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' ''''" FGV DAPP política na rede 

A análise de re des da FG V/DAPP acerca do ex-presidente Lui : Inácio Lula da 

Silva foi destaqu e na co lu na de Ance lmo Góis no jornal O Globo. no ú lt imo 

sábado. dia 5. 

Em pesquisa . foram coletadas mais de 800 mil pub licações durant e a ú ltima 

sexta. dia 4. A condução coercitiva de Lula se destacou como o principal tema de 

debate na web. O grafo acima evidencia as relações entre os atores ma is 

influe ntes do debate nas re des. em nível nacional. 

Cada pon t o cor responde a um perfil e cada linh a representa uma in te raçã o 

den t ro do Twi tter - um retwee t ou seguidor. por exe mplo . Qua nt o ma is 

próximos e adensados. ma ior a influência re cíproca. Do mes mo modo. dois 

pont os distantes e sem ligação indicam a inexis te ncia de in te rações. Numa breve 

análise. é possível identificar du as seções sem conexão entre si. A verme lho. 

ve ri fi ca -se sobretudo posicioname ntos favoráveis ao ex-presidente. Em a : ul e 

amarelo. conce nt ram -se perfis próximos à opos ição. 

Fo ra do Brasil. a pesquisa coletou 280 mil postage ns. A Venezue la liderou. com 

56 mil. seguida por Argentina (39 mil). EUA (36 mil). Colômbia (11 mil). França e 

Espanha. com 5 mil cada. 
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