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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta metodológica de 

monitoramento de discussão política, por meio do acompanhamento sistemático das 

hashtags que chegam ao Trending Topics do Twitter. Partindo das reflexões propostas 

pela Teoria Ator-Rede (TAR), observam-se as narrativas constituídas a partir do 

ativismo digital, que atravessam o comportamento político brasileiro no período pós-

eleição e tornam-se substrato de disputa de sentido nas hashtags demarcadoras de 

controvérsias políticas. A questão norteadora desta pesquisa é identificar as 

estratégias que apoiadores e opositores ao governo Bolsonaro adotam para alcançar 

mais visibilidade, influência e engajamento no Twitter. Para isso, foi desenvolvida uma 

cartografia de controvérsias, apoiada nos métodos de análise de fluxo de 

ranqueamento e análise de conteúdo, a fim de demonstrar a clusterização do debate 

político online no Brasil. Como resultado, compreendeu-se que as nuances da 

militância ideológica, identificadas no enunciado das hashtags, caracterizam um 

esforço coletivo, intencional e orquestrado para influenciar a discussão política e 

corroborar com narrativas elaboradas para favorecer discursos hegemônicos. 
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Comportamento Político; Teoria Ator-Rede; Controvérsias; Hashtags.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to present a methodological proposal for monitoring political 

discussion, through the systematic monitoring of hashtags that reach Twitter's Trending 

Topics. Based on the reflections proposed by the Actor-Network Theory (ANT), the 

narratives constituted from digital activism are observed, which cross Brazilian political 

behavior in the post-election period and become the substratum for disputes over sense 

in the hashtags demarcating political controversies. The guiding question of this 

research is to identify the strategies used by supporters and opponents of the 

Bolsonaro’s government in order to achieve more visibility, influence and engagement 

on Twitter. For this, a mapping of controversies was developed, supported by the 

methods of ranking flow analysis and content analysis, to investigate whether there is 

a clustering of the online political debate in Brazil. As a result, it was understood that 

the nuances of ideological militancy, identified in the statement of the hashtags, 

characterize a collective, intentional and orchestrated effort to influence public opinion 

and corroborate with narratives designed to favor hegemonic discourses. 

 

Keywords: Political behavior; Actor-Network Theory (ANT); Controversies; Hashtags.  
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INTRODUÇÃO 

No dia 3 de março de 2019, domingo de carnaval, entre 15h e 20h, a hashtag 

#EiBolsonaroVaiTomarNoCu chegou ao topo do Trending Topics1 do Twitter. Em 

seguida, ocupando o segundo lugar do ranking, foi identificada a hashtag 

#BolsonaroTMJ, que em algumas horas caiu para o quarto lugar. A primeira hashtag 

tagueou a viralização de vídeos amadores em que foliões de diversas regiões do país 

gritavam em uníssono o xingamento ao presidente Jair Bolsonaro, no poder desde 01 

de janeiro de 2019. Por outro lado, a hashtag: "Bolsonaro Tamo Junto (TMJ)” 

desvelava uma estratégia intencional de apoio explícito ao presidente, ao combater à 

hashtag detratora. 

Uma hashtag chega ao Trending Topics do Twitter através de um algoritmo 

que segue, basicamente, três critérios: primeiro, precisa ser popularizada por uma 

quantidade expressiva de diferentes usuários em um espaço curto de tempo; segundo, 

não ter sido popularizada no passado, a não ser que volte com muita relevância; e 

terceiro, não pode conter palavras de incitação ao ódio ou palavrões2. No entanto, 

como visto, mesmo contendo palavras de baixo calão, a hashtag 

#BolsonaroVaiTomarNoCu chegou ao topo do ranking. 

Por meio de um monitoramento diário no Trending Topics foi possível 

identificar que de janeiro a março de 2019, ao menos uma vez na semana, surgiram 

hashtags pautadas em algum assunto político em voga no Brasil. O monitoramento 

também revelou que quando uma hashtag atacava o governo ou mobilizava algum 

apoio aos políticos de oposição, outra hashtag aparecia quase que instantaneamente 

em “resposta”, incentivando o apoio explícito ao presidente, ou contra-atacando a 

hashtag detratora. Por outro lado, as hashtags de oposição ao governo também 

surgiam em resposta às hashtags que mobilizavam algum tipo de campanha em favor 

das pautas e dos políticos alinhados ao governo. Assim, surgiu então, o que intitulei, 

metaforicamente, de batalha entre hashtags.  

Pesquisas recentes têm apontado como as hashtags acabam por coordenar 

discussões distribuídas entre um grande número de usuários que não estão, 

 
1 O Trending Topics é uma ferramenta do Twitter que elenca os 50 assuntos mais discutidos na 

plataforma em determinado momento. 
2 Segundo a Central de Ajuda do Twitter, disponível em: https://help.twitter.com/pt/using-twitter/twitter-

trending-faqs 
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necessariamente, conectados por suas próprias redes de seguidores (Bruns e 

Burgess, 2015; Rogers, 2013; Marres, 2012; Warner, 2005). Segundo Malini et al 

(2016:392), as hashtags funcionam dentro de uma dinâmica de "folksonomia", ou seja, 

quando um conteúdo na rede é nomeado e classificado através de uma tag, assumindo 

assim o papel de "concatenadoras de narrativas". Bruns e Burgess (2015), apontam 

que as hashtags são capazes de ativar o surgimento de públicos que são formados, 

reformulados e coordenados por meio de redes dinâmicas de comunicação e 

conectividade social organizadas, principalmente em torno de questões ou eventos, 

em vez de grupos sociais preexistentes.  

As hashtags pautadas em assuntos políticos operam em um ecossistema 

teoricamente conceituado como net-ativismo (Dahlgren, 2004), hacktivismo (Silveira, 

2010), ciberativismo (Alcântara, 2015), ou ativismo digital (Kaun e Uldam, 2018). 

Rizzotto (2019), discorrendo sobre o ativismo digital proporcionado às lutas sociais 

pela internet, afirma que o Twitter se tornou o centro do “ativismo de hashtag”, que 

segundo a autora, é “derivado do ciberativismo” e “acontece quando um grande 

número de postagens aparece nas mídias sociais apresentando alguma reivindicação 

social ou política agrupadas pela mesma hashtag” (Rizzotto, 2019:5). Ao analisar a 

hashtag #EleNão, Rizzotto (2019) sugere que o Twitter foi utilizado para convocar as 

pessoas às ruas e depois, durante as manifestações, funcionou como um apoio aos 

ativistas, que informavam e registravam sua participação, gerando uma sensação de 

pertencimento à uma ação coletiva expressiva.  

As hashtags que evocam alguma disputa política ganharam maior destaque 

no Brasil depois das manifestações de junho de 2013, que abarcou diversas agendas 

políticas oriundas de diferentes movimentos sociais (Malini et al, 2016). Mas, as 

hashtags #EiBolsonaroVaiTomarNoCu e #BolsonaroTMJ, apontam para um 

comportamento político um pouco diferente do de 2013. Mais polarizada, a disputa 

política em 2019 desvela nos enunciados das hashtags temas como: (1) desaprovação 

ao governo rapidamente combatida por hashtags de apoio ao presidente e seus pares; 

(2) ataque à instituições como o Superior Tribunal Federal, o Senado entre outros; (3) 

sátiras, provocações e mobilizações para protestos de rua; (4) apoio explícito a Lula 

ou a Bolsonaro.  

Nessa dinâmica quase bélica entre detratores e apoiadores, as manifestações 

contra e a favor ao novo governo também reacendem controvérsias envolvendo 

disputas ideológicas, como por exemplo, a hashtag #CorNaoTemGenero e a hashtag 
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#rosaeazul, oriundas das declarações polêmicas da então ministra da Mulher, Família 

e Direitos humanos, Damares Alves, que retomou a controvérsia acerca da ideologia 

de gênero; e a hashtag #EscolaLivre, que surgiu depois da indicação de Ricardo Velez 

Rodriguez ao ministério da Educação, resgatando a controvérsia a respeito do projeto 

Escola Sem Partido.  

Compreender a dinâmica das hashtags como objeto científico de pesquisa é 

uma forma de analisar o comportamento social e mostrar que as discussões e o 

ativismo online possuem características singulares em comparação com outros 

ambientes sociais. Nisso, questões que discutem a formulação de ambientes 

deliberativos podem proporcionar novos debates para a literatura científica, pois, se 

entendidas como arenas de disputa abertas ao público, as hashtags podem oferecer a 

possibilidade de controvérsias públicas serem retomadas por ativistas políticos, 

tuiteiros comuns, instituições, celebridades do mundo virtual, entre outros, na tentativa 

de provocar o que Kies (2016) chama de deliberação online ou web-deliberação.  

Esta pesquisa parte do pressuposto de que para além da possibilidade de 

arena de debate, a utilização de hashtags nos sites de redes sociais também favorece 

um comportamento que clusteriza as discussões em vez de promover o debate franco 

entre atores políticos, isto é, em vez de criar-se um cenário favorável a um embate de 

ideias, as hashtags podem estrategicamente induzir a criação de um público em prol 

de finalidades específicas como depreciar as instituições democráticas, por exemplo. 

 Ainda que atores de espectros ideológicos diferentes discutam dentro da 

mesma hashtag, a exibição da informação pode ser intencionalmente moldada por 

grupos engajados para desfavorecer a troca de argumentos e não levar o debate à um 

processo deliberativo, por não envolver os menos engajados politicamente, por criar 

narrativas intencionalmente direcionadas e também por existir a interferência de robôs 

no processo de viralização do conteúdo.  

Portanto, compreendendo o Twitter como uma plataforma utilizada por certos 

grupos políticos com fins específicos na direção de uma mobilização interessada, a 

questão norteadora desta pesquisa é identificar como as hashtags foram utilizadas de 

forma estratégica em ações pró e contra o governo Bolsonaro. A hipótese levantada é 

a de que a participação política no Twitter é influenciada por narrativas que estão mais 

para a fixação de discursos homogêneos do que para uma abertura ou proposição 

para o diálogo entre opostos. A análise empírica desta pesquisa visa demonstrar que 

as hashtags engajadas na discussão política nos sites de redes sociais online, 
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especialmente no Twitter, são oriundas de ações coletivas orquestradas para 

influenciar a discussão política e quiçá a opinião pública. 

Baseando-se na observação da "batalha de hashtags", esta pesquisa busca 

demonstrar as estratégias dos grupos pró e contra o governo para obterem maior 

visibilidade no Trending Topics. Para isso, foram diagnosticados os assuntos que 

envolveram o governo, a partir das hashtags consideradas políticas e classificadas de 

acordo com o livro de códigos criado para esta pesquisa. O cruzamento entre os dados 

revelou padrões de comportamento de apoiadores e detratores, demonstrou em quais 

tipos de controvérsias cada um dos grupos mais criou hashtags e apontou quais foram 

os tipos de ativismo digital desvelados no enunciado das hashtags. 

Dentro do debate científico sobre a possibilidade do processo de deliberação 

acontecer também em ambientes online, Papacharissi (2009) aponta para três 

tendências que a internet proporcionaria ao que ela intitula de Esfera Pública Virtual 

2.0: (1) o narcisismo cívico, oriundo do aumento de blogs focados em expressar 

opiniões unilaterais sobre os fatos; (2) o hibridismo na forma como o conteúdo é 

disponibilizado, causado pela influência das plataformas digitais nos grande veículos 

de comunicação; e (3) o pluralismo agonístico, conceito proposto por Mouffe (2006; 

2007), que sugere que a democracia moderna só poderá cumprir seu propósito 

deliberativo se os atores se reconhecerem como adversários (agonismo) e não como 

inimigos (antagonismo).    

Discorrendo sobre o pluralismo agonístico, Papacharissi (2009:5) aponta que 

a maneira como os cidadãos fazem uso político da mídia on-line não se encaixa nos 

moldes da esfera pública habermasiana. Segundo a autora, os usuários gostam de 

participar de enquetes e circulam piadas e charges políticas, mas não são atraídos 

para formatos convencionais de conteúdo político como comunicados à imprensa, por 

exemplo. Nisso, a autora aponta para certa capacidade da mídia digital de conectar e 

sustentar movimentos subversivos, que acreditam que a subversão dos objetivos 

políticos tradicionais, embora não incorporada ao modelo tradicional habermasiano, 

pode ser operacionalizada pela mídia digital.  

Para Papacharissi (2009) essa diminuição da participação na esfera pública 

reflete uma mudança para novas formas de engajamento cívico, que segundo a autora, 

pode ser melhor entendida pelo pluralismo agonístico. Ela conclui que os agonistas, 

por estarem menos preocupados com o acordo público e mais com a auto expressão, 

fazem com que a representação direta e as capacidades subversivas da mídia online 
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permitam expressões agonística que não necessariamente fortalecem a esfera 

pública, mas aumentam a democracia. 

Para além dos agonistas, Papacharissi (2014), introduz também a concepção 

de públicos afetivos. Emprestando-se das estruturas de sentimento que Raymond 

Willians criou para investigar a consciência de classe, em The Long Revolution (1961), 

a autora entende e interpreta que os discursos se tornam ainda mais colaborativos 

quando organizados pelas hashtags no Twitter. Segundo Papacharissi (2014:116), 

vídeos ou imagens, viralizados ou “renderizados” em memes, apresentam estruturas 

de sentimentos. Para a autora, esse conteúdo facilita o compartilhamento, permitindo 

que classes diferentes de pessoas compreendam e se envolvam com o significado 

produzido por eles. Como estruturas de sentimento, as hashtags criam um padrão 

organicamente desenvolvido de impulsos, restrições e tonalidade, que para 

Papacharissi, à semelhança de Raymond Willians, refletiria o espírito de uma época. 

A fim de propor uma metodologia que atenda às prerrogativas científicas 

expostas até aqui, partimos das contribuições da Teoria do Ator Rede (TAR), 

especialmente dos estudos nas controvérsias de Bruno Latour e Michel Callon, para 

observar e descrever os eventos que oferecem substratos de disputa de sentido nas 

discussões políticas agrupadas por hashtags no Twitter. Por meio de um recorte 

temporal que compreende o primeiro trimestre de 2019, esta pesquisa testa uma 

metodologia capaz de: (1) monitorar controvérsias, (2) categorizar hashtags que 

ganham proeminência no Trending Topics e (3) identificar estratégias que influenciam 

as discussões políticas. O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia que 

sinalize a utilização de estratégias comunicacionais que mobilizam públicos afetivos 

em prol de seus espectros ideológicos. 

De acordo com Latour (2008:43), a TAR sustenta que seja possível encontrar 

uma maneira mais científica de construir o mundo social, se o pesquisador se abstiver 

de interromper o fluxo de controvérsias e de alguma forma cartografar as narrativas de 

atores variados sobre um assunto não resolvido. Segundo Malini (2016:9) "a tarefa do 

pesquisador de rede é a de compreender as disputas, as posições, as parcerias, as 

controvérsias, as associações, isto é, as perspectivas inscritas nessas relações em 

rede". Sendo assim, a proposta metodológica apresentada nesta pesquisa empenhou-

se em observar e descrever o comportamento político revelado na disputa das 

hashtags, mapeando as controvérsias que envolveram o presidente e sua base 

governamental, assim como, a oposição e seus atores.   
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No processo de estabilização, a TAR busca por um nível mais alto de abstração 

que permite aos atores desdobrarem seus próprios cosmos, por mais contra-intuitivos 

que sejam. Isto é, chegar na ordem para a TAR é empenhar-se em traçar as relações 

presentes nas disputas e também rastrear conexões em vez de tentar resolver as 

controvérsias. Nesta pesquisa, portanto, as controvérsias foram analisadas a partir de 

uma descrição do fluxo de ranqueamento, categorização das hashtags e uma análise 

de conteúdo realizada a partir do enunciado das hashtags.  

