é possível encontrar classificações que indicam que essas
participações podem ser dar tanto on-line quanto off-line e o indicativo de mais duas modalidades
de participação: institucional direta, por meio de orçamentos participativo, audiências públicas,
conselhos; e participação informal, que se refere aos debates políticos do cotidiano (MAGNONI,
CAMARGO, MIRANDA, 2017).
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A participação informal pode ser correlacionada com os estudos de Marques (2006, p. 180),
que discute o termo “conversação civil” - em referência a Umberto Eco, que seria o processo pelo
qual os cidadãos seriam estimulados a se interessarem por matérias de natureza pública e política.
A partir disso, faz um paralelo com a ideia de que “debates informais e não-conclusivos podem
ser considerados legitimamente esfera pública” e identifica os espaços discursivos digitais como
parte desse processo de conversação civil.
Na mesma linha, Buchstein (1997) avalia que a Internet é mais útil para a formação de
opinião do que para tomada decisão e considera que a Internet pode ser mais aplicável como um
apoio às esferas públicas democráticas existentes do que para a criação de novas formas de esfera
pública. Segundo ele, a rede facilita o acesso a documentações, pesquisas, notícias, mas não é
substituto satisfatório à presença pessoal, portanto inadequado a questões essenciais. Porém, vale
destacar que o período em o autor escreve é anterior a Web 2.0, marcada pela participação e
colaboração dos usuários. E como a pandemia da Covid-19 pode demonstrar, no período atual a
Internet tem sido, muitas vezes, o meio que tem possibilitado a tomada de decisões.
Com aspectos mais atuais, Marques (2006, p. 181) pontua que:
[...] a esfera pública com fins decisórios necessita de uma ordem mínima de
discussão, respeito mútuo e de uma pauta pré-estabelecida de assuntos a serem
discutidos (características ressaltadas pela proposta de democracia deliberativa), o
que parece pouco viável dada a amplitude e a dispersão típicas do ambiente digital.
Em outras palavras, a modalidade de esfera pública virtual enquanto conversação
civil parece ser a mais factível quando comparada às propostas de esfera pública
virtual que se referem ao abrigo, decisão e implantação de políticas através do
exercício do poder institucional.

Para o autor, seria melhor estimular a participação civil mais ativa do que abrir mão das
instituições representativas graças à possibilidade técnica ora oferecida. Entretanto, reconhece que
há momentos em que a Internet se comporta como uma esfera pública eficaz, inclusive em
processos deliberativos, geralmente, quando ocorre em grupos que se destinam a isso, como uma
lista de discussão. E esclarece que, no que se refere à política institucional (governos), os debates
realizados na Internet “funcionam melhor como reforço para os laços e espaços sociais já
existentes, no sentido de abrir mais uma modalidade de comunicação que contribui para a
formação discursiva da vontade” (MARQUES, 2006, p. 181).
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Robôs, redes sociais e política
Quando o assunto são os marcos políticos da história recente brasileira, é comum encontrar
na literatura referências às manifestações de junho de 2013. Como já foi frisado por Recuero, Zago
e Bastos (2014), as redes sociais tiveram um papel importante e também são um fator que demarca
uma diferença entre as mobilizações que aconteceram em 1992 para o impeachment de Fernando
Collor. Um estudo elaborado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV (Fundação
Getúlio Vargas) aborda as interferências ilegítimas no debate público na Internet, os riscos à
democracia

e

o

processo

eleitoral

de

2018,

que

ainda

não

havia

ocorrido.

O documento também reconhece o mérito que as redes sociais possuem para amplificar
vozes e de ser um instrumento importante para a democracia. No entanto, assim como ocorre no
mundo real, o meio on-line também se tornou um terreno propício para a disseminação de
informações falsas.
De 2013 para cá, não apenas as ruas foram ocupadas por movimentos partidários
como as redes foram inundadas por velhas estratégias políticas de difamação e
manipulação de debates públicos. No entanto, agora elas ocorrem em um meio
que permite uma veloz massificação dos discursos de tal forma que coloca em
risco a credibilidade do espaço e da informação que nele circula. A tradicional
panfletagem partidária, por exemplo, ocupa a mesma timeline de notícias
difundidas pela imprensa, assim como boatos e detrações propagados por atores
políticos de todo o espectro partidário (RUEDIGER, 2017).

