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PROTESTOS, 11/1 2/201 4 

Declaração do deputado Jair Bolsona ro origina onda de 

protestos nas redes 
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A declaração do deputado federa l Ja ir Bo lsonaro (PP-RJ) na ultima te rça-feira (9), durante sessão 

extraord inár ia da Câmara dos Deputados, em Bras íl ia, repercut iu amplamente nas redes sociais 

nas 48 horas seguintes. Bolsonaro afirmou que não estupraria a deputada federa l Mar ia do 

Rosario (PT-RS1, ex-ministra de Direitos Humanos do país, porque "ela não merece",logo após 

discurso da par lamentar em lembrança do Dia Internacional dos Dire itos Humanos. MaiS de 84 

mi l menções ao nome de Bolsonaro foram Identificadas em pesqu isa rea lllada pela FGV-DAPP, e 

o mapa abaixo ilustra a distribuição geográfica das referências ao polít ico na terça e na quarta 

Menções a BD/sonaro entre os dias 9 e 10 de dezembro 
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o pico de menções a Bolsonaro aconteceu entre 1&h e 19h de terça-fe ira, poucas horas após o 

pronunciamento no plenário da Câmara. O volume de tuites sobre o polít ico chegou a 328 por 

minuto, com maior repercussJo nas pr incipais metrópoles brasileiras, sobretudo Rio de Janeiro e 

São Paulo. Porto Alegre, cap ital do estado da deputada Mana do Rosário, aparece logo atrás 

Também hOlNe postagens sobre EkJ lsonaro nos Estados Unidos, no Méxi co e, em bom ~olume, 

em Paris, na França 

Ped ido de cassação nas redes 

Na nuvem de palavras constru ída pela FGV-DAPP para mostrar as pr incipais pa lavras e 

expressões usadas no TWlller para repercut ir a declaração de EkJ lsonaro, o pr incipal foco é o 

estupro - citado em comentár ios sobre o discurso do deputado e em postagens sobre a prática 

de e5tupros no Brasil. A expressJo "dire itos humanos" também fOI bastante usada, ass im como 

os termos -fora', 'ét ica", "decoro' e "cassação" Ne5ta qUinta-fe ira, quatro partidos polítICos 

prote5taram na Câmara contra EkJ ISOflaro e ex ig iram a perda do mandato como deputado. já o 

adjetivo "boa" aparece em decorréncla de postagens que defendem a postura de EkJ lsonaro, e o 

termo °llmites" sJmetila as reiteradas pub li cações nas redes sociais a respeito do caráter 

ofensIVo do discurso contra Maria do Rosário 

Nuvem de palavras sobre Bo/sonaro 
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