A metodologia desenvolvida para este trabalho foi dividida em quatro etapas. 

Primeiro, a fase de monitoramento com coletas diárias do Trending Topics do Twitter, 

por meio de um script configurado e rodado pelo software R. Em segundo lugar, foi 

feita a identificação manual de quais hashtags incitaram alguma controvérsia política. 

Na terceira etapa, as hashtags foram categorizadas entre apoio e oposição e 

distribuídas em categorias. Para demonstrar o contexto e a relação entre as hashtags 

foram criados, na quarta etapa, os fluxos de ranqueamento das hashtags, através do 

software online rankflow3, e aplicada uma análise de conteúdo para identificar a 

intensidade, o volume e a frequência das hashtags dentro do recorte temporal 

analisado. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro apresenta 

uma revisão teórica sobre discussão política, esfera pública em ambiente online e o 

ativismo digital. O segundo capítulo apresenta a Teoria Ator-rede (TAR) e como os 

estudos nas controvérsias servem de base para a formulação de uma abordagem 

empírica sobre os debates políticos incipientes em redes sociais online. No terceiro 

capítulo delineia-se a metodologia utilizada para coleta e tratamento de dados e os 

métodos de análise utilizados na pesquisa. No capítulo quatro são apresentados os 

grafos, tabelas e análises dos resultados da cartografia de controvérsia feita sob o 

corpus coletado.  

Espera-se com esta pesquisa apresentar uma proposta metodológica que seja 

capaz de identificar as estratégias comunicacionais utilizadas por grupos profissionais 

que subvertem o jogo político e influenciam o debate. Também espera-se contribuir 

para desenvolvimento de outras pesquisas sobre o comportamento social no Twitter 

oferecendo um caminho para a compreensão da participação política no cenário 

brasileiro. 

 
3 Disponível em: <http://labs.polsys.net/tools/rankflow/>  
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1. ESTAMOS DISCUTINDO, DEBATENDO OU QUERENDO APARECER? 

 

Para definir o que em português é tratado como discussão política e 

conversação política, a literatura estrangeira aponta algumas nomenclaturas como: 

political talk, political discussion ou political conversation (Marques e Maia, 2008; 

Jackson, Schullion e Molesworth, 2013). A discussão política é parte fundamental da 

estruturação social, individual e coletiva; atua como um termômetro para os debates 

sociais e potencializa os meios de deliberação democrática (Mendonça, 2018; 

Mansbridge, 1999). 

No campo da Comunicação Política, Schudson (1997); Mansbridge (2009) e 

Scheufele (2000) são alguns dos autores que apresentam possíveis definições teóricas 

e práticas sobre o tema. Jane Mansbridge (2009), por exemplo, diz que político é aquilo 

que o "público deve discutir", noção importante para o que ela chama de "decisão 

coletiva", inclusive defendendo que "essa definição é mais específica que a de 

Habermas (1979:49) - 'questões de interesse geral' e Benhabib (1994:26) - 'problemas 

de interesse comum'". De acordo com a autora, "a conversação cotidiana entre os 

cidadãos sobre problemas que o público deve discutir prepara o caminho para 

decisões governamentais formais e para decisões coletivas, para além da decisão em 

si" (Mansbridge, 2009:209).  

Ainda que não haja clareza na literatura científica, com definições específicas 

que possam distinguir a discussão e a conversação política, os autores concordam que 

tanto uma quanto a outra acontecem em ambientes informais da política. Carreiro 

(2017) aponta que uma das características mais marcantes da discussão política é a 

discordância. Para ele, esse aspecto da discussão política "cumpre papel central na 

mecânica do processo discursivo sobre política, uma vez que assegura a liberdade de 

participação de todos e a pluralidade de vozes no debate em ambientes informais de 

socialização do indivíduo" (Carreiro, 2017:16).  

Nesta pesquisa, portanto, o Twitter é compreendido como ambiente informal 

de socialização online em que as discussões políticas não possuem a deliberação 

como fim. Esses ambientes informais de discussão política são chamados de “terceiros 

espaços” por Oldenburg (1999) e Wright (2012), assim como, é considerado o termo 

mais apropriado para as redes sociais online, conforme Mendonça, Sampaio & Barros 

(2016). Mesmo sem ter a deliberação como finalidade, os terceiros espaços são 

fundamentais para o desenvolvimento da democracia moderna. Afinal, a discussão 
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política em redes sociais também contribui para o fortalecimento de movimentos 

sociais organizados, que se articulam e se conectam a diversas pautas de interesse 

coletivo. Protestos como o Movimento Occupy Wall Street nos EUA, a Primavera 

Árabe, os Indignados na Espanha (15M) e as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil, 

são exemplos de movimentos anti-governo que tiveram influência direta das redes 

sociais online na organização de manifestações e na propagação de seus ideais 

democráticos.  

Tratando-se de redes sociais online, Wilson Gomes (2016:376) discorre sobre 

o que ele chama de "hiperconexão", uma característica do período digital composta 

por três elementos fundamentais: o self broadcasting; o social editing; e o social 

commenting. Isto é, o indivíduo em rede é quem produz seu próprio conteúdo, comenta 

o conteúdo de outros e edita o conteúdo alheio para replicá-lo novamente. De acordo 

com o autor, o conteúdo que consegue atenção na arena digital não passa 

despercebido pela mass media e, assim, consegue exercer certa influência sobre a 

opinião pública, afeta autoridades e impacta a sociedade.  

Tendo no horizonte essa dinâmica de hiperconexão apontada por Gomes 

(2016), este capítulo está dividido em três partes. Primeiro, faz uma revisão teórica 

sobre discussão política, esfera pública e deliberação online. Em segundo lugar, 

apresenta os conceitos fundamentais da ação coletiva, conectiva e ativismo digital. E, 

por fim, discorre sobre o surgimento e o uso de hashtags; a utilização de robôs na 

viralização de conteúdo e a presença de estratégias comunicacionais nas discussões 

políticas no Twitter.  

  

1.1 Discussão Política, Esfera Pública e Deliberação Online   

Uma característica importante que pode ser apontada na discussão política em 

redes sociais online (RSO) é a capacidade interativa. Antes mesmo da existência do 

Twitter ou Facebook, os fóruns de discussão online já demonstravam a potencialidade 

interativa que poderia ocorrer entre indivíduos situados a milhares de quilômetros de 

distância que trocam, simultaneamente, mensagens públicas ou privadas e debatem 

sobre diversos assuntos sem precisarem se conhecer pessoalmente.  

Autores como Bennet, Flickinger e Rhine (2000), Moy e Gastil (2006), Kim e Kim 

(2008), Marques e Maia (2010) e Eveland, Morey e Hutchens (2011) apontam que a 

discussão política online corresponde a interações que ocorrem em contextos 

informais e permitem ao cidadão elaborar seus argumentos e pontos de vista sobre 
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questões de interesse público, fortalecendo sua compreensão e participação em 

questões consideradas políticas. Como essas trocas argumentativas ocorrem em 

espaços e momentos de informalidade, diferentemente da deliberação em sua forma 

mais estrita (Mansbridge, 1999), as redes sociais online tornam-se o cenário mais 

propício para essa forma de interação (Mendonça, Sampaio & Barros, 2016). 

Para Esteves (2003:194) “a interação social não faz a democracia, mas sem 

interação, a democracia nunca seria possível (e a democracia deliberativa muito 

menos)”. Para além disso, segundo o autor, a troca regular de informações permite 

uma certa participação cívica mais intensa, conferindo consistência à possibilidade de 

reforço da democracia. Dessa ideia, e partindo do pensamento de Jürgen Habermas, 

Esteves (2003:196) considera que a interatividade em ambientes online implica de 

alguma forma em uma reativação do Espaço Público, devido ao reforço de suas redes 

de comunicação, participação, fluidez e bi-direcionalidade. 

Já, Lincoln Dahlberg (2001) em seus estudos sobre a relação da internet com a 

esfera pública afirma que os espaços de interação têm facilitado um discurso que 

repete a estrutura básica do debate crítico-racional da esfera pública. No entanto, o 

autor observa também que o discurso na rede apresenta diversos problemas no 

sentido do debate crítico-racional proposto por Habermas. De acordo com o autor a 

argumentação e contra argumentação, bem como a reflexão sobre o que é lido, são 

mínimos; há muita falta de respeito pela opinião do outro participante; existe uma 

crescente mercantilização do ciberespaço e, o principal, o discurso tende a ser 

dominado quantitativa e qualitativamente por certos indivíduos e grupos. 

Papacharissi (2002) ressalta que a internet por si só não significa um 

fortalecimento da democracia, pois, de acordo com o argumento central dela, uma 

maior quantidade de informação não é sinônimo de maior participação dos usuários. 

Para a autora, são necessárias algumas flexões sobre o uso da internet para que seu 

potencial democratizante realmente seja acionado. Sobre isso, a autora inicia sua 

reflexão apresentando uma série de argumentos que mostram por que a internet não 

poderia ser considerada como uma esfera pública, no sentido em que Habermas a 

aborda, mas, sim um espaço público, ou seja, um ambiente em que a deliberação, 

ainda que permeada de argumentação, não é algo prioritário. De acordo com a autora: 

 

Parece que a Internet e as tecnologias relacionadas conseguiram criar um novo 

espaço público para a discussão política. Este espaço público facilita, mas não 

assegura o rejuvenescimento de uma esfera pública culturalmente revitalizada. 
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O acesso barato, rápido e conveniente para mais informações não significa 

necessariamente tornar todos os cidadãos mais informados ou mais dispostos 

a participarem da discussão política. Uma maior participação na discussão 

política ajuda, mas não garante uma democracia mais forte. As novas 

tecnologias facilitam uma maior, mas não necessariamente mais diversa, 

participação na discussão política, já́ que estão disponíveis apenas para uma 

pequena fração da população (PAPACHARISSI, 2002, p. 22).  

 

Para Papacharissi (2002:19) o fato de as tecnologias online serem acessíveis a 

uma pequena fração da população contribuiu para uma esfera pública eletrônica 

exclusiva, elitista e longe do ideal, ou seja, nada tão diferente da esfera pública 

burguesa dos séculos XVII e XVIII. Contudo, segundo Papacharissi (2002:17), o 

potencial democratizante da internet depende de outros fatores para além da 

possibilidade do acesso. Na verdade, se ampliam, por exemplo, para o conteúdo, para 

a diversidade e para o impacto das discussões políticas.  

Na visão de Papacharissi (2002:23), o anonimato e a falta de substância das 

discussões podem ser contraproducentes para a solidariedade, e a falta de um 

compromisso sólido nega o verdadeiro potencial da internet em se constituir como uma 

esfera pública ideal. Apesar disso, a autora defende que internet pode ser uma 

ferramenta útil para a relação entre representantes políticos e eleitores, pois, pode 

oferecer um feedback direto para os políticos, e, o anonimato pode encorajar os 

participantes das discussões a serem mais expressivos e abertos sobre afirmarem 

suas crenças. 

Mas, se saltarmos para a pesquisa de Papacharissi em 2009, após o surgimento 

das redes sociais online, podemos ver uma percepção mais acurada da autora. 

Papacharissi (2009:236) afirma que sua pesquisa de 2002 sintetizou três 

características que impedem a compreensão da internet como esfera pública aos 

moldes de Habermas. A primeira característica é o “acesso à informação”, para a 

autora, ainda que além da internet não ser totalmente acessível a todos, a grande 

quantidade de informação não estimula a participação política. Em segundo lugar, a 

“reciprocidade de comunicação”, isto é, apesar da internet proporcionar quebra de 

fronteiras físicas, ela não garante que as pessoas de culturas distintas sejam mais 

compreensivas umas com as outras. E, por fim, a terceira característica: a 

“comercialização”. A autora afirma que a internet tem se transformado num ambiente 

subordinado aos interesses capitalistas, a partir de anúncios, compras ou vendas em 

detrimento de um espaço deliberativo. 
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Porquanto, Papacharissi (2009:236) continua sua explanação apresentando 

outros estudos acadêmicos a respeito da internet e, então, das redes sociais online 

como esfera pública, que também têm concluído que as tecnologias digitais online 

criam um espaço público, mas não constituem de fato uma esfera pública. Segundo a 

autora, “não são tecnologias online que falham no teste da esfera pública; em vez 

disso, poderia apenas sugerir que a linguagem que usamos para descrever tecnologias 

online rotineiramente subestima sua potencialidade” (Papacharissi, 2009:236). Um 

novo espaço público não é sinônimo de uma nova esfera pública, mas, segundo a 

autora, à medida que um espaço virtual aumenta a discussão, uma esfera virtual pode 

melhorar a democracia.  

Ainda em 2009, Papacharissi já sugeria que as discussões políticas online são 

frequentemente dominadas por políticos que as empregam para defender suas 

próprias agendas, usando a mídia digital de forma unidirecional, isenta de canais de 

feedback para o público digital. E, por isso, segundo a autora, pesquisas começam a 

apontar para a potencialidade da mídia digital conectar e sustentar movimentos 

subversivos. Papacharissi (2009) reforça que, embora não incorporada ao modelo 

tradicional habermasiano, a subversão dos objetivos políticos tradicionais por 

movimentos alternativos apresenta uma aptidão operativa da mídia digital. A autora 

afirma que se torna evidente que os cidadãos que discutem online representam 

diretamente suas opiniões para complementar ou substituir seus usos da comunicação 

tradicional. Dessa revisão, Papacharissi (2009:238) afirma que da redução da 

participação na esfera pública surge uma mudança nos modos atuais de engajamento 

cívico, o que segundo a autora, é melhor compreendido pelo pluralismo agonístico, 

proposto por Chantal Mouffe (2006). Plural porque aciona a pluralidade de valores 

éticos dos envolvidos e agonístico porque, a semelhança do combate entre atletas, os 

envolvidos se reconhecem como adversários, não como inimigos, ou seja, há 

legitimidade no confronto e não há prerrogativa de eliminação do outro.  

Partindo dessa reflexão, Papacharissi (2009) apresenta o que ela chama de 

Esfera Pública Virtual 2.0, afirmando que a partir do momento que as pessoas se 

sentem mais à vontade com o ambiente online, novas tendências surgem para articular 

o potencial democratizante da internet de um modo que não tem muito a ver com a 

esfera pública habermasiana, mas com os impulsos e desejos contemporâneos. E, 

sobre esse tema Papacharissi apresenta em 2014, o que ela intitulou de públicos 

afetivos, formados pelas dinâmicas de ação coletiva propiciadas pelas RSO. 
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Em estudos mais recentes, analisando o tema por um outro viés, Steiner et al 

(2017) apresentam uma defesa à teoria deliberativa, especialmente ao aspecto da 

racionalidade, a partir de uma análise do que os autores chamaram de Momentos 

Transformativos da Deliberação – Deliberative Transformative Moments (DTM). Para 

responder às críticas daqueles que consideram o modelo deliberacionista utópico, os 

autores partem do pressuposto de que a deliberação vai de momentos não 

deliberativos a momentos de deliberação completa.  