A pesquisa da FGV/DAPP alerta para a importância de identificar a presença de robôs e os
debates incitados por eles como um elemento necessário para diferenciar situações reais daquelas
que foram manipuladas pelo ambiente digital. Por conta disso, é fundamental entender, filtrar e
denunciar o uso e a difusão de informações manipuladas ou falsas que usam essa estratégia de
desinformação

em

massa.

A utilização de robôs virtuais pode ser feita de forma positiva ou negativa. No primeiro,
como uma utilização benéfica, existem os chamados chatbots, que interagem com seres humanos
em serviços de atendimento ao cliente, por exemplo. Pelo lado negativo, existem os robôs sociais
(social bots), que são contas gerenciadas por um por software que cria artificialmente conteúdo e
interage com outras contas que são de pessoas reais. Esses robôs imitam o comportamento
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humano, interferem nos debates espontâneos e criam discussões forjadas. A manipulação cria na
rede desinformação, a sensação falsa de apoio político a determinada proposta ou figura pública,
e pode atrair os usuários para links maliciosos que roubam dados pessoais (RUEDIGER, 2017).
O Twitter tem sido a rede em que os robôs possuem maior facilidade de propagação quando
comparado ao Facebook. Um dos motivos seria o tamanho do texto permitido no microblog, de
280 caracteres, o que limita a comunicação e facilita a imitação, o uso do @ para mencionar outras
contas, também permite que os robôs marquem usuários reais aleatoriamente, mesmo que esses
usuários não façam parte da sua rede. Por conta do potencial que os robôs possuem no Twitter,
não é difícil encontrar exemplos do uso orquestrado de redes de robôs (botnets) para mobilizar a
rede, manipular os trending topics e o debate em geral. Ações como essa foram identificadas em
eventos internacionais como a eleição de Donald Trump em 2016; o plebiscito de saída do Reino
Unido da União Europeia, o Brexit. E no Brasil, em casos como da aprovação da Reforma
Trabalhista, a greve geral de 2017, pleito eleitoral de 2014, o impeachment de Dilma Rousseff, a
eleição

municipal

de

São

Paulo

em

2016

(RUEDIGER,

2017).

Os casos brasileiros serviram de objeto de análise para o estudo da FGV verificar a
utilização dos robôs e advertir sobre o perigo que representavam para as eleições de 2018. O
candidato eleito, Jair Bolsonaro, no momento (Julho/2020) possui assessores sendo investigados
pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News. Segundo a investigação,
existiria um “Gabinete do ódio” no qual servidores ligados ao filho do presidente, Carlos
Bolsonaro, utilizam as redes sociais para disseminar desinformação e ameaças (ESTADÃO, 2019).
Fora do âmbito jurídico, cientistas também têm observado a utilização de robôs em
publicações pró-bolsonaro. Um estudo feito pelas pesquisadoras Isabela Kalil (Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo) e Rose Marie Santini (Universidade Federal do Rio de
Janeiro) revelou que de 1,2 milhão de postagens que utilizam a hashtag #BolsonaroDay, 55%
foram feitas por robôs. A hashtag era utilizada em homenagem ao presidente no dia 15 de março
de 2020, dia marcado para atos de rua em apoio ao governo (KALIL; SANTINI, 2020).
Ao todo, 66 mil contas estiveram envolvidas com hashtag, dessas 23,5 mil eram de usuários
não humanos. “Os robôs que usaram a hashtag #bolsonaroday postaram uma média de 700 tuítes
no dia 15 de março. Os robôs mais ativos chegam a mais de 1.200 tweets por dia. Os usuários
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comuns têm uma média de três a dez tuítes por dia” (KALIL; SANTINI, 2020, p. 15).
Além da quantidade desproporcional de tuítes, outros aspectos tornam possível a
identificação de robôs, como tempo médio entre as postagens, tipo de conteúdo e linguagem, rede
de retuítes, menções e repetição de hashtags. Além de softwares baseados em algoritmos de
inteligência artificial que permitem a identificação dessas contas automatizadas (RUEDIGER,
2017;

KALIL;

SANTINI,

2020).

