
Indicação de Fachin revela guerra de menções nas redes

A FGV DAPP coletou e analisou mensagens sobre o ST F e a indicação do novo
ministro, entre os dias 10 de abril e 10 de maio. Tópicos, usuários e perfis relevantes

foram analisados por meio de grafos de análise de redes sociais.

POLIT IZAÇÃO DAS PAUTAS DO ST F

PALAVRAS MAIS CITADAS NAS REDES

http://oglobo.globo.com
http://dapp.fgv.br/


PAUTAS DO ST F MAIS DEBAT IDAS / NÚMERO DE MENÇÕES

PRINCIPAIS HASHTAGS - INDICAÇÃO DE FACHIN

Baixo volume de menções indica que as hashtags não f oram “apropriadas” pelo debate em torno
da indicação de Fachin.



MONITORAMENTO STF

A análise de rede realizada pela FGV DAPP revela que o cenário de polarização entre setores
pró-governo e setores críticos (na oposição e também na própria base aliada) vem
politizando os temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal. Entre os dias 10 de abril e
10 de maio, os principais temas ligados ao STF geraram debates politizados, opondo setores
pró e contra o governo. Lava Jato, financiamento de campanha, PEC da Bengala e agora a
indicação do jurista Luiz Edson Fachin reproduziram a disputa entre os dois campos.

O grafo sobre o STF revela claramente esse cenário: de um lado, setores críticos ao
governo, com maior volume de menções; de outro, setores alinhados ao governo, em
posição minoritária; e, em meio aos dois, perfis de mídia que noticiam os assuntos
relacionados ao STF e promovem o debate em torno dos mesmos. No caso específico de
Fachin, em que mesmo setores do PSDB apoiam a indicação, o cenário se repete. A nuvem
de palavras indica os termos mais relacionados ao indicado da presidente Dilma.

Meto do lo gia
A FGV/DAPP faz monitoramento de dados em redes sociais – como o Twitter e o Facebook – com o auxílio de
softwares de busca de menções online. Expressões e vocábulos da língua portuguesa referentes aos objetos de
pesquisa são relacionados e classificados com a utilização de técnicas de análise textual, de forma a restringir as
menções à área do tema de interesse.

https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=12
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