Steiner et al. (2017) mostram por meio de casos empíricos realizados em países 

com alto nível de conflito que outras formas de comunicação como histórias de vida e 

humor podem ser positivas para a deliberação. Steiner et al. (2017) analisam grupos 

focais de três contextos distintos, todos tendo em comum situações de violência 

extrema: (a) ex-guerrilheiros e ex-paramilitares na Colômbia; (b) sérvios e bósnios na 

Bósnia e Hezergovina; (c) policiais e moradores de favelas no Brasil.  

Em contextos de conflito extremo, em que o diálogo estaria longe de acontecer, 

são, na verdade, os que mais necessitam de processos deliberativos para que seja 

possível um entendimento mútuo. Contudo, os procedimentos ideais da deliberação 

não estão presentes a todo momento, pelo contrário, há momentos de maior 

justificação de posicionamentos, de maior respeito e outros sem nenhum dos critérios 

deliberativos.  

A pesquisa de Steiner et al (2017) foca em como os cidadãos ordinários 

discutem soluções para se alcançar a paz em situações de conflito porque, segundo 

os autores, a elite política "tende a basear seu poder em suas respectivas identidades 

de grupo com o interesse de manter as divisões profundas” (Steiner et al., 2017:19) e, 

por isso, é mais interessante analisar o cidadão comum. Os autores endossam essas 

críticas, afirmando que Habermas, ao focar na racionalidade e na justificação, acaba 

por excluir as narrativas e imagens dos processos deliberativos, contudo, lembram que 

o pensamento habermasiano defende que toda troca argumentativa racional tem um 

fundo emocional e, sendo assim, os autores afirmam que razão e emoção não são 

opostas, assim como, as histórias de vida ou o humor não deverem ser abordados 

como elementos não racionais. 

Papacharissi (2014) enfatiza que os discursos produzidos via Twitter devem ser 

interpretados como elementos suaves de sentimento, não como ferramentas 

deliberativas de engajamento cívico organizadas pelo discurso racional, mas como 

estruturas que podem conter ou aludir a discursos racionais, que também possuem 
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elementos afetivos. Ou seja, o que Papacharissi (2014:116) sugere é que o sentimento 

pré-formatado e mediado funciona como uma bússola em uma esfera em que 

tendências e tensões culturais, econômicas e políticas estão em colapso. Nisso, as 

emoções e sentimentos definem modalidades de pertencimento, ao passo que, 

estranhos se conectam e vinculam-se uns aos outros, para além da racionalidade ou 

da deliberação.       

Enfim, discursos colaborativos gerados através da lógica das hashtags no 

Twitter podem ser entendidos como propulsores de pertencimento, que evoluem 

ultrapassando as fronteiras do discurso racional. Por afetarem o microcosmo, as 

narrativas que atravessam as hashtags convidam um público politicamente 

sensibilizado, geralmente desprezando a consciência política previamente definida. É 

nesse contexto que a ação coletiva, conectiva e o ativismo digital ganham cada vez 

mais espaço no comportamento político online. 

1.2 Ação coletiva, conectiva e o ativismo digital  

O debate a respeito de como a discussão política em ambientes informais pode 

contribuir para a democracia, leva-nos também a reflexões sobre como a participação 

política em ambientes virtuais é tangenciada pela ação coletiva (Bimber, Flanagin, & 

Stohl, 2005), a ação conectiva (Bennett & Segerberg, 2012) e o ativismo digital 

(Alcântara, 2015; Prudêncio e Silva Jr, 2015; Lopes, 2016).  

A teoria da ação coletiva foi apresentada por Mancur Olson pela primeira vez 

em The Logic of Collective Action, em 1965. Ao propor uma distinção entre bem privado 

e bem público, Mancur Olson empenha-se em mostrar por que o comportamento 

racional dos atores é diferente em relação aos dois tipos de bens. Para ele, os 

indivíduos racionais e centrados nos próprios interesses não agem na promoção de 

interesses comuns sem que haja alguma coerção ou algum incentivo que ajude a arcar 

com os custos desses objetivos coletivos.  

Para Olson (1965), as ações coletivas voltadas aos interesses comuns acabam 

gerando bens públicos, que se estiverem disponíveis para alguém, têm que estar 

disponíveis para todos, isto é, não podem ser negados aos outros membros do grupo 

ou coletividade, ainda que este indivíduo não tenha contribuído no desenvolvimento 

coletivo. Este é um dos vieses da teoria da ação coletiva que Mancur Olson chama de 

“Carona”. Para o autor, mesmo que todos os membros do grupo tenham um interesse 

comum, não há a mesma disposição em arcar com os custos do benefício coletivo. Se 
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puder escolher, qualquer sujeito pegaria uma “carona” e deixaria que os outros 

pagassem por todos os custos.  

Olson (1965) sugere algumas soluções para a questão da Carona: (1) associar 

os bens privados à participação na ação coletiva; (2) usar da coerção dentro do 

arcabouço institucional, operando no limite aparato de violência; (3) usar 

estrategicamente a cooperação, tendo em vista que desvios podem levar à punição; 

(4) estabelecer normas e obrigações, já que os indivíduos participam porque se sentem 

“obrigados” ou têm um compromisso moral ou ideológico e, assim, a coerção forjaria  

identidades e acionaria controles baseados na vergonha e na culpa. 

 A observação pontual de Olson (1965) é que as pessoas não agem juntas 

apenas porque têm um problema ou objetivo em comum. Principalmente, se estiverem 

integradas a grandes grupos, em que as contribuições individuais são menos 

perceptíveis. Segundo o autor, uma ação coletiva sustentável e eficaz requer níveis 

variados de organização, mobilização de recursos, liderança, desenvolvimento de 

estruturas de ação e aparatos para suprimir as diferenças organizacionais.  

Contudo, o trabalho de Bimber, Flanagin e Stohl (2005), sugere que o uso 

recente de tecnologias de informação e comunicação para ação coletiva parece, em 

alguns casos, violar dois princípios da ação coletiva proposta por Olson (1965): a 

decisão discreta de participar ou não (carona); e a necessidade da existência de uma 

organização formal.  

Sobre o princípio da Carona, de acordo com Bimber, Flanagin e Stohl (2005), o 

uso da tecnologia está criando um ambiente cada vez mais rico em informação e 

comunicação. E, como a informação é amplamente distribuída, os indivíduos 

contribuem para repositórios de informações com nenhum, ou, apenas um 

conhecimento parcial de outros participantes ou colaboradores, e também sem 

nenhuma intenção ou clareza de que estão contribuindo para informações 

comunitárias. Isso diminui aquela sensação de que a contribuição não estaria valendo 

a pena porque os outros não estão contribuindo. A bem da verdade é que as pessoas 

estão construindo um bem comum sem nem mesmo perceber, apenas, fornecendo 

dados e mais dados, que são coletados, analisados e utilizados estrategicamente. 

Por outro lado, sobre a necessidade de uma organização formal para que haja 

um ação coletiva, os autores reconhecem que há três funções básicas para toda ação 

coletiva: (a) um meio de identificar pessoas com interesses relevantes e potenciais no 

bem público; (b) um meio de comunicar mensagens comumente perceptíveis entre 



 
 

 15 

elas; e (c) um meio de coordenar, integrar ou sincronizar suas contribuições. No 

entanto, com o surgimento de mídias como: e-mail, salas de bate-papo, sites e afins, 

organizações informais, descentralizadas e flexíveis ou os próprios indivíduos agora 

têm o potencial de se comunicar e coordenar ações entre si, que até então eram 

viáveis, apenas, para organizações formais.  

Em uma observação da ação coletiva tangenciada pelas mídias digitais, Bennett 

e Segerberg (2012), relatam que uma pesquisa realizada com manifestantes do 15M, 

na Espanha, mostrou que a relação entre indivíduos e organizações agora é diferente 

da vista em movimentos mais convencionais. Segundo os autores, apenas 38% dos 

entrevistados se envolveu no protesto por meio do espaço físico das organizações, 

assim como, apenas 13% dessas organizações ofereceram qualquer possibilidade de 

associação ou afiliação, e, por fim, a média de idade das organizações em protestos 

passados que variava entre 10 e 40 anos, no 15M, não passou da média de 3 anos de 

existência. 

 Bennett e Segerberg (2012) também apresentam dois padrões que 

caracterizam a ação coletiva em redes digitais. A primeira, envolve a coordenação dos 

bastidores das organizações, que atingem uma rede de engajamento público mais 

ampla usando mídia digital, facilitando a personalização de temas de ação que ajudam 

os cidadãos a espalhar a notícia por suas redes pessoais. O segundo padrão, segundo 

os autores, também foi visto nos protestos do Occupy nos EUA, que é a utilização das 

plataformas digitais para coordenar as ações que atingem pessoas em áreas 

geograficamente distantes, contribuindo em decisões, planos e ações importantes, que 

antes estavam potencialmente isoladas.  

No contexto das redes digitais, as queixas políticas conseguem se espalhar de 

forma mais rápida e personalizada pelo mundo. Bennett e Segerberg (2012), reforçam 

que a ação coletiva moldada pelas mídias digitais pode ser exemplificada pelo meme 

“Somos 99%”4, que viajou para vários países através de histórias pessoais e imagens 

compartilhadas em redes sociais como Tumblr, Twitter e Facebook. Segundo os 

autores, os memes são facilmente apropriados e compartilhados como pacotes 

simbólicos que cruzam os limites das redes sociais mais facilmente do que outros 

conteúdos simbólicos que exigem um exercício maior de interpretação cultural. 

 
4 Meme que surgiu depois que uma pesquisa feita por uma ONG britânica revelou que 1% dos 

terráqueos concentram 46% da riqueza do planeta. 
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Outra característica interessante das mobilizações mediadas digitalmente é que 

sua natureza estratificada e a sua fluidez comunicativa permite que o grande público 

seja atendido diretamente com conteúdos produzidos pelos próprios manifestantes. 

Isso ocorre, inclusive, sem sugestões de pauta da mídia convencional, que até utilizam 

os conteúdos informais em suas próprias coberturas.  A mídia produzida de forma 

independente também acaba contribuindo no rastreamento dos movimentos políticos 

que partem em direções diferentes, tratando de outros temas dentro do mesmo 

protesto.  

Bennett e Segerberg (2012) denominam essa ação coletiva atravessada pelas 

mídias digitais, como ação conectiva. Nisso, destacam o papel da comunicação como 

um princípio organizador das ações personalizadas digitalmente. Esse foco chama a 

atenção para redes que envolvem grandes escalas da comunicação em nível pessoal 

como estruturas organizacionais diretas. Os autores elencam características para 

apontar contrastes com os meios familiares de organizar a ação coletiva que 

consomem muitos recursos e, dessa forma, desenvolvem identificações com teorias 

subjacentes ao modelo de ação conectiva. 

A lógica da ação coletiva, geralmente, exige que as pessoas façam escolhas 

mais difíceis e adotem identidades sociais que podem receber desaprovação de outras 

pessoas. A disseminação de tais identificações coletivas requer várias medidas de 

educação, pressão ou socialização, que, por sua vez, exigem mais recursos como 

pagar aluguel de escritórios, fazer publicidade e contratar profissionais.  

A mídia digital, por outro lado, ajuda a reduzir alguns dos custos desses 

processos sem alterar fundamentalmente a dinâmica da ação. Na lógica da ação 

conectiva, o que muda é a dinâmica da ação: redes operam através de processos 

organizacionais de mídia social, e isso não requer um forte controle organizacional ou 

a construção simbólica de um “nós” reunido em local físico.  

Quando as pessoas procuram caminhos mais personalizados para uma ação 

coletiva já estão familiarizadas com práticas de trabalho em rede em sua vida cotidiana 

e, por terem acesso a tecnologias de celulares e computadores, estão também 

familiarizados com uma lógica diferente de organização: a lógica da ação conectiva.  

Essa lógica permite que o enquadramento pessoal da comunicação não 

acarrete em mudanças drásticas no pensamento, na identificação emocional ou no 

cálculo de risco ou custo, e ainda, os atores individuais podem se unir a outros quando 
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a conectividade é estabelecida e coordenada em redes organizadas por recursos 

humanos ou agentes tecnológicos. 

O ponto é que a lógica de ação conectiva implica uma dinâmica própria e, 

portanto, merece análise sobre seus próprios termos analíticos. Esforços empíricos de 

empurrar as últimas mobilizações para as categorias antigas diminui a capacidade de 

entender como populações fragmentadas e individualizadas estão compartilhando 

interesses de identidades coletivas transformadoras. Portanto, para compreender 

como a ação coletiva e a ação conectiva contribuem para o trabalho dos movimentos 

sociais é fundamental identificar em que momento elas se sobrepõem. Para isso, um 

primeiro passo é reconhecer que as duas lógicas estão associadas à dinâmicas 

distintas e, claro, em dimensões diferentes de análise.  

De acordo com Bennet e Segerberg (2012), as redes de ação conectiva são 

tipicamente constituídas de processos mais individualizados e tecnologicamente 

organizados que resultam em ações que não exigem enquadramento de identidade 

coletiva ou altos níveis de recursos organizacionais. Os autores chamam de “produção 

por pares”, porque se baseia na cooperação voluntária entre os participantes na 

execução de um projeto de valor mútuo, a fim de produzir um bem público. Esse bem 

ou produto não seria possível sem a contribuição de várias habilidades e recursos de 

diferentes colaboradores para criar um resultado acessível ao público. O sistema de 

recompensa da produção entre pares é uma mistura de reconhecimento pessoal pelas 

contribuições para a rede e os benefícios ou resultados que essas contribuições 

trazem.  

Quando redes interpessoais são ativadas por plataformas tecnológicas em 

muitos e variados projetos, a ação se assemelha à ação coletiva, mas sem o mesmo 

papel desempenhado pelas organizações formais ou a necessidade de 

enquadramentos exclusivos. No lugar do conteúdo distribuído e relacionamentos 

intermediados por organizações hierárquicas, as redes de ação conectiva envolvem 

cooperação, coprodução e co-distribuição, revelando uma lógica econômica e 

psicológica diferente: produção por pares e compartilhamento com base em uma 

expressão personalizada. Nessa lógica conectiva, tomar ações públicas ou contribuir 

para um bem se torna um ato de expressão pessoal, reconhecimento e auto validação, 

que se dá pelo compartilhamento de ideias e ações. 

Nesta dissertação propõe-se que uma das formas de analisar a lógica conectiva 

pode ser por meio da observação empírica do ciberativismo, que de acordo com 
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Alcântara (2015) tem sido tratado como um fenômeno ligado aos “novíssimos” 

movimentos sociais. Porém, segundo a autora, isso se torna um problema quando se 

descarta a possibilidade de analisar o ciberativismo com as mesmas ferramentas do 

ativismo tradicional. Já Ugarte (2008) compreende que o ciberativismo é utilizado de 

forma estratégica. 

 

Poderíamos definir “ciberativismo” como toda estratégia que persegue 

a mudança da agenda pública, a inclusão de um novo tema na ordem 

do dia da grande discussão social, mediante a difusão de uma 

determinada mensagem e sua propagação através do “boca-a-boca” 

multiplicado pelos meios de comunicação e publicação eletrônica 

pessoal (UGARTE, 2008:55). 