Uma vez programados os robôs, eles passam a reproduzir e retuítar a hashtag definida, de
forma que se houver um erro de digitação na mesma, ela será repetida em todas as postagens.
Existem exemplos de hashtags pró-bolsonaro que entraram para os trending topics escritas com
grafias

erradas

como

“#NinguemDerrunaBolsonaro”

“#fechadocomBolsolnaro”,
com

a

letra

com
“N”

um
no

“L”
lugar

a

mais;

do

“B”;

“#FechadoComBolsonaroAté2016”, quando na verdade, um possível segundo mandato se
encerraria em 2026 (FÓRUM, 2020; AMADO, 2020; KOTSCHO, 2020). Esta última, e mais
recente, será objeto de análise do presente artigo.

Métodos e Análises
As etapas metodológicas da pesquisa iniciaram-se com a coleta de dados da base
#Somos70porcento no dia 31/05/2020 e #FechadoComBolsonaroAte2016 no dia 22/06/2020,
conforme mostra a Figura 1. Como o nosso interesse é analisar o discurso para identificar indícios
de engajamento, optamos por reduzir a base total dos tuítes do #Somos70porcento para não ficar
tão desigual em relação a base #FechadoComBolsonaroAte2016 para algumas análises a seguir.
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Figura 1a
Total
Mensagens:
Total de postagens únicas: 25138

Figura 1b
46121 Total
Mensagens:
Total de postagens únicas: 3.087

4.334

Figura 1 - Total de posts coletados com as hashtags #Somos70porcento (a) e
#FechadoComBolsonaroAte2016 (b). Fonte: Netlytic.
Para as análises adotamos o software Netlytic4 para fazer uma Análise Textual com base
nos recursos que o programa dispõe para identificar os tópicos mais populares neste conjunto de
dados (hashtag #Somos70porcento e #FechadoComBolsonaroAte2016), medidos pela frequência
das palavras. Os resultados podem ser visualizados em uma "Nuvem de Palavras" que mostra os
tópicos populares ao longo do tempo (Figura 3). Para a Análise Textual adotamos o total de volume
de menções da hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016 que foi mencionada 4.318 vezes e a
hashtag #Somos70porcento foi mencionada 46.946 vezes.
Como há disparidade no número de tuítes nas duas hashtags, não usamos parâmetros
quantitativos para uma análise comparativa, optando por uma análise qualitativa para identificar
nos comentários indícios de engajamento e antagonismos nas análises textuais.
Para a Análise de Rede usamos a base de dados coletados no Netlytic, hashtag
#Somos70porcento com 46.121 mensagens, sendo 25.138 postagens únicas. Para a hashtag
4

Disponível em https://netlytic.org/ acessado 04/08/2020.
Gruzd, A. (2016). Netlytic: Software for Automated Text and Social Network Analysis.
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#FechadoComBolsonaroAte2016 foram identificadas 4.334 mensagens, sendo 3.087 postagens
únicas. Para as imagens em grafos utilizamos o Software Gephi, que nos permitiu verificar os
perfis mais ativos de cada hashtag. No caso da hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016, além de
identificar perfis mais ativos, podemos visualizar nesta amostra perfis com características de bot.

