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Como foi o debate nas redes sociais nestes dias decisivos
Clique aqui para ver a notícia no site

Os cerca de 1 milhão de menções relacionadas ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, coletadas
em 24 horas entre o sábado (16) e o meio-dia de domingo (17), confirmam a polarização tradicional entre
governistas e opositores, porém complementada por um terceiro polo, de orientação mais próxima aos
críticos do impeachment - sem, no entanto, aderir a esse grupo. Mapa de Interações Mapa de interações:
A visualização acima revela as interações entre perfis de Twitter em torno do impeachment. Os "nós" são
os perfis, e as "arestas" são as interações entre eles. As cores indicam um grau de interação mais
intenso entre os perfis, revelando a existência de um "campo" político definido. A orientação política de
cada grupo é definida a partir de uma análise qualitativa sobre o teor das menções coletadas. Número
total de tweets: 929.624 Período de coleta: 16/04/2016 12h - 17/04/2016 12h Fonte: Twitter Elaboração:
FGV DAPP (http://dapp.fgv.br/) Juntos, os três grupos totalizam 99% da rede observada. O grupo azul
totaliza sua participação próximo a 40% da rede, enquanto os grupos laranja e vermelho totalizam 26% e
32%, respectivamente. Praticamente não há interações entre os clusters azul e vermelho, são diálogos e
argumentos opostos, sem articulação. Trata-se, basicamente, de uma disputa de sentido. O cluster azul,
que concentra basicamente perfis de veículos de mídia, com a cobertura do processo de impeachement,
e de grupos da oposição, tem o maior número de atores entre os 3 grupos e apresenta menor
diversidade de opiniões, o que se reflete na concentração dos pontos em pouco espaço. O cluster
vermelho agrupa atores do PT e alguns de seus apoiadores, que apresentam argumentos contra o
impeachment, e a cobertura dos atos contra o processo ou a favor do governo. O cluster laranja também
apresenta posicionamento majoritariamente contrário ao impeachment, porém com argumentos menos
ligados ao governo, e mais ao cumprimento das disposições constitucionais. Verifica-se também críticas à
cobertura do processo pela mídia. Gráfico de sentimentos pró e contra o impeachment Análise de
Sentimento: Gráfico reúne as principais hashtags utilizadas pró e contra o processo de impeachment nos
últimos dias. Esse recorte visa identificar o sentimento das menções relacionadas ao impeachment,
categorizadas entre aquelas feitas por defensores e opositores do afastamento da presidente. Fonte:
Twitter Elaboração: FGV DAPP (http://dapp.fgv.br/) Menções ao principais atores ligados ao
impeachment Ranking de Atores: O gráfico acima revela o volume de menções aos atores políticos nos
últimos 7 dias. O monitoramento reúne um conjunto de termos utilizados - além do nome, simplesmente -
para fazer referência aos atores em questão. Fonte: Twitter Elaboração: FGV DAPP (http://dapp.fgv.br/)
Menções relacionadas a impeachment Menções relacionadas a impeachment: Gráfico reúne um conjunto
de termos, expressões e articulações semânticas relacionados ao impeachment nos últimos dias. O
conjunto, construído a partir de operadores lógicos e categorizações linguísticas, inclui palavras e
hashtags pró e contra o processo de afastamento da presidente Dilma que não incluem necessariamente
apenas o termo impeachment, a fim de abarcar a diversidade de expressões utilizadas na rede. Fonte:
Twitter Elaboração: FGV DAPP (http://dapp.fgv.br/)
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