 

Na literatura científica nacional é possível destacar investigações sobre as 

estratégias de difusão e circulação da informação política na rede (Recuero, Zago e 

Bastos, 2014; Penteado e Lerner, 2018). Penteado e Lerner (2018), apontam que no 

período do impeachment de Dilma Rousseff, houve uma grande variedade de grupos 

clusterizados por diferentes características temáticas e ideológicas, que se articularam 

em torno da produção de uma narrativa antipetista. Os autores afirmam que a partir 

dos protestos no Brasil em 2013, as pesquisas em Comunicação Política passaram a 

buscar compreender como a arquitetura em rede organizada na internet e o avanço 

das redes sociais online possibilitou que diversos grupos, organizações, coletivos e 

pessoas passaram a compartilhar suas posições políticas de diferentes matizes 

ideológicas de forma mais expressiva.  

Para demonstrar as novas dinâmicas que emergem na ação coletiva dos 

movimentos sociais a partir da interação com as redes sociais online, Alcântara (2015), 

mapeia quatro eventos importantes: Revolta Zapatista (1994); Batalha de Seatle 

(1999); Queda do Presidente das Filipinas (2001);  Pós 2010, queda dos ditadores da 

Tunísia e do Egito (2011). A autora elenca esses eventos para demonstrar algumas 

das características mais fundamentais do ativismo digital, como: desobediência civil; 

hackeamento politizado; comunicação alternativa ou mídia alternativa. 

Ugarte (2008) sinaliza que o ativismo digital está baseado em três vieses: 

discurso, ferramentas e visibilidade. Quanto ao discurso, o autor chama de “hacking 

social”, a possibilidade de uma mudança a partir do empoderamento de pessoas que 

criam uma identidade amalgamadora de desconhecidos.  Nas ferramentas, o ativismo 

digital carrega a cultura do “faça você mesmo”, herdada da cultura hacker. E, sobre a 
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visibilidade, o autor compreende como sendo o objetivo final do ativismo digital. Por se 

tratar de uma estratégia, o autor conclui que o ativismo digital pode ser definido em 

dois modelos: a campanha e o swarming.  

No modelo de campanha, à maneira do ativismo tradicional, é proposto um 

tema, um antagonista, medidas de defesa/ataque e uma maneira de mobilizar as 

pessoas que são convidadas a aderir, não a criar a campanha. No swarming, inicia-se 

um debate e espera-se que ele fique cada vez mais aquecido, a fim de que o processo 

deliberativo possa culminar em uma mobilização de rua ou em um novo consenso 

social. Mas, para isso, é necessária uma renúncia inicial de controlar as formas como 

esse processo deliberativo se dará. Pois, segundo o autor, se os ativistas se 

comportarem como tutores no processo vão, apenas, inibi-lo e ficando sem propostas 

claras a qual as pessoas devem aderir.  

Essa maneira de fazer ativismo digital através de uma comunicação mais 

personalizada só é possível por causa das novas tecnologias de informação e 

comunicação que oferecem possibilidades de criação, apropriação e compartilhamento 

de temas e frames pessoais em um processo interativo de difusão viral de conteúdos.  

O importante é compreender que na lógica da ação conectiva presente no 

ativismo digital o que está em jogo é a organização da ação. Nisso, a relação entre 

ativistas e elementos de poder como a mídia hegemônica, o Estado e as instituições 

deve ser considerada como fundamental na observação empírica da discussão 

política. Mas, para isso, é necessário que seja compreendido tanto os componentes 

do ecossistema das plataformas digitais, quanto a maneira como as pessoas utilizam 

tais componentes.  

 

1.3 Discussão política em espaços informais   

Como já foi visto no capítulo anterior, ainda existem debates sobre a internet 

ser considerada uma nova esfera pública. Há várias terminologias sendo propostas: 

esfera pública "digital", "online", "virtual", contudo a questão gira mais em torno da 

maneira como se utiliza a internet para se fazer política do que das nomenclaturas que 

estão sendo dadas. No entanto, o que se sabe é que os pesquisadores que se dedicam 

a estudar discussão política online, normalmente, baseiam seus argumentos nos 

moldes habermasianos, em que a esfera pública é vista como um espaço comunicativo 

no qual questões de relevância comum são discutidas pelos afetados e interessados.  
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Sob esse prisma, portanto, os melhores argumentos deveriam prevalecer e, 

em um cenário ideal, os participantes reconheceriam seus pontos de vista mutuamente 

e discutiriam todos os tipos de questões. Dessa forma, todas as partes interessadas 

teriam a permissão para discutir e participar. Entretanto, por ser um assunto ainda 

incipiente, não é prudente ser assertivo em afirmar que a internet é, sim, uma esfera 

pública. Inclusive, levando isso em consideração, Schäfer (2015) apresenta o conceito 

de esfera pública digital dividindo os pesquisadores em dois grupos: os de visão 

pessimista e os de visão otimista.  

Entre os otimistas Schäfer (2015) destaca algumas nomenclaturas: “ciber-

otimista” (Oates: 2008); “utópica” (Papacharissi, 2002) e “entusiasta da rede” 

(Dahlberg, 1998). Na visão otimista há um acesso relativamente aberto, fácil e rápido 

às informações fornecidas pela mídia online permitindo que posições e atividades 

sejam facilmente estudados, com uma riqueza de informações sem precedentes e uma 

enorme diversidade de posições e pontos de vista disponíveis para todos, assim como, 

acredita-se que novos tipos de comunicação, como as mídias sociais colaborativas, 

podem ser criados.  

Por outro lado, na visão pessimista, Schäfer (2015) afirma que há um ceticismo 

em relação ao grau de participação das pessoas nas esferas públicas digitais. Os 

pessimistas apontam que existem diferenças entre pessoas, camadas sociais ou 

regiões do mundo no acesso à Internet, bem como na capacidade de utilizá-la e 

argumentam que nem todos poderiam participar igualmente e que certos grupos 

sociais ou regiões menos abastadas, provavelmente seriam excluídas do debate.  

Os pessimistas também questionam a diversidade dos debates on-line 

sugerindo que mesmo entre aqueles que participam, existe o perigo de fragmentação 

em pequenas comunidades de pessoas que pensam da mesma maneira, provocados 

pelos algoritmos que fornecem aos usuários informações consideradas adequadas e 

“escondendo” outras informações, produzindo as chamadas “bolhas de filtro” (Pariser, 

2011) que alguns usuários, talvez, sequer estejam cientes. Por fim, argumentam que 

a alteridade e as obrigações sociais decorrentes de encontros face a face estão 

ausentes no ambiente online, assim, o engajamento racional no debate é improvável. 

Embora as duas posições tenham argumentos contundentes e persuasivos, 

Shäfer (2015) corrobora com Papacharissi (2002:21) que “é o equilíbrio entre visões 

utópicas e distópicas que desvenda a verdadeira natureza da Internet como esfera 

pública”. Por outro lado, Carreiro (2017:16) aponta que uma das características mais 
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marcantes da discussão política é a discordância. Para o autor, esse aspecto da 

discussão política "cumpre papel central na mecânica do processo discursivo sobre 

política, uma vez que assegura a liberdade de participação de todos e a pluralidade de 

vozes no debate em ambientes informais de socialização do indivíduo". Nesta 

pesquisa, portanto, o Twitter é visto como um exemplo desse ambiente informal de 

socialização online que o autor se refere, já que nos últimos anos tem se mostrado 

uma plataforma preponderante no quesito: debates políticos. Ainda que no Brasil as 

discussões políticas no Twitter sejam provocadas por grupos organizados e engajados, 

fato que já implica, de certa forma, na visão pessimista de uma esfera pública digital.  

Contudo, de acordo com Carreiro (2017:16) "o desacordo apresenta alguns 

benefícios como acúmulo de informação política, aferição de clima de opinião, 

participação, aumento de capacidade argumentativa etc., assim como consequências 

negativas, a exemplo de baixa participação e pouco comparecimento às urnas". Esses 

ganhos e perdas advêm das dinâmicas específicas proporcionadas pela discussão, 

que dependem do ambiente do debate, dos envolvidos, das circunstâncias sociais e 

dos temas em tela.  

Carreiro (2017) também aponta para duas situações que ocorrem nas 

discussões online. Primeiro, a exposição aos conteúdos que desafiam os envolvidos 

ideologicamente. Segundo a oportunidade de ter acesso a diversas informações 

provenientes dos laços fracos. Para o autor "a discordância política atua justamente 

nessas situações, pois se as pessoas estão sendo expostas inadvertidamente a 

conteúdos dissonantes, elas calculam os custos de se envolver em uma treta e 

decidem se é uma ação possível e desejável" (Carreiro, 2017:18). Para Carreiro et al., 

2020 (no prelo) tretas são "debates despretensiosos" em que a "brincadeira se faz 

presente". Segundo os autores, a treta surge com o intuito de desestabilizar o 

adversário através de metáforas em que o humor tem papel crucial, seja em apoio ou 

contra-ataque. 

Para Shäfer (2015:6) “embora as discussões políticas online sejam mais 

moderadas e civis do que as discussões sobre outros assuntos, elas tendem a diferir 

fortemente da deliberação civil e racional", por isso, ele defende que a discussão 

política online estaria mais próxima da teoria construcionista agonística do que as da 

teoria participativa e deliberativa. Inclusive, Shäfer argumenta que uma das 

descobertas da literatura científica sobre a esfera pública digital é a distinção de 

diferentes tipos de público on-line, por exemplo, os “públicos de questões” que 
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emergem em torno de tópicos como aborto, biotecnologia, vacinação ou aquecimento 

global.  

Para esta pesquisa, o fundamental desse embate é saber que na esfera 

pública digital existe uma riqueza de informações oriunda de um burburinho de vozes 

diversificadas envolvidas no que alguns pesquisadores como Mansbridge (2009) têm 

chamado de conversação cotidiana. A autora apresenta a conversação cotidiana como 

parte crucial do sistema deliberativo. Ela defende que a conversação entre 

representantes eleitos, órgãos institucionais, mídia, ativistas políticos e pessoas 

comuns faz com que as pessoas comecem a entender o que querem e o que precisam 

coletivamente. Mansbridge (2009) tem dois interesses: (a) provocar os teóricos da 

deliberação a prestarem mais atenção na conversação cotidiana e, (b) apontar que os 

critérios utilizados para o julgamento da conversação democrática são inadequados e 

precisam ser revistos.  

Para Mansbridge (2009:208) "a conversação cotidiana constitui-se em um dos 

extremos de um espectro que tem como extremo oposto os processos que se 

estabelecem em assembleias públicas de produção de decisões”. A conversação 

cotidiana produz resultados coletivamente, só que não de maneira formalmente 

coordenada. A conversação cotidiana diferencia-se de uma assembleia que toma 

decisões em conjunto, geralmente na "troca de razões" por meio de uma interação face 

a face.  Segundo Mansbridge (2009:210), "no processo ampliado de deliberação entre 

os cidadãos, as diferentes partes do sistema deliberativo influenciam-se mutuamente, 

de um modo que é difícil de ser analisado". Para a autora, os canais de mídia 

influenciam a audiência e são influenciados por ela. Enfim, de acordo com Mansbridge 

(2009:10) a conversação política dos ativistas políticos pode tanto influenciar quanto 

ser influenciada pela conversação cotidiana daqueles que não são ativistas. A bem da 

verdade é que os movimentos sociais buscam mudar o modo de pensar das pessoas, 

mas também trabalham para implementações de leis. 

A discussão política não está latente, apenas, entre os movimentos sociais 

organizados, Ray Oldenburg (1999) apresenta-nos o conceito de terceiros espaços 

(third places) ou "grandes e bons lugares", que são espaços públicos onde as pessoas 

se reúnem e deixam de lado as preocupações da casa e do trabalho (primeiro e 

segundo lugares). Segundo o autor, estes ambientes onde a conversação efloresce 

são o cerne da vitalidade social e a base de uma democracia. Oldenburg (1999) 
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interpreta, investiga e sugere que esses espaços seriam: cafés, livrarias, salões de 

beleza, bares, bistrôs e muitos outros.  

Freelon (2010), Wright (2012) e Graham (2012) também fazem parte de um 

movimento que defende a importância da investigação de ambientes não constituídos 

formalmente para a discussão política. Graham (2012), inclusive, investiga um fórum 

de um reality show televisivo e reinterpreta Oldenburg denominando os lugares 

informais de deliberação política de “terceiros espaços”. Essas propostas de pesquisa 

são importantes porque dialogam em certa medida com a argumentação clássica de 

pesquisadores como Coleman e Moss (2012) que afirmam que a deliberação é uma 

prática tão complexa que só pode ser alcançada em ambientes e espaços formais, 

gestados e controlados com moderação e regras que regem a discussão política. 

É importante para a discussão que se empreende nesta pesquisa 

compreender a relação das hashtags com a democracia sob a premissa dos “terceiros 

espaços”, entendendo-os como uma esfera comunicativa fornecida ou apoiada pelas 

mídias digitais: sites, redes sociais e micro blogs, onde a participação é aberta e 

disponível para todos os interessados. O que precisa ficar esclarecido é que o Twitter 

não deve é compreendido como um espaço destinado a deliberação, mas uma 

plataforma em que conversações, discussões e debates políticos podem contribuir 

e/ou influenciar as decisões tomadas nos espaços formais de deliberação. 

1.4 Twitter, hashtags e robôs na viralização de conteúdo online 

O Twitter foi criado em 2006, por dois ex-funcionários do Google. Uma das 

principais ferramentas do Twitter, o “Trending Topics”, só foi implantado em 2009. Em 

janeiro de 2010 nasceram os TTBr, em que era possível ver os tópicos mais discutidos 

exclusivamente no Brasil. De acordo com a ComScore, o Twitter chegou a ter 94 

milhões de visitas brasileiras em 2011, ano em que apresentou sua versão em 

português. Atualmente, o Twitter ocupa o 14º lugar de visitas no ComScore Ranking5.  

Por ser uma rede social marcada pela avidez na divulgação de informações, o 

Twitter também passou a ser utilizado por figuras políticas importantes. De acordo com 

Davis et al (2018), o Twitter é uma plataforma utilizada por grupos políticos organizados 

que usam a ferramenta para articular e engajar politicamente seus pares, atrair e se 

comunicar com eleitores indecisos e atacar e confrontar grupos políticos adversários.  

 
5 Disponível em: tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm 
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Rizzotto (2019) destaca que o Twitter pode ser visto como uma esfera onde a 

atribuição de significados aos eventos políticos é também apropriada por atores 

externos à rede social. Segundo a autora, isso dá cada vez mais espaço e visibilidade 

para questões políticas, principalmente, quando a conversação política está 

concentrada em torno de uma hashtag. A hashtag no Twitter ordena e oferece acesso 

rápido à um tema específico, do mesmo modo que, reúne tuítes em uma cadeia 

intertextual, unindo publicações de contextos diferentes, tendo como único filtro a 

própria hashtag.  

Burns e Burgess (2011:3) salientam que a ferramenta foi apropriada com 

diferentes fins pelos usuários da plataforma, principalmente, devido a “ausência de 

regulamentação em seu uso — não há limite ou sistema de classificação para hashtags 

do Twitter”. Os autores também compreendem o Twitter como um espaço para 

discussão pública, como um fragmento da esfera pública composta por outras partes. 