Análise Textual das #hashtags e discussão sobre polarização e engajamento
O resultado das eleições de 2018 no Brasil é um reflexo de um país dividido. A vitória de
Jair Bolsonaro, com 55,13% dos votos válidos em segundo turno, superando Fernando Haddad,
com 44,87% dos votos válidos, mostra isso. E o que percebemos atualmente é que o país continua
dividido em apoiadores e opositores do Governo Bolsonaro.
Nossa pesquisa revela que uma clusterização de opiniões ainda continua em 2020, quando
olhamos para as Mídias Sociais e vemos o grande volume de comentários a favor e contra o
governo. Diante da participação nas Mídias Sociais, nosso objetivo é verificar se dentre os dois
lados há indícios de engajamento político e público. Lopes (2015 p. 27) considera que a [...]
“participação política pode ser conduzida a partir da consideração das influências que a
comunicação via internet e, particularmente, a troca de informações pelas redes sociais exercem
sobre o comportamento dos sujeitos”.
Santos (2005 p. 416) considera que “[...] a revolta geralmente é o maior progresso rumo à
ruptura do estágio de desenvolvimento de uma dada sociedade”. Podemos visualizar esta situação
no Brasil quando nos deparamos com os discursos de ódio proferidos nas Mídias Sociais. Na
Figura 2, temos dois exemplos de discursos de ódio de ambos os lados: na figura 2a discurso de
pessoas a favor do presidente (#FechadoComBolsonaroAte2016) e figura 2b (#Somos70porcento)
discurso contra. O autor entende que para atingir o mesmo aspecto de uma revolução ou de uma
emancipação, tal situação depende da colaboração da história, do trabalho que se fez sobre a
concepção que os agregados têm sobre a realidade, do agregado que a encabeça e da fragilidade
das condições iniciais do sistema. Todo engajamento é, assim, unilateral (SANTOS 2005 p. 416).
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Foto 2a

Foto 2b

Figura 2 - Exemplos de discursos radicais com as hashtags #Somos70porcento (b) e
#FechadoComBolsonaroAte2016 (a). Fonte: Netlytic.
Podemos notar discursos totalmente antagônicos. Para Andrade (2013 p. 75) o discurso
pode, além disso, ser objeto de lutas pelo poder, ou seja, pelo controle da enunciação, envolvendo
a concepção e implementação de táticas, estratégias, repertórios de ação, gestualidade,
ritualização, etc. A ideologia é um norteador nessa disputa e, segundo Laclau (2004), deve ser
compreendida como uma tentativa de estabilização, no plano das significações, da luta de
interesses sociais antagônicos. O discurso nada mais é que uma prática social, uma forma de
construção social, cuja condição ontológica é o político, o que implica em considerá-lo como uma
forma de ação das pessoas sobre o mundo (ANDRADE, 2013 p. 82).
Não pretendemos nos aprofundar nas teorias do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal
Mouffe (2004), mas percebemos que nas mídias sociais há um engajamento cada vez maior das
pessoas que aponta para uma disposição política. Os discursos com viés ideológico invadem as
mídias sociais marcando um posicionamento, que reflete níveis de polarização antagônica. Entre
os conceitos-chave dos autores considera-se a ideia de antagonismo: “[...] o conceito foi concebido
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para explicar o processo pelo qual o social, que é o reino das diferenças discursivas, torna-se
homogeneizado” (MENDONÇA; RODRIGUES, 2008 p. 21 )
Pretendemos dar visibilidade aos discursos antagônicos por meio dos termos mais
recorrentes ou termos de simbologia marcante na área política e que tenham sido comentados pelos
dois lados (Figura 3). Alguns termos se destacaram como as próprias hashtags e o volume de
menções, a hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016 foi mencionada 4.318 vezes e a hashtag
#Somos70porcento foi mencionada 46.9465 vezes nos comentário.

Figura 3 - Destaque de termos recorrentes e número de ocorrências. Fonte: Netlytic.
O

segundo

termo

analisado

foi

“Bolsonaro”,

que

na

hashtag

#FechadoComBolsonaroAte2016 atingiu o total de 286 menções e outras 452 menções para
“@JairBolsonaro”. Na hashtag #Somos70porcento, o termo Bolsonaro” foi mencionado 7.683
vezes. Neste exemplo o conceito de antagonismo, segundo Ernesto Laclau e Chantal Mouffe
(2004) e enfatizado por Machado (2016 p. 202) não acontece simplesmente quando uma opinião
é contrária a outra, [...] ocorreria quando uma confluência de formações discursivas é capaz de
criar entre elas ligações de sentido que fazem a relação de oposição do discurso original aparecer
enquanto relação antagônica, [...] um dos polos impede a realização do outro.