Para eles, as características do Twitter permitem que as “comunidades de hashtags” 

se destaquem como uma ferramenta que responde rapidamente aos eventos pontuais 

em alta no dia.  

O Twitter se tornou um catalisador de práticas que são atravessadas pela 

forma como os cidadãos se apropriam da plataforma em contextos políticos e sociais. 

Por meio da metodologia proposta, buscou-se apreciar a concatenação dessas 

práticas com a discussão política, e, para isso, parte-se da premissa que o micro-blog 

é um modo contemporâneo dos brasileiros se relacionarem e produzirem sentido sobre 

os mais variados aspectos da vida sociopolítica, ainda que não sejam todos os 

brasileiros que utilizem a ferramenta. 

A compreensão de como se dá a viralização de conteúdo em ambientes online 

tangencia e influencia diretamente no comportamento e participação política. Aqui 

cabe uma reflexão sobre as interferências que os conteúdos virais podem provocar na 

discussão política. Afinal, grande parte das hashtags observadas para esta pesquisa 

ganhou destaque e proeminência de forma muito acelerada, indicando o uso de algum 

recurso mecânico e/ou profissional. O próprio Twitter estabelece as colocações no 

Trending Topics a partir de um algoritmo. Logo, seria muita ingenuidade imaginar que 

todo conteúdo que ganha proeminência na internet é viralizado, apenas, por acionar 

elementos culturais, como um comportamento voluntariamente popular.  

Segundo Bruns e Burgess (2015) o uso de hashtags no Twitter foi proposto 

originalmente em meados de 2007 por Chris Messina, tanto no próprio Twitter quanto 
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em uma publicação em seu blog pessoal. Messina propôs o uso do símbolo hash (#) 

para "melhorar a contextualização, a filtragem de conteúdo e a busca exploratória no 

Twitter", criando um sistema de "tags de canal" para que as pessoas pudessem seguir 

e se evolverem em conversas sobre tópicos específicos. Apesar da ideia de Messina 

ser a criação de comunidades em torno de um assunto de interesse comum, as 

hashtags acabaram por criar “canais ad hoc” (Bruns e Burguess, 2015), onde todo e 

qualquer usuário pode se tornar um nó na rede e assim obter uma atenção seletiva. 

Estudos já demonstraram que as hashtags possuem uma capacidade 

extraordinária de mobilização cultural, coordenação de assistência de emergências, 

interação com a mídia de massa e concepção de públicos-alvo relacionados à política 

formal e informal (Burgess, 2012; Hughes & Palen, 2009; Highfield, Harrington, & 

Bruns, 2013; Small, 2011). Mas, Gillespie (2014), analisando termos em inglês, trata 

de como o algoritmo define a relevância dos termos que são mostrados em primeiro 

lugar na busca das hashtags. O autor ressalta que os critérios estabelecidos pelos 

algoritmos sempre dependem de suposições inscritas sobre conteúdos identificados 

como tendência estrutural daquilo que já é popular e em fornecedores de informações 

comerciais dos mecanismos de pesquisa.  

A pesquisa de Gillespie (2014) conclui que os usuários são expostos a uma 

curadoria de visualização dos tuites a partir de suas escolhas anteriores, criando assim 

o que o autor chama de “público ad hoc”. Uma vez que o público está personalizado e 

calculado, o conteúdo já tem um caminho para percorrer pela rede formulando uma 

narrativa que pode ser facilmente falseada, tornando-se assim um campo fértil para o 

surgimento de fake news e desinformação. 

A desinformação em redes sociais online foi compreendida como uma 

estratégia política, inicialmente, nas eleições norte-americanas de 2016, no caso 

envolvendo o Facebook e a empresa Cambridge Analítica. As eleições estadunidenses 

ficaram marcadas pela compra, por grupos políticos russos, de espaços publicitários 

no Google, Facebook e Twitter para disseminar informações falsas e notícias 

difamatórias e caluniosas a respeito da então candidata Hillary Clinton.  

O episódio fez com que o mundo todo despertasse para o fenômeno das fake 

news, principalmente em corridas eleitorais, em que "vencer" a disputa pela verdade 

torna-se crucial para o bom desempenho do candidato. Na França, depois da 

identificação de uso de fake news no pleito de 2017, foram criados diversos comitês 

de monitoramento e plataformas de checagens de notícias. Na Alemanha, as medidas 
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tornaram-se propostas de lei que estão impondo multas às empresas de redes sociais 

que não adotarem ações preventivas contra a desinformação. No Brasil, durante a 

última corrida eleitoral, surgiram denúncias, boatos e rumores sobre o financiamento 

de fake news para campanha do candidato Jair Messias Bolsonaro. 

As medidas adotadas para combater a desinformação em período eleitoral só 

revelam o quanto as narrativas podem potencializar o conflito. Tal situação provocou 

a necessidade de se compreender a atuação de robôs ou bots sociais na criação de 

tendências que influenciam o debate político. Um exemplo de uso de robôs na 

disseminação de notícias falsas foi identificado na Inglaterra por Howard e Kollanki 

(2016), que desenvolveram uma pesquisa questionando como os robôs foram 

utilizados na #Brexit. Segundo os autores "os bots políticos tendem a ser 

desenvolvidos e implantados em momentos políticos sensíveis, quando a opinião 

pública é polarizada" (Howard e Kollanki, 2016:1). Para os autores, "os dados revelam 

que os usuários tuitando do ponto de vista do #Brexit (a) geraram um bloco maior de 

conteúdo e (b) são melhores em codificar suas contribuições para vincular mensagens 

a um argumento maior e uma comunidade mais ampla de suporte" (Howard e Kollanki, 

2016:4).  

De acordo com estudo da DAPP-FGV coordenado por Ruediger (2017), no 

Brasil, em 2014, cerca de 10% das interações no Twitter relacionadas às eleições 

presidenciais foram realizadas por contas vinculadas a robôs. O mesmo estudo 

mostrou que esse número chegou aos 20% na época dos protestos contra o 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 

Em 2018, o impacto da desinformação tornou-se o eixo central da discussão 

política na campanha presidencial, segundo Ruediger (2018:20), a suposta fraude nas 

urnas eletrônicas foi a notícia falsa mais citada no Twitter, "foram 1,1 milhão de tuítes 

sobre a suposta insegurança dos dispositivos", declara o autor. Ruediger (2018:20) 

aponta também que "entre 14 e 24 de agosto de 2018 foram identificados 117 perfis 

automatizados provenientes da Venezuela, que fizeram 332 publicações" e a notícia 

falsa sobre a derrubada de hashtags de apoio à Bolsonaro durante o debate 

transmitido pela Band teve 32 mil referências. A equipe do DAPP - FGV coletou de 12 

a 18 de setembro 7.645.611 tuítes e 5.285.575 retuítes a respeito dos candidatos à 

presidência do Brasil, dentro desta base, utilizando a metodologia de detecção de 

robôs desenvolvida por Ruediger (2017), foram encontradas 3.198 contas 

automatizadas, que geraram 681.980 interações.  
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Ainda que não seja o tema central deste trabalho, a utilização de robôs na 

disseminação de informações tangencia esta pesquisa porque, ao ganhar visibilidade, 

tal conteúdo reforça enviesamentos ideológicos de cada eleitor, apresentando 

evidências que confirmam ideias e valores inerentes às suas próprias concepções de 

mundo. Trocando em miúdos, plataformas como Google, Facebook, WhatsApp, 

Twitter, Instagram e outras como Netflix e Spotify, personalizam o conteúdo por meio 

de algoritmos a fim de que os usuários sejam expostos, apenas, a opiniões e ideias 

similares às suas. Isso é o que Pariser (2011) chama de filtro-bolha - "Filter Bubble".  

Pariser (2012:19) diz que "na verdade, quando as vemos de dentro da bolha, 

é quase impossível conhecer seu grau de parcialidade". Para o autor, a bolha de filtro 

proporciona três dinâmicas: primeiro, os usuários estão sozinhos na bolha, segundo a 

bolha é invisível e terceiro, os usuários não optam por entrar na bolha. Como não 

podem escolher os critérios que os sites usam, os usuários tendem a acreditar que os 

conteúdos que chegam são imparciais, objetivos e verdadeiros. Mas, não são.  

Por outro lado, Garret (2009), apontando para uma perspectiva diferente de 

Pariser, diz que as mudanças nos meios de comunicação e a adoção de notícias online 

ajudou a despertar um novo interesse por política, porém, os resultados da sua 

pesquisa sugerem que a preocupação de que a internet levaria à uma sociedade cada 

vez mais fragmentada parece ter sido superestimada. Segundo a autora "a Internet e 

as notícias on-line permitem aos indivíduos mais escolhas e mais controle sobre sua 

exposição à informação política, mas as pessoas estão usando essas capacidades 

para isolar-se inteiramente de outras ideias" (GARRET, 2009:281).  

Em outra pesquisa a respeito de filtro-bolha e câmaras de eco, Flaxman, Goel 

e Rao (2016) partem da hipótese de que a internet permite a exposição a diferentes 

opiniões e diminui a segregação ideológica, mas as opiniões partilhadas por pares 

acabam por ser um problema para a democracia. Os pesquisadores analisam artigos 

de notícias e de opinião cruzando com a maneira com que as pessoas buscam por 

esse conteúdo em um dispositivo de navegação de internet. Concluem que a maioria 

das pessoas que consome notícias on-line, seja por redes sociais ou por buscadores 

de conteúdo, imita os hábitos off-line de leitura, isto é, o indivíduo busca pela notícia 

em seu canal favorito que condiz com seu espectro político. 

Portanto, embora nenhuma informação chegue ao usuário por acaso, as 

notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, são remetidas aos perfis sociais, 

econômicos e políticos previstos pelo algoritmo, por isso, há uma excessiva 
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concentração de pontos de vista similares. Isso também se reflete nas campanhas, o 

discurso de cada candidato, por exemplo, já é modelado conforme a plateia que será 

abordada. A consequência disso é uma maior clusterização política, pois, as pessoas 

acabam se relacionando cada vez mais com seus “pares”, reforçando ainda mais as 

mesmas ideias, crenças e aspirações, assim como, suas superstições e preconceitos.  

Uma comunidade mais concisa consegue influenciar com maior efetividade 

indivíduos que não estão envolvidos de forma direta com outras comunidades. Então, 

como um vírus biológico que contamina as pessoas mais próximas, o conteúdo viral 

da internet se espalha com o auxílio de algoritmos, como se provocasse uma epidemia 

cultural. O que se percebe, então, é que hashtags podem ser consideradas como 

armas políticas. Para observar de maneira mais concisa essa relação entre 

participação política e redes sociais online, a presente pesquisa aciona a Teoria Ator-

Rede para ser base teórico-metodológica na formulação de uma metodologia que 

possa mapear as discussões políticas em ambientes online e oferecer insumos 

analíticos eficientes. 

O conteúdo viralizado por algoritmos, ou por robôs, não tem intenção de 

desterritorializar os discursos, mas de zonear cada vez mais um território discursivo já 

consolidado. E isso é fundamental para esta pesquisa que visa mostrar que os usuários 

do Twitter estão cada vez mais conversando entre si do que se expondo ao conflito 

com os que pensam diferente.  
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2. TEORIA ATOR-REDE E ESTUDO NAS CONTROVÉRSIAS 

 

“Nunca somos postos diante da ciência, da tecnologia e da 
sociedade, mas sim diante de uma gama de associações mais 
fracas e mais fortes; portanto, entender o que são fatos e 
máquinas é o mesmo que entender o que as pessoas são” 
Terceiro Princípio da TAR. (LATOUR, 2005) 

 

A TAR surgiu a partir de pesquisas na área dos estudos sociais das ciências e 

da tecnologia (STS), passando a expandir seu campo de aplicação para várias áreas 

de interesse da sociologia. Em linhas gerais, o que Latour (1996; 2000), Callon (1999) 

e, mais recentemente Venturini (2010;2012) estão construindo é uma antropologia das 

ciências que visa questionar a distinção entre as entidades ontológicas Natureza e 

Cultura, bem como a separação entre sujeito e objeto, impostas pelo pensamento 

moderno. Seus esforços concentram-se em problematizar a ideia da existência de uma 

rígida separação entre natureza e sociedade, da dicotomia entre sujeito e objeto e, da 

relação de domínio dos homens sobre as coisas do mundo.  

Para a Teoria Ator-Rede (TAR), os atores são os componentes da rede 

(Latour, 1996; Callon, 1999). A rede, no entanto, não tem uma alusão direta ao 

ciberespaço e, sim, ao transporte de informações por longas distâncias, partindo de 

uma noção de fluxos, circulações e alianças, em que os atores envolvidos interferem 

e sofrem interferências constantemente. Um ator, por sua vez, pode ser qualquer 

agente que possa se associar ou desassociar de outros atores. Pode ser coletivo ou 

individual, mais ou menos intercambiável, ser pessoas, organizações, movimentos 

sociais, máquinas, eventos e até mesmo ideias.  

Contudo, os atores não são, necessariamente, entidades autônomas, pois isso 

exigiria que tivessem uma essência pré-estabelecida, algo que Latour (1996) e Callon 

(1999) rejeitam. Por exemplo, o ativista que militou nas ruas é tão importante quanto a 

arma carregada de balas de borracha que o policial usou para dispersar a multidão, 

assim como, o texto de tuite é tão agente quanto o sujeito que o tuitou. Os atores, 

portanto, não são classificados com base em sua essência e sim na sua rede. É desse 

prisma que Bruno Latour e Michel Callon cunham o termo “actante”, a fim de incluir a 

ação de não-humanos na dinâmica das relações sociais e na formulação de um ator-

rede. Nesta pesquisa, as hashtags são observadas a partir desse prisma. Elas ganham 

significado de acordo com o contexto, se alinham umas as outras e compõem uma 

expressão discursiva em conjunto. 
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Mas, os actantes não desempenham papeis similares, tampouco exercem 

força e poder político equivalentes. Ingold (2012), inclusive, chama a atenção para a 

tradução anglófona do termo francês “acteur réseau” – actor network (rede), sendo que 

também poderia ser actor netting (tecer), o qual Ingold entende fazer mais sentido ao 

que a TAR propõe como ação do ator na rede. O autor defende, então, que os actantes, 

como propostos pela TAR, estão como resultado de um conjunto de conexões em fluxo 

e contra-fluxo e que sua conectividade está mais para uma malha, uma teia, um 

emaranhando de linhas paralelas, que não, apenas, conectam pontos à pontos, mas 

espalham-se de nós e nós, tendo a possibilidade, inclusive, de deixar fios soltos nas 

periferias. Entendidas como concatenadoras de narrativas, as hashtags observadas a 

partir do Trending Topics do Twitter, compõem uma trama que agitam a opinião pública 

mediante sua ascensão e dissenso no ranking. Nesse fluxo e contra-fluxo das hashtags 

as estratégias políticas tendem a aparecer com mais expressividade.   