5

Note que este número é o total de comentários coletados da hashtag #Somos70porcento no período de coleta. A
imagem X reflete esta totalidade para as duas hashtags. Consideramos no caso da hashtag #Somos70porcento um
recorte menor de 10.022 tuíte para as Análises de Rede.
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Figura 4a. #Somos70porcento

Figura 4b.#FechadoComBolsonaroAte2016

Figura 4. Mostra dois tweets com opiniões distintas e antagônicas sobre o termo "Bolsonaro".
Fonte: Netlytic.
O

terceiro

termo

analisado

foi

“Democracia”,

que

na

hashtag

#FechadoComBolsonaroAte2016 atingiu o total de 22 menções e na hashtag #Somos70porcento
foi mencionado 10.090 vezes. De acordo com Santos (2005 p. 426) [...] "revoltar-se ou conformarse é uma tentativa unilateral de eliminar um nível ou aderir a outro, mas toda a cadeia é rígida o
suficiente para não permitir qualquer emancipação completa". Podemos notar nos dois discursos
uma revolta que remete ao presente, passado e futuro da Democracia no Brasil, cada qual com a
sua crença ideológica bem definida.
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Figura 5a. #Somos70porcento

Figura 5b.#FechadoComBolsonaroAte2016

Figura 5. Mostra dois tweets com opiniões distintas e antagônicas sobre o termo "Democracia".
Fonte: Netlytic.
O quarto termo analisado nos remete a uma visão de "Futuro" identificada nas duas
hashtags. Os comentários refletem um posicionamento claro das duas frentes ideológicas ligadas
pelo sentido de mudanças e esperança presentes na hashtag #Somos70porcento e do outro lado o
conservadorismo

ditado

pelo

atual

governo

sinalizado

na

hashtag

#FechadoComBolsonaroAte2016. [...] O engajamento, no interior da crosta ideológica à qual está
ligado, de uma forma ou de outra ajuda a manter o presente tal como encontrado na origem ou
tenta formar um futuro, que, de fato, é imprevisível (SANTOS, 2005 p. 417).
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Figura 6a. #Somos70porcento

Figura 6b.#FechadoComBolsonaroAte2016

Figura 6. Mostra dois tweets com opiniões distintas e antagônicas sobre o termo "Futuro". Fonte:
Netlytic.

Análise de Rede das #hashtags e discussão sobre perfis ativos e Bots
A Teoria dos Grafos nos permite fazer uma análise mais ampla sobre a relação de
conexões dos perfis do Twitter que estão inseridas em uma hashtag. Com o auxílio da ferramenta
Gephi6 podemos visualizar uma imagem que apresenta o volume de comentários no Twitter que
perfis (pessoas) publicaram no período de análise das duas hashtags. Estas pessoas são
representadas por círculos e as linhas mostram as conexões com outros perfis. Os círculos que
apresentam um diâmetro maior possuem mais força de comunicação, ou seja, mantiveram mais
conexões (PAULINO, 2020).
Goya, Fiacadori e Santos (2019) ressaltam que a análise de retuítes, em momentos
específicos, pode indicar a formação de clusters articulados em torno de uma visão compartilhada,
seja em torno de uma candidatura ou pelo uso de uma hashtag. Neste estudo pretendemos mostrar,

6

Disponível em: https://gephi.org/. Acessado 04 de ago. 2020.
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com as Análises de Redes, dois momentos revelados pelos grafos. O primeiro com a indicação de
Clusters e Nós (perfis, pessoas) mais ativos de cada rede.
Na Figura 7 podemos observar a hashtag #Somos70porcento com 46.121 mensagens,
sendo 25.138 postagens únicas. Nesta representação complexa temos 11.359 perfis (Nós) que
postaram mensagens e 29.698 conexões (Arestas), que podem ser retuítes ou citações na própria
mensagem. A figura 7a apresenta uma informação a mais além dos Nós e arestas, que são as cores
distintas no grafo que representam os Clusters. Um cluster pode representar uma comunidade ou
um grupo que trocou mensagens sobre um determinado assunto dentro da rede. Por meio de um
algoritmo chamado Modularity Report que está inserido software Gephi podemos identificar estes
clusters. As mensagens com a hashtag #Somos70porcento apresentaram 244 clusters. Na imagem
7a, apresenta os grupos com maior representatividade nas relações. Na imagem 7b, reduzimos o
número de nós na visualização utilizando o filtro "Intervalo de Grau" para visualizar os Nós com
maior força, com maior atividade nesta rede. Na imagem podemos identificar que Marcelo Freixo
e Eduardo Moreira são os nós mais ativos, com as maiores intervenções de mensagens enviadas e
citações de seus nomes. Notamos também uma Nó muito ativo chamado JairBolsonaro, nesse caso
como não é um grupo que ele participaria ativamente, deduzimos que seu nome tenha sido
mencionado muitas vezes pelos membros deste grupo, por isso o destaque na imagem.
Na Figura 8, observa-se a hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016 com 4.334
mensagens, sendo 3.087 postagens únicas. Nesta representação complexa temos 3.342 perfis (Nós)
que postaram mensagens e 5.261 conexões (Arestas), que podem ser retuítes ou citações na própria
mensagem. A Figura 8a também apresenta Clusters, mas em um número bem menor e menos
representativo. Também identificamos para a hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016, 156
clusters. Na Figura 8a, apresentam-se os grupos com maior representatividade nas relações.
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7b

7a

Figura

7.

Representação

do

grafo

da

hashtag

#Somos70porcento.

Fonte:

Gephi

Na Figura 8b, reduzimos o número de Nós na visualização utilizando o filtro "Intervalo
de Grau" para visualizar os Nós com maior força, com maior atividade nesta rede. Na imagem
podemos visualizar os perfis mais ativos desta rede como sendo o de Jair Bolsonaro, Carlos
Bolsonaro e Carla Zambelli38 com as maiores intervenções de mensagens enviadas ou de citações
aos seus nomes.
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Figura 8. Representação do grafo da hashtag #FechadoComBolsonaroAte2016. Fonte: Gephi.
Notamos também uma Nó muito ativo chamado Davi Alcolumbre, neste caso como
aconteceu na hashtag anterior, o Presidente do Senado Davi Alcolumbre participou desta rede não
como um perfil, mas nas citações ao seu nome. Uma campanha contra o Senador no Twitter foi
identificada nos comentários desta rede no período de coleta dos comentários. Abaixo (Quadro1),
tem-se dois exemplos de comentários com muitos retuítes e com a menção ao termos Davi
Alcolumbre.
Quadro 1. Citações ao nome Davi Alcolumbre
2020-06-23 13:39:34:
DAVI ALCOLUMBRE É BATORÉ, DEVE SER AFASTADO DA PRESIDÊNCIA DO
SENADO
POR
PREVARICAÇÃO.
#ForaAlcolumbre
#PrisaoDoAlexandreDeMoraes
#FechadoComBolsonaroAte2016
https://t.co/LwAl1JPjoo
2020-06-23 11:20:50:
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Boicote TOTAL: Não votem no irmão de @davialcolumbre , temos é que varrer da história do
Brasil os corruptos e futuros corruptos!
#NaoVaiTerTerceiroTurno
#FechadoComBolsonaroAte2016
https://t.co/eKlhCajLQv
Como foi muito publicizado o erro grosseiro na data do nome da hashtag
#FechadoComBolsonaroAte2016, muitas suspeitas sobre a ação de robôs nesta rede foram
divulgadas. Nossa pesquisa também identificou perfis com características de ação de Bots.
Segundo Paulino (2020), um bot é uma entidade não humana, pensada por humanos para executar
uma tarefa automatizada. O ambiente mais propício para a sua ação tem sido as mídias sociais. O
perfil @JoaoMerisio, na época da coleta de dados, teve sua conta suspensa pelo Twitter, por ter
sido identificado uma ação não comum no seu perfil. Mesmo aconteceu com o perfil @Elyog3,
que teve sua conta temporariamente suspensa pelo Twitter (Figura 9). Nesta rede muitas
mensagens suspeitas são do tipo que tem apenas citações e pouco texto como mostra a figura 9b.
O perfil @Elyog3 na finalização desta pesquisa já tinha sido liberado pelo Twitter.

@joao_merisio
Ele só nos dá motivos para nos
orgulhamos.👋👋""
#FechadoComBolsonaroAte2016
Figura 9a

Figura 9b

Figura 9. Contas suspeitas e suspensas pelo Twitter. Fonte: Twitter
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Perfil com características de Robôs segundo
critérios do BotoMeter.