Reforçando a concepção de actantes, Latour et al (2015) sugerem que a ideia 

moderna de separação entre humanos e não-humanos precisa ser ultrapassada, e, 

assim, tanto um quanto o outro devem ser estudados ao mesmo tempo. Assumem, 

dessa forma, que tudo o que há é interação, tendo em vista que atualmente quase 

todas as interações humanas são mediadas por algum ou vários elementos 

tecnológicos. Mas, Ingold (2012) depois de confrontar a tradução do termo “rede” 

apresenta também uma nova percepção desse processo de interatividade ao propor 

que a interação é resultado do que acontece ao longo do fio conector, o autor explica: 

 

O acteur réseau foi originalmente concebido por seus criadores (se não por 
aqueles que foram confundidos por sua tradução enquanto “rede”) para indicar 
justamente essas linhas de devir. Sua inspiração veio, em larga medida, da 
filosofia de Deleuze e Guattari. E esses autores são explícitos ao afirmar que, 
embora o valor da teia para a aranha esteja no fato de ela capturar moscas, o 
fio da teia não liga a aranha à mosca, assim como a “linha de fuga” da mosca 
tampouco a liga à aranha. Essas duas linhas se desenrolam em contraponto: 
uma serve de refrão à outra. Esperando no centro de sua teia, a aranha registra 
que uma mosca aterrissou em algum lugar nas margens externas quando ela 
envia vibrações através dos fios que são captadas por suas pernas finas e 
supersensíveis. Ela pode então correr através dos fios da teia para reivindicar 
sua presa. Assim, as linhas-fios da teia colocam as condições de possibilidade 
para que a aranha interaja com a mosca. Mas elas não são, em si, linhas de 
interação. Se essas linhas são relações, então elas são relações não entre, 
mas ao longo de. (INGOLD, 2012:2) 

 

A TAR propõe que essa rede tecnológica que participa do social, ajudando a 

moldá-lo em alguma medida, refere-se, então, ao somatório de interações que 
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atravessam dispositivos e inscrições, contudo, o ator não desempenha o papel de 

agência, nem a rede desempenha o papel de estrutura social, afinal, para a TAR, o 

social é uma rede heterogênea, como o Rizoma, fazendo referência à Deleuze e 

Guatarri (Ingold, 2012:41). O importante, portanto, não é o que um ator faz, mas o que 

ele fornece aos actantes por meio da sua subjetividade, intencionalidade ou 

moralidade.  

Na busca por localizar um ator com precisão, portanto, o pesquisador precisa 

posicioná-lo cada vez mais em sua própria rede de atores (Latour, 2015:9), por isso, 

os autores da TAR apostam em uma hipótese metodológica que ultrapassa a visão 

indivíduo/coletivo, micro/macro, geral/particular, local/global, totalidade/singularidade. 

Ao eliminar o binário humanos/não-humanos, a TAR permite que os artefatos 

tecnológicos atuem, movam-se e, inclusive, falem. Dessa forma, qualquer elemento 

que produz algum efeito na rede, seja modificando-a ou sendo modificado por ela pode 

ser considerado actante e ser analisado empiricamente.  

Para facilitar a compreensão da noção ator-rede e compreender a relação da 

TAR com esta pesquisa, podemos acionar as reflexões sobre o termo "perfil", que para 

Latour et al (2015:11) “são atores que abrem novas discussões para a teoria social". 

Inscritos em plataformas digitais, como Facebook, Twitter, Instagram e tantas outras, 

os perfis são atores que existem em relação com outros perfis, ou seja, sua rede.  

Longe de se considerar uma teoria completa, a TAR se posiciona como uma 

série de indicações metodológicas que visam evitar que categorias teóricas prévias 

naturalizem estruturas de poder e generalizações no campo científico. Nesta pesquisa, 

em especial, as contribuições da TAR servem enquanto um esforço de sistematização 

de princípios e regras metodológicas subjacentes, ou seja, uma forma de olhar, pensar 

e tratar o objeto, propondo-se em descrevê-lo levando em conta sua hibridização. A 

partir das contribuições da TAR esta pesquisa não se propõe a fechar definitivamente 

uma discussão e, sim, oferecer hipóteses baseadas em uma descrição sistematizada 

dos rastros discursivos deixados pelos actantes nas controvérsias políticas.  

A TAR é a perspectiva teórica pela qual esta pesquisa buscará uma forma de 

compreender e analisar a discussão política atravessada pela disputa de sentido em 

um cenário político polarizado.  A TAR estuda a "ciência em ação" e não a ciência ou 

a tecnologia pronta (Latour, 2011:405), logo, na perspectiva da TAR, observar um 

objeto é acompanhar e descrever os fluxos de interações através de controvérsias que 

reanimam debates sobre verdades e fatos consolidados.  
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Esta pesquisa propõe-se em realizar uma cartografia de controvérsias através 

das hashtags do Twitter, a fim de identificar no comportamento político os argumentos, 

as narrativas, os valores e as crenças populares que são utilizadas de forma 

estratégica no universo da discussão política em ambientes online no Brasil.  

2.1 Como identificar e cartografar uma controvérsia 

As controvérsias surgem quando os atores percebem que não podem mais 

ignorar um ao outro. Elas estão entre o desconhecimento recíproco e o consenso de 

acordo e aliança. Segundo Venturini (2010:261), qualquer coisa entre um ponto e o 

outro é uma controvérsia. Portanto, as controvérsias não acabam quando os sujeitos 

se excluem, tampouco quando concordam absolutamente. Elas só cessam quando os 

atores envolvidos atingem uma concordância estável que possibilita a convivência 

coletiva. Grosso modo, as controvérsias habitam onde a convivência em coletividade 

se torna mais complexa e os atores mantêm-se envolvidos em conflitos que não 

parecem ter soluções fáceis de serem alcançadas.   

Os teóricos da TAR passaram a reconhecer que para analisar as 

controvérsias, os métodos científicos devem abordar tanto crenças valorizadas como 

verdade quanto crenças rechaçadas. Apoiando-se no processo de translação de 

Michel Serres e nas inferências do princípio pragmático da simetria de David Bloor 

(Tonelli, 2016), os teóricos da TAR entenderam que ser simétrico é fazer uma 

sociologia capaz de compreender, por exemplo, porque as pessoas acabam por 

acreditar tanto na astronomia quanto na astrologia.  

 
Uma sentença pode ser tornada mais fato ou mais ficção, dependendo da 
maneira como está inserida em outras. Por si mesma, uma sentença não é nem 
fato nem ficção; torna-se uma ou outra mais tarde graças a outras sentenças. 
Ela será tornada mais fato se for inserida numa premissa fechada, óbvia, 
consistente e amarrada, que leva a alguma outra consequência menos fechada, 
menos óbvia, menos consistente e menos unificada (LATOUR, 2011:35) 

 

Para a TAR, as explicações sociais, psicológicas e econômicas deveriam ser 

empregadas simetricamente, de modo a tratar, nos mesmos termos, os vencedores e 

os vencidos da história da ciência. Essa maneira de pensar e fazer ciência foi estendida 

por Latour (2011) às controvérsias sobre a sociedade, em que propõem um princípio 

de simetria generalizada, no qual tanto a natureza quanto a sociedade são explicadas 

a partir de um quadro comum e geral de interpretação. Se não há de antemão o mundo 
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das coisas em si de um lado e o mundo dos homens entre si de outro, as redes 

heterogêneas podem, então, serem tratadas sob os mesmos termos.  

As controvérsias observadas sob viés científico são um exemplo dessa 

interpretação resguardada por um quadro geral, afinal, a atividade científica tem por 

natureza uma dimensão coletiva, isto é, uma pessoa isolada só conseguiria construir 

alegações, intenções e sentimentos, não fatos validados. Uma descoberta científica só 

existe se for sustentada por uma rede de cientistas, assim como, as controvérsias só 

podem ser analisadas a partir de uma abordagem que considere a rede heterogênea 

que a envolve. Para a TAR, os ambientes que incorporam controvérsias são os mais 

férteis para uma análise da formação das estruturas sociais. Nesses ambientes é 

possível rastrear atores, relações e agências que de outra forma não seriam 

percebidos. Na controvérsia, a trama social fica visível e um argumento partilhado por 

muitos atores ganha mais evidência sem, necessariamente, apagar outros que possam 

estar marginalizados. 

Para analisar a trama social a TAR propõe, então, que seja feita uma 

Cartografia de Controvérsias, ou seja, um mapeamento que consiga representar 

diversos pontos de vista a partir da combinação de grafos, visualizações e narrativas 

hipertextuais. Cartografar demanda um envolvimento intenso no fenômeno, em que 

novos pontos no debate são identificados e promovem uma compreensão mais ampla 

e amadurecida da controvérsia. Cartografar, portanto, não envolve escolher uma 

posição dentre as identificadas na cartografia, mas perceber e se inteirar de cada 

elemento que compõe o mapa. Porém, isso leva a riscos associados ao recorte da 

controvérsia a ser rastreada e à escolha dos métodos de levantamento. 

Segundo Venturini (2010:257), Bruno Latour desenvolveu a cartografia de 

controvérsias durante suas aulas com o objetivo de treinar seus alunos na teoria ator-

rede (TAR) de uma forma mais didática. No início era um conjunto de técnicas 

utilizadas para explorar e visualizar problemáticas sociais, mas, após ser adotada por 

várias universidades europeias e norte-americanas, a cartografia de controvérsias se 

tornou um método respeitado entre os pesquisadores de Ciências Sociais e passou a 

ser usada também na investigação de debates públicos de grande proporção, como o 

aquecimento global, por exemplo.  

A cartografia de controvérsias para Venturini (2010:258) é o exercício de criar 

ou desenvolver dispositivos inspirados em questões tecnocientíficas que sirvam para 

observar e descrever o debate social. A saber, "Observar e Descrever" é o mote da 



 
 

 34 

cartografia de controvérsias, tanto que Venturini (2010:259) revela que Bruno Latour 

insistentemente dizia aos seus alunos: “apenas olhe para as controvérsias e diga o 

que está vendo”6. Uma sugestão que de início parece simples, mas que segundo 

Venturi (2010:259) não tem nada de "piece of cake"7, exatamente, por conta de duas 

sentenças: "apenas observe” e "controvérsias”. Assim, começam os desafios de uma 

cartografia de controvérsias. Afinal, quando Latour provocava seus alunos a "apenas 

observar", ele não estava tentando privá-los de uma observação desprovida de 

conceitos, protocolos ou métodos. Pelo contrário, "apenas observar" sugere que o 

pesquisador deve se abrir para todas as formas de observação possíveis, antes 

mesmo de tentar qualquer inferência sobre seu objeto.  

Venturini (2010:260) diz que "longe de ser uma substância clara, destilada do 

caos coletivo, o conhecimento científico é o resultado de tantas contaminações quanto 

possível. Essa é a lição do 'just': os dispositivos de observação são muito valiosos, 

porém, permitem que aqueles que são observados interfiram aqueles que observam"8. 

Ou seja, se os "observados" podem interferir de alguma forma nos "observadores" a 

escolha do dispositivo de observação deve ser feita com cautela. Por isso, é 

fundamental compreender que o minimalismo conceitual "apenas observar", na 

verdade, não facilita a vida do pesquisador. Latour insistia nessa máxima, exatamente, 

para evitar que os estudantes reduzissem suas investigações à uma teoria ou 

metodologia única.  

Na cartografia de controvérsias, todos os conceitos e todos os protocolos 

merecem consideração, especialmente se vierem dos próprios atores. "Apenas 

observar" também sugere que os pesquisadores utilizem teorias e metodologias já 

estabelecidas, ou seja, não há uma imposição para que se use essa ou aquela filosofia 

ou procedimento específico (Venturini, 2010:261). A cartografia das controvérsias 

convida os cientistas a usarem todas as ferramentas de observação que estiverem ao 

seu alcance e misturá-las se for necessário.  

A principal lição do "apenas observar" é fazer com que os pesquisadores 

estejam o mais abertos possível. Isso porque a cartografia de controvérsias reconhece 

 
6 Venturini (2010:259) "just look at controversies and tell what you see". Tradução livre. 
7 Uma expressão norte-americana equivalente ao nosso “mamão com açúcar”. 
8 Texto original: Far from being a clear substance distilled from collective chaos, scientific knowledge is 

the result of as many contaminations as possible. Such is the lesson of “just”: observation devices are 

the more valuable, the more they let those who are observed interfere with those who observe" 

(VENTURINI, 2010:260) 
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que os participantes dos fenômenos sociais podem ser tão informados quanto os 

pesquisadores. Venturini (2010:260) reitera que quando se trata de religião, os maiores 

especialistas são os próprios crentes, se o assunto é arte, então, os mais entendidos 

são os artistas, se o assunto é uma doença, logo, médicos, cuidadores, pacientes e 

micróbios são muito mais experts do que sociólogos.  

Negligenciar a influência dos atores no processo de observação é, no mínimo, 

arrogante, afinal, os atores estão imersos em certas questões que os pesquisadores 

observam, apenas, por algum tempo e sob um prisma externo. Por isso, o outro termo 

da máxima da TAR, o “descrever”, torna-se fundamental nesse processo. Para compor 

sua cartografia o pesquisador não pode hesitar de descrever com zelo e empenho tudo 

o que envolve seu objeto. Afinal, uma boa descrição é essencial para aplicabilidade do 

método ou metodologia escolhida pelo pesquisador para analisar as controvérsias 

selecionadas. 

Em Venturini (2010:260) compreende-se que as provocações da cartografia 

de controvérsias estão resumidas em três tópicos: (a) não restringir a observação a 

uma única teoria ou metodologia; (b) Observar de todos os pontos de vista possíveis; 

(c) Ouvir as vozes dos atores antes das próprias presunções. Venturini (2010), 

metaforicamente, assemelha as controvérsias ao magma que escorre de um vulcão. 

Para ele, é nas controvérsias que a vida coletiva é derretida e forjada, assim, o social 

está em seu estado líquido e rochoso ao mesmo tempo, um estado magmático.  

 

Para entender como os fenômenos sociais são construídos, não basta observar 

os atores sozinhos, tampouco as redes sociais já estabilizadas. Deve-se 

observar os atores-redes - ou seja, as configurações fugazes em que os atores 

estão renegociando os laços das redes antigas e o surgimento de novas redes 

que redefine as identidades. (VENTURINI 2010:263). Tradução livre9. 

 

Seguindo a metáfora do magma, Venturini relembra que uma lava de vulcão 

está em mútua transformação, variando constantemente do estado sólido para o 

líquido e vice-versa. Enquanto nas margens do fluxo a lava esfria e se cristaliza, no 

centro, a rocha sólida no caminho da lava é tocada pelo calor e se funde tornando-se 

parte do fluxo. As controvérsias no debate social se cristalizam em alguns momentos 

 
9 To understand how social phenomena are built it is not enough to observe the actors alone nor is it 

enough to observe social networks once they are stabilized. What should be observed are the actors-

networks - that is to say, the fleeting configurations where actors are renegotiating the ties of old 

networks and the emergence of new networks is redefining the identity of actors. (VENTURINI 

2010:263) 
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e, em outros derretem verdades tidas como absolutas fazendo-as integrar o fluxo de 

discussão novamente. Nessa dinâmica, o social é construído, desconstruído e 

reconstruído o tempo todo.  

Há uma tendência em basear o trabalho de cartografia na documentação de 

uma série de eventos separados, mas é importante lembrar que uma controvérsia não 

se dá isoladamente. Fenômenos sociais complexos, como o pedido de impeachment 

de um presidente, por exemplo, não pode ser analisado, apenas, a partir das 

interações que ocorrem no Twitter durante os protestos da rua. Os eventos marcantes 

dão uma visão da superfície dos debates da controvérsia e não o todo da discussão.  