Figura 10 b

Figura 10 a

Figura 10c

Figura 10. Perfil @Eduardoironmai2 no Twitter. Fonte Twitter.
A Figura 10 mostra os perfis, ou Nós, mais ativos desta rede. Usamos como exemplo o
perfil @Eduardoironmai2 que é um dos Nós que apresenta bastante atividade de citações. Este
perfil publicou 17 mensagens iguais apenas com citações (Quadro2) e recebeu duas citações de
outros perfis (Figura 10a). Quando começamos as análises, este perfil não tinha sido bloqueado
pelo Twitter então foi possível ver no serviço web Botometer (Figura 10b) a pontuação para
verificar se este perfil tinha características para ser um Bot. O perfil @Eduardoironmai2 recebeu
uma pontuação 3.1, um valor relativamente alto que indica que sim, este perfil tem potencial para
ser Bot. E na finalização desta pesquisa, no dia 19/07/2020, identificamos que o Twitter bloqueou
este perfil, mais um fator que indica que seja automatizado.
Quadro 2. Perfil @Eduardoironmai2 e somente citações como mensagem.
@Eduardoironmai2 in msgid= 1336
2020-06-22 19:53:14:
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@VlmRobo @RosyOliveiraAg2 @Flapovao @Rachid_WR @lucildohc @Antonio208020
@corsario2019 @29Mattos @DantasMandynha @MarkusGuimas2 @SummerNight53
@Antonio46684810 @paulodaieq @Gisouuza045 @RegisRoseli @FabianaBPB @mcruz2000
@mfmbarr @crisbueri @FilhoRq @Eduardoironmai2

Considerações finais
A partir do processo eleitoral para a presidência do Brasil em 2018, que culminou com a
eleição de Jair Bolsonaro, ficou evidente o fenômeno da polarização política nas Mídias Sociais.
Em pesquisa para identificar o impacto da condenação do ex-presidente Lula no Twitter,
identificamos que havia há mais tuítes negativos contra Lula do que positivos (PAULINO &
EMPINOTTI, 2018). Esse estudo foi realizado seis meses antes do processo eleitoral e, naquele
momento, Jair Bolsonaro já utilizava de forma coordenada as Mídias Sociais para a sua campanha.
Para Recuero, Soares e Gruzd (2020 p. 569), em pesquisa após as eleições também se identificou
não só a polarização, mas o hiperpartidarismo e a desinformação nas Mídias Sociais. “À medida
que a centralidade dos meios de comunicação hiper partidários no Twitter crescia, mais meios de
comunicação tradicionais se tornavam menos centrais e as conversas se tornaram mais
polarizadas.”
Este estudo, por meio das técnicas de Análise de Redes Sociais, identificou que a
polarização continua muito forte e a figura central desses discursos a favor e contra é sobre o
governo de Jair Bolsonaro. Buscamos na literatura entender sobre o que representam esses níveis
de Antagonismo e adotamos as teorias do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2004),
que consideram os vieses ideológicos como uma tentativa de estabilização, no plano das
significações, da luta de interesses sociais antagônicos. Nas Análises Textuais destacamos alguns
tipos de discursos antagônicos sobre Jair Bolsonaro, democracia e visão de futuro.
Percebemos também que nas mídias sociais há um engajamento cada vez maior das pessoas
que apontam para uma disposição política em grupos ou até mesmo de forma solitária. Para Santos
(2005 p. 416), a revolta geralmente é o maior progresso rumo à ruptura do estágio de
desenvolvimento de uma dada sociedade. Infelizmente estes discursos partidários ainda estão em
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um limiar baseado muitas vezes no ódio, mas mesmo neste contexto de posicionamentos
antagônicos estamos exercitando o engajamento. Entendemos esse movimento como algo positivo,
mas esta pesquisa também encontrou desvios nesse caminho, como o uso errado das Mídias Sociais
quando nos depararmos com Bots disseminando Fake News. Consideramos que o engajamento
nas Mídias Sociais é um processo que requer ainda muita atenção e descobertas por parte da
comunidade e gestores públicos. É fato que não usamos o potencial das Mídias Sociais para um
bem maior e é fato que os governantes não utilizam este meio para colocar a comunidade como
um ator de fato participativo e que pode direcionar políticas públicas.
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