Assim, há um risco de reduzir a controvérsia aos eventos, deixando de lado a 

discussão que se dá em diversos espaços – antes, durante e depois dos eventos – e 

que efetivamente contextualiza e faz parte da constituição dos próprios eventos. Por 

outro lado, deve-se reconhecer que o pesquisador tem limitações e não consegue 

mapear a controvérsia completa, mas para evitar o risco de mapear, apenas um 

evento, o cartógrafo de controvérsias precisa ir além das análises sócio semânticas 

pontuais e pensar como esses conteúdos e relações se sustentam transversalmente 

em diferentes regimes de informação, a partir de diversas fontes, cruzamentos de 

dados e com as devidas e diversas posições. 

Segundo Venturini (2010:264) para identificar boas controvérsias a serem 

analisadas, algumas características precisam ser evitadas: (a) controvérsias frias – 

quando não há debate ou o debate é letárgico, onde todos os atores concordam entre 

si e estão dispostos a negociar, então, a controvérsia não será autêntica e a cartografia 

resultante será enfadonha ou parcial; (b) controvérsias passadas – se um acordo foi 

alcançado, uma solução foi imposta ou a discussão foi encerrada, a controvérsia deixa 

de ser interessante; (c)  controvérsias ilimitadas – quando mobilizam novos atores e 

muitas questões em um curto espaço de tempo. Para ser mais eficiente é melhor ter 

como regra geral que quanto mais restrita à um assunto específico, mais possível será 

sua análise; (d) controvérsias subterrâneas – quando se trata de questões 

confidenciais ou sigilosas a cartografia social corre o risco de se deslocar em direção 

a teorias da conspiração. O problema não é a quantidade de atores envolvidos, mas 

sua atitude secreta. A cartografia de controvérsias foi desenvolvida para mapear o 

espaço público e tem um desempenho insatisfatório se aplicada à tópicos 

subterrâneos. 
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Marres (2015:663) chama atenção para o "viés digital" da análise de 

controvérsias, segundo o autor "ambientes online representam problemas 

significativos para a implementação da análise de controvérsias, e o viés digital é um 

deles". E, refletindo sobre as redes digitais não serem um mundo paralelo, Pereira e 

Boechat (2014:7) chamam a atenção para "o perigo de desenvolver-se uma 

'cienciometria de mídia social', onde grandes volumes de requisições de sistema, como 

tweets e retweets, são analisados por hashtags específicas e suas palavras 

associadas numa abordagem unicamente quantitativa", o que não permitiria a 

percepção das redes de interação e relação que mais demonstram a controvérsia.  

Marres (2015:660) apresenta três "frameworks" para a análise de 

controvérsias digitais: Demarcacionismo, Análise Discursiva e Empirismo Radical. O 

autor, define cada um da seguinte maneira: os demarcacionistas são caracterizados 

por uma preocupação sobre a natureza tendenciosa da informação em rede, sendo 

assim, buscam por implantar métodos computacionais de análise de controvérsia para 

delinear as fontes e disputas ilegítimas de conhecimento. A abordagem discursiva 

baseia-se em métodos sociológicos de análise do discurso em que o objetivo central é 

mapear posições em um debate, detectando relações entre argumentos substantivos 

e atores localizados sociopoliticamente.  

No empirismo radical, as controvérsias não apenas trazem à tona relações 

entre declarações científicas e interesses sociais ou políticos, mas também fornecem 

uma "ocasião empírica" para uma investigação social mais ampla, isto é, controvérsias 

tornam visíveis as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, tornando-os 

disponíveis para análise. Sobre o empirismo radical, Marres e Rogers (2009) explicam 

que essa abordagem propõe que a controvérsia nos ambientes de mídia digital 

apresentam ocasiões empíricas úteis ou produtivas, ou seja, elas podem dizer quais 

são as questões da contestação, quem são os atores e onde eles se baseiam.  

Pereira e Boechat (2014:7) sugerem que uma cartografia de controvérsias seja 

associada, então, às ferramentas etnográficas, antropológicas ou geográficas e às 

teorias de Comunicação como a Análise do Discurso, a Estética, a Crítica Cultural e a 

Semiologia, para que haja uma postura mais crítica em relação à coleta, tratamento e 

análise dos dados.  

Sendo assim, esta pesquisa opta pela cartografia de controvérsias como um 

kit de ferramentas que visa acompanhar disputas no momento em que ultrapassam 

fronteiras disciplinares. Para isso, recorta controvérsias que estão latentes no debate 
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político brasileiro pós-eleição, compreendendo que as hashtags têm sido acionadas 

por grupos políticos articulados, a fim de interagir com uma mobilização interessada. 

Esta pesquisa, portanto, se empenha em traçar as relações entre actantes 

cartografando as controvérsias políticas para compreender como as ações 

coordenadas interferem na discussão política por meio da conversação cotidiana 

desfavorecendo o desenvolvimento da deliberação em ambientes online. Essa 

proposta aciona a provocação de Latour (2000) em relação à expressão latina “inter-

esse”, expressando a ideia de que há uma tensão que faz os atores selecionarem 

apenas o que, considerando suas limitações, os ajuda a alcançar seus objetivos entre 

uma multiplicidade de assuntos existentes.  

Evocando a compreensão das relações que se estabelecem entre os atores, 

Latour (2000) apresenta alguns exemplos de situações em que há translação de 

interesses. A translação, assim vista, pode ocorrer:  

i) quando alguém encontra e se associa a outras pessoas que querem a mesma 

coisa que ela: “Eu quero o que você̂ quer”;  

ii) quando certa mobilização desperta interesses comuns em outras pessoas: “Eu 

quero; por que você̂ não quer?” 

iii) quando, às vezes, para ser necessário alcançar um objetivo comum, alguém 

tem de ceder e se desviar um pouco de seu objetivo inicial: “Se você̂ desviasse 

um pouquinho...”;  

iv) quando há remanejamento de todos os interesses e os objetivos iniciais: 

deslocar objetivos; inventar novos objetivos; inventar novos grupos; tornar 

invisível o desvio; vencer as provas de atribuição (rejeitando a tendência dos 

historiadores ou, mesmo, dos próprios atores, em atribuir maior ou menor 

responsabilidade pela invenção a um ou a outro ator);  

v) quando todos os agentes passam a se mobilizar em torno de uma ação coletiva 

de modo voluntário, contribuindo para a propagação de uma tese no tempo e 

no espaço: tornar-se indispensável. 

Ao propor a teoria ator-rede (TAR), Latour tem uma preocupação fundamental: 

a construção daquilo que chamamos de realidade. Para Latour, os fatos são 

constituídos do comum acordo entre vários indivíduos sobre algo ou sobre alguma 

afirmação, a isso Latour denomina "caixa-preta" - uma verdade tida como absoluta por 

muitas pessoas durante muito tempo. As controvérsias surgem à medida que uma 
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"caixa-preta" é "aberta", isto é, quando uma verdade absoluta começa a ser 

questionada.  

A TAR, contudo, leva o pesquisador a empenhar-se em traçar as relações 

presentes nas disputas em vez de tentar resolver as controvérsias. Na perspectiva da 

TAR é mais interessante rastrear conexões entre as controvérsias, identificando 

quadros instáveis e variáveis, do que forçar a manutenção de uma estrutura estável. 

No processo de estabilização, a TAR busca por um nível mais alto de abstração em 

que permite aos atores desdobrarem seus próprios cosmos, por mais contra-intuitivos 

que sejam (Latour, 2008:43).  

Para compreender melhor essa dinâmica entre construção de fatos e 

controvérsias, Latour explica que se quisermos ter ideia do trabalho de alguém que 

deseja estabelecer um fato, devemos "imaginar a cadeia das milhares de pessoas 

necessárias para transformar a primeira afirmação numa caixa-preta e o ponto em que 

cada uma delas pode ou não, de maneira previsível, transmitir a afirmação, modificá-

la, alterá-la ou transformá-la em artefato" (Latour, 2005:161).  

Mas, as reflexões da TAR não param por aí, pois, seguir os atores nas 

controvérsias é o que realmente interessa. Afinal, compreender o destino futuro das 

afirmações é a questão mais complicada. É nesse ponto que as controvérsias são 

fundamentais, pois, todos os atores estão sempre fazendo alguma coisa com a "caixa-

preta", ou seja, a afirmação inicial é o tempo todo modificada, cada vez que passa por 

alguém.  

Para Latour (2005:161) no jogo da tecnociência o objeto não é só modificado, 

mas também coletivamente transmitido, e, da mesma forma, é "coletivamente 

composto pelos atores". As controvérsias colocam as verdades tidas como absolutas 

em dúvida fazendo surgir novos argumentos, resgatando narrativas e relativizando 

discursos outrora estabelecidos. É nessa linha de raciocínio que a metodologia desta 

pesquisa se propõe a analisar o corpus. Isto é, compreender que a relevância da 

presença de uma hashtag no Trending Topics do Twitter aponta para a maneira como 

a sociedade é impactada pelas discussões oriundas das controvérsias.   

Enfim, as compreensões de Latour sobre as relações entre os atores são 

importantes por destacar a possibilidade de se investigar o comportamento político por 

meio da discussão política aquecida pelas controvérsias. A relação ator-rede nas 

controvérsias permitirá não apenas que interações sejam traçadas, mas, sobretudo, 
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mostrar que tanto o grupo de apoio quanto o de oposição existem por conta um do 

outro.  

Sendo assim, compreender a lógica da relação entre hashtags e 

comportamentos políticos depende fundamentalmente de como a interação dos atores 

se dá nos embates políticos oriundos das controvérsias. Para isso, esta pesquisa 

empenha-se em descrever e analisar a dinâmica das discussões políticas no Twitter a 

partir da observação das hashtags presentes no Trending Topics. O movimento de 

ascensão e dissenso das hashtags, a disputa pela atenção e pelo topo no ranking, 

fornecem a esta pesquisa a possibilidade de identificar estratégias de ativismo digital 

elaboradas por grupos organizados que atuam na plataforma. 

Ao investigar a relação entre estes pontos acredita-se que seja possível 

identificar as narrativas acionadas e moldadas como argumentos retóricos em uma 

disputa de sentido. Suspeita-se, inclusive, que as hashtags pró e contra acionam os 

mesmos substratos populares para legitimar suas narrativas e deslegitimar o discurso 

adversário.  
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3. METODOLOGIA: OBSERVATÓRIO DE HASHTAGS POLÍTICAS 

 

"A tarefa de definir e ordenar o social  
deve ser deixada para os próprios atores,  
e não para o analista" (LATOUR, 2008:42) 

 
 

A questão que este estudo trata de responder é como as hashtags estão sendo 

utilizadas de forma estratégica em ações pró e contra o governo. A hipótese levantada 

é a de que a participação política no Twitter tem sido influenciada por ações que levam 

a discussão mais para a fixação de discursos homogêneos do que para à abertura ou 

proposição ao diálogo entre opostos ou um debate deliberativo. A análise empírica 

desta pesquisa visa demonstrar que as hashtags engajadas na discussão política nos 

sites de redes sociais online, especialmente no Twitter, são articuladas por ações 

organizadas com fins estratégicos e intencionais. 

O objetivo desta dissertação é apresentar uma proposta metodológica de 

observação da discussão política no Twitter, através do monitoramento de hashtags 

que reacendem ou acionam temas controversos na política brasileira. E, para 

organizar, analisar e apresentar os dados, foi desenvolvida uma cartografia de 

controvérsias apoiada por quatro etapas metodológicas: descrição de contexto, análise 

de fluxo de ranqueamento, divisão temática das hashtags e análise de conteúdo.  

Antes de partir para as etapas de análise, é importante que seja compreendido 

como o banco de dados foi composto para pesquisa, ou seja, como foi realizado o 

monitoramento de hashtags. O próximo item explica como as hashtags foram 

coletadas durante o primeiro trimestre de 2019. 

3.1 Monitoramento de hashtags 

De modo geral, o protocolo de coleta e a metodologia proposta nesta 

dissertação baseia-se nos quatro passos propostos por Carreiro et al., 2020 (no prelo), 

a saber: (1) a fase de monitoramento, (2) a identificação da controvérsia pública, (3) a 

coleta de dados e (4) a entrega de insumos analíticos. Segundo os autores, esses 

passos visam garantir maior concisão e confiança aos procedimentos de análise 

enquanto diagnosticam o comportamento latente dos atores envolvidos. 

Desde janeiro de 2019, foram feitas coletas do Trending Topics diariamente às 

00h, 10h, 15h e 20h, pelos pesquisadores do coLAB (Laboratório de pesquisa em 
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comunicação, culturas políticas e economia da colaboração)10. A coleta foi realizada 

manualmente por meio de um script do software R que se comunica com a API do 

Twitter e entrega um ranking com 50 tags, composto por termos11 e por hashtags.  

Nos horários em que a coleta não foi possível, os pesquisadores utilizaram o 

site Trends24, um aplicativo online que armazena de hora em hora os termos e as 

hashtags que ocupam os 10 primeiros lugares do Trending Topics de 400 países 

diferentes. Vez ou outra, a API do Twitter não entregou o ranking completo e também 

coletou alguma hashtag com caracteres irreconhecíveis, oriundos de outros alfabetos 

como o árabe, japonês e afins.  

Portanto, o corpus de análise desta dissertação foi constituído a partir de uma 

coleta diária e sistemática do Trending Topics do Twitter. Do conteúdo coletado, foi 

feito um recorte temporal delimitado pelas 13 primeiras semanas de 2019, isto é, o 

primeiro trimestre do governo de Jair Bolsonaro. Deste recorte temporal constituiu-se 

um universo total de 6.021 hashtags, sendo 620 hashtags consideradas, 

enunciativamente, como políticas, 10,3% do total de hashtags.  

Os critérios para composição da amostra de hashtags foram: (1) traziam no 

enunciado o nome de Bolsonaro, Lula, Marielle, ou algum outro político; (2) acionavam 

algum tema político relacionado ao governo, à campanha política e afins; (3) tratavam 

de alguma controvérsia política como: racismo, ideologia de gênero, corrupção ou 

outra (4) citavam alguma instituição democrática como: STF, Senado a Imprensa; (5) 

citavam algum ator envolvido na política, mas não político eleito; (6) apresentavam 

alguma mobilização digital ou de rua, pró ou anti-governo. 

Para cartografar as controvérsias por meio das hashtags foi utilizado o 

princípio “observar e descrever” da TAR. Cada hashtag considerada política foi 

observada a partir da descrição do contexto semanal a qual estava inserida. O próximo 

item explica como foi desenvolvida essa etapa. 

3.2 Descrição de contexto e fluxo de ranqueamento  

Os eventos que fizeram surgir as controvérsias políticas no período analisado 

foram identificados a partir de critérios como: (a) aconteceram episódios evolvendo 

 
10 Disponível em: 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11AJXbfWn2P9LKUhIVZ4UtNLUbbKmq7Z5WzNsVAq7J0k/e

dit?pli=1#gid=1974792758> ou (clique aqui). 
11 “Termos” são as palavras sem o “#” na frente. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11AJXbfWn2P9LKUhIVZ4UtNLUbbKmq7Z5WzNsVAq7J0k/edit?pli=1#gid=1974792758
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atores políticos em evidência; (b) houve cobertura de eventos importantes pela grande 

mídia; (c) datas comemorativas foram fomentadas; (d) o presidente fez declarações 

polêmicas. Para compreender como cada hashtag foi interpretada como sendo de 

“apoio” ou de “oposição” ao governo foi realizada uma descrição dos episódios, ao que 

foi chamada de “descrição de contexto” e será apresentada no próximo capítulo. 

Para descrever cada episódio, o recorte temporal do corpus textual foi divido 

em treze semanas. Especialmente para esta análise, a segunda-feira foi considerada 

o primeiro dia da semana, não o domingo. Isso porque em uma observação prévia sob 

o corpus se percebeu que a segunda-feira é o dia em que os assuntos políticos entram 

em pauta no Trending Topics. A Tabela 01 mostra como o recorte temporal do corpus 

foi classificado semanalmente: 

 

TABELA 1 - DIVISÃO TEMPORAL DO CORPUS EM SEMANAS 

SEMANAS PERÍODO 

Semana 01 01/01 a 06/01 

Semana 02 07/01 a 13/01 

Semana 03 14/01 a 20/01 

Semana 04 21/01 a 27/01 

Semana 05 28/01 a 03/02 

Semana 06 04/02 a 10/02 

Semana 07 11/02 a 17/02 

Semana 08 18/02 a 24/02 

Semana 09 25/02 a 03/03 

Semana 10 04/03 a 10/03 

Semana 11 11/03 a 17/03 

Semana 12 18/03 a 24/03 

Semana 13 25/03 a 31/03 

Fonte: o autor (2019). 

 

Mas, para perceber a dinâmica das hashtags em relação a cada controvérsia 

acionada foi feito um fluxo de ranqueamento através do aplicativo online 

[http://labs.polsys.net/tools/rankflow/]12.  

 
12 Essa ferramenta calcula a métrica distância com polarização de classificação (RBD) para quantificar 

as alterações de uma coluna para a seguinte. Quanto maior o valor de RBD, mais alterações. O 

parâmetro "RBD p" (valor está entre 0,01 e 0,99) isso permite determinar quão "ponderado" o cálculo 

deve ser. Com um pequeno p, as alterações no topo das listas são mais pesadas, com p se 

aproximando de 1 todas as alterações são tratadas da mesma forma. Os cálculos são baseados no 

artigo "A similarity measure for indefinite rankings" de William Webber, Alistair Moffat e Justin Zobel 

(2010). 
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Asur et al. (2011); realizam um estudo no Trending Topics do Twitter para 

demonstrar empiricamente que a atividade e a quantidade de seguidores do usuário 

não influenciam nos assuntos que persistem no Trending. Os autores analisam de 

forma quantitativa a ascensão e o descenso das trends identificando fatores que 

causam a formação e a persistência dos assuntos no ranking.  

Por outro lado, Hagen (2019), utiliza a análise de fluxos de ranqueamento para 

compreender porque alguns tópicos nos fóruns políticos do 4chan duram tão pouco 

tempo. O autor sugere que houve uma ação conectiva dos “anons” (apelido dos 

usuários anônimos do 4chan), que potencializou os discursos pró Trump e também 

criou a narrativa que os Clintons teriam uma rede de pornografia infantil em porões de 

pizzarias. 

Chagas (2019) utiliza o fluxo de ranqueamento das hashtags no Twitter para 

analisar os momentos de crise do governo realizando uma comparação entre a 

dinâmica de hashtags no Trending e as declarações do presidente Jair Bolsonaro. No 

estudo, Chagas (2019) critica pesquisas anteriores sobre fluxo de ranqueamento de 

hashtags por não explorarem seus temas em uma dinâmica conjuntiva, ou seja, não 

considerarem o contexto externo ao Twitter como imprescindível para a dinâmica das 

hashtags no Trending Topics. Sendo assim, em uma abordagem um pouco diferente 

dos autores citados, esta dissertação empenha-se em compreender as trends em uma 

dinâmica conjuntiva, isto é, não isoladas ao contexto, ao noticiário e afins.  

Analisar os eventos, descrever os episódios semanalmente e observar a relação 

dos eventos com as hashtags coletadas, permitiu identificar se hashtag estaria partindo 

de apoiadores do governo ou de opositores. O esforço em observar e descrever as 

controvérsias a partir da relação entre os episódios e o fluxo de ranqueamento permitiu 

que as hashtags fossem dividas nos dois vetores. A explicação de como foi feita a 

divisão entre vetores de militância pró e anti-governo pode ser vista no próximo item.   

3.3 Divisão temática das hashtags 

No mapeamento de controvérsias públicas, o trabalho de Simon e Xenos (2000) 

aborda como os diferentes enquadramentos midiáticos sobre uma greve de 

sindicalistas estadunidenses fomentaram um processo deliberativo. Para os autores, 

a deliberação é marcada por enquadramentos em competição e, dessa forma, 

aproximam os conceitos de enquadramentos à teoria da deliberação. 
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Simon e Xenos (2000) compreendem que a mídia pode ser o local para uma 

verdadeira deliberação pública e argumentam que o enquadramento envolve a 

organização e o empacotamento de informações. Gamson e Modigliani (1987:143) 

esclarecem que os quadros são a “ideia ou história organizadora central que fornece 

significado”. Para os autores, em termos gerais, um quadro é um dispositivo discursivo 

sempre presente que canaliza a audiência enquanto constrói o significado de 

determinados atos comunicativos. Concepção importante para esta pesquisa que vê 

muito disso no que as hashtags acabam por fazer no ecossistema do Twitter. 

Aplicando a análise de enquadramento a estudos de deliberação os autores 

criaram uma “janela crítica” sobre a dinâmica da interação retórica na esfera pública. 

E, assim, estabeleceram quadros interpretativos através de uma análise de conteúdo 

dos enunciados utilizados em veículos de comunicação. Inspirando-se no trabalho de 

Simon e Xenos (2000), esta dissertação divide as hashtags por grupos temáticos a fim 

de demonstrar como a disputa pelo Trending Topics se revelou no recorte temporal 

analisado.  

Entre os apoiadores do governo dois quadros identificados foram: (1) hashtags 

pró governo que apoiam o presidente, a base governamental, atores não políticos e as 

pautas políticas propostas pelo governo; e (2) hashtags pró governo que atacam a 

oposição, as instituições democráticas, o Lula e a imprensa.  

Entre os opositores ao governo foram identificados três quadros: (1) hashtags 

que atacam ou satirizam Bolsonaro e seus pares, (2) hashtags que apoiam Lula, 

Marielle e outros políticos de esquerda, e (3) hashtags que se mobilizam para um 

processo deliberativo, por meio de discussões em pautas como: racismo, ideologia de 

gênero, preservação do meio ambiente. 

Estes quadros formulados a partir da relação enunciativa das hashtags 

contribuíram para a concepção das categorias de análise de conteúdo que serão 

apresentadas no próximo item. 

3.4 Livro de códigos e análise de conteúdo 

Para Simon e Xenos (2000), aproximar enquadramento de deliberação permitiu-

lhes documentar a existência de padrões de discurso univalentes (um quadro 

dominante), bivalentes (dois quadros dominantes) e, por fim, multivalentes (muitos 

quadros significativos). Assim, determinaram se as reivindicações discursivas 

aumentaram e diminuíram de forma consistente o padrão de deliberação em que vários 
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problemas são considerados publicamente e retrocedem da discussão à medida que 

são resolvidos. 

Nesta dissertação, a análise realizada nas hashtags coletadas não reproduz, 

mas se aproxima muito da concepção de enquadramento utilizada por Simon e Xenos 

(2000) para balizar a composição do livro de códigos e criar as variáveis que foram 

utilizadas para classificar as hashtags.  

O quadro dominante (univalente) apresenta as controvérsias mapeadas pela 

descrição do contexto. São as variáveis de atributo, compostas pelo recorte das 

hashtags políticas, isto é, hashtags ligadas direta e indiretamente com as pautas e 

controvérsias políticas. Nesta primeira etapa do livro de códigos chegou-se em 15 

categorias: 

1. Promessas de campanha: hashtags que se relacionam aos temas que 

foram abordados durante a campanha de Bolsonaro na eleição: reforma 

da previdência, porte/posse de arma, apoio aos militares. Exemplos: 

#EuApoioNovaPrevidencia, #LutePelaSuaAposentadoria; 

#ChegaDeArmas, #Desarmamento. 

2. Minorias: hashtags sobre reivindicações pautadas na discussão das 

minorias, como: indígenas, feminismo, racismo, LGBT+. Exemplos:  

#HomofobiaéCrime, #VisibilidadeTrans, #vidasnegrasimportam, 

#LuteComoUmaGarota, #Paremdenosmatar 

3. Crimes Políticos: hashtags que retomam casos de crimes que envolvem 

políticos ou acionam o debate sobre corrupção e protestam contra à 

impunidade. Exemplos: #CorrupçãoNãoéCrimeEleitoral, #queiroz; 

#QuemMandouMatarBolsonaro, #JustiçaParaMarielleEAnderson;  

4. Imprensa x Militância: hashtags que acionam o debate de uso de fake 

news nas eleições ou em campanhas de difamação, e que tratam de 

algum ataque à imprensa. 

Exemplos: #EstadaoFakeNews, #EstadaoMentiu, #GloboFakeNews. 

#GloboLixo; 

5. Revisionismo histórico: hashtags que acionam a discussão sobre o 

período da ditatura militar ou tratam de alguma ação para criar novas 

narrativas a respeito de eventos passados. Exemplos: #64NãoFoiGolpe, 

#DitaduraNaoSeComemora, #DitaduraNuncaMais, #TorturaNuncaMais; 
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6. Bolsonaro presidente: são as hashtags que legitimam ou deslegitimam; 

qualificam ou desqualificam, a liderança de Bolsonaro.  

Exemplos: #EleNaoEMeuPresidente, #EuAprovoBolsonaro; 

#BolsonaroVaiTomarNoCu, #BolsonaroTMJ. 

7. Lula prisioneiro: são as hashtags que tocam na controvérsia da 

legitimidade da prisão de Lula. Exemplos: #LulaGigante, 

#LulaPresoPolitico, #LulaTaPresoBabaca; 

8. Instituições: hashtags que tratam de algum assunto relacionado ao 

Senado, STF, Câmara dos Deputados, Ministério Público, Ministérios ou 

que denotam ataques pessoais aos sujeitos que representam tais 

instituições. Exemplos: #ImpeachmentGilmarMendes, #MoroEmAcao, 

#LavaJatoFicaSTFSai, #STFNaoPodeLegislar 

9. Políticos paralelos: são as hashtags que evocam algum tipo de ação 

envolvendo políticos que não estão no centro da disputa entre opositores 

e apoiadores do governo. Exemplos: #RenanNao, #MaiaNão, 

#InvestigarJeanWillis, #SomosTodosKajuru;  

10. Meio Ambiente: hashtags que acionam o debate sobre os desastres 

naturais ou as discussões sobre a proteção ao meio ambiente: 

#NaoFoiAcidente, #MeioAmbienteResiste, #ValeAssassina; 

11. Doutrinação Ideológica: as hashtags que tocam no assunto de 

doutrinação ideológica nas escolas, universidades ou em algum âmbito 

da educação. Exemplo: #HinoNacionalNasEscolas, #VaiTerHinoSim; 

12. Pautas internacionais: são as hashtags que tratam de situações 

políticas externas ao brasil:  

Exemplos: #BolsoTrump, #BrasilYvenezuelaConGuaidó, 

#WeAreMADURO; 

13. Ambivalentes: hashtags que acionaram mais de uma discussão: 

#AnticrimePrevidenciaJa, #BrumadinhoChegadeimpunidade;  

14. Cobertura de evento: são hashtags que não acionam diretamente uma 

controvérsia, mas estão sendo utilizadas para emitir informações sobre 

algum evento político: #BebiannoNaPan, #PossePresidencial, 

#VotacaoSenado;  

15. Meta-tag: são hashtags que fazem parte de uma meta-ação, ou seja, 

fazem parte de uma ação dentro de outra ação, como quando a Direita 
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sugere que está ganhando da Esquerda, ou há ações da própria 

militância em favor de si mesma. Exemplos: #UniaodaEsquerdaJa, 

EstamosComCaio, #EsquerdaFreguesDaDireita. 

 

Essas categorias foram compostas por meio de três critérios: (1) observância 

do contexto em que as hashtags chegaram ao Trending, notícias e boatos envolvendo 

o universo da política; (2) a que ou a quem se refere o enunciado, se traz o nome de 

Bolsonaro explícito ou se faz menção à algum político e (3) qual foi a dinâmica existente 

entre as hashtags, se eram de ação ou reação entre si qual a relação com o contexto, 

por exemplo as hashtags #BolsonaroVaiTomarNoCu e #BolsonaroTMJ, que foram 

classificas no mesmo tema (6) Bolsonaro presidente, pois ambas tratam da 

legitimidade da liderança de Bolsonaro, ainda que estejam em lados opostos da 

discussão. No quadro 1 é possível observar como as hashtags foram codificadas. 

 

QUADRO 1 - VARIÁVEIS DO QUADRO DOMINANTE 

HASHTAGS DESCRIÇÃO CODIFICAÇÃO 

Controvérsias 
Políticas 

São as hashtags que reacendem 
nas redes sociais online discussões 
sobre temas controversos e 
polêmicos.  

(01) Promessas  
(02) Minorias 
(03) Crimes 
(04) Imprensa x Militância 
(05) Revisionismo 
(06) Bolsonaro 
(07) Lula 
(08) Instituições 
(09) Paralelos 
(10) Meio Ambiente 
(11) Doutrinação 
(12) Internacionais 
(13) Ambivalentes 
(14) Cobertura de evento 
(15) Meta-ação 
(19) Não classificável 

FONTE: O autor (2019). 

 

Do quadro univalente foi constituído o quadro bivalente, em que foram dividas 

as hashtags que, de acordo com seus enunciados e o contexto em que foram usadas 

apontam para: (a) Apoiadores: hashtags que partem de atores que concatenam 

narrativas pró governo e sua base ou estão posicionadas mais próximas das pautas 

de Direita e; (o) Opositores: as hashtags que partem de atores que se opõem ao 
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governo ou estão mais próximos dos políticos, das pautas e da agenda de Esquerda. 

Essa classificação também foi baseada na descrição do contexto e análise de fluxo de 

ranqueamento.  O quadro 2 mostra como foi feita a codificação. 

 

QUADRO 2 - VARIÁVEIS DO QUADRO BIVALENTE  

HASHTAGS DESCRIÇÃO CODIFICAÇÃO 

Apoiadores 
Apoiam o governo e sua base ou 
estariam posicionadas mais próximas 
da ideologia de Direita (1) Apoiadores 

(2) Opositores 
(9) Neutra ou ambivalente 

Oposição 
Se opõem ao governo ou estão mais 
próximas dos políticos, das pautas e da 
agenda de Esquerda 

FONTE: O autor (2019). 

 

Por fim, no quadro multivalente as hashtags compõem as variáveis 

independentes, entendidas como uma possível explicação para o comportamento das 

variáveis dependentes. As categorias foram elaboradas a partir da revisão teórica feita 

nos capítulos anteriores e que podem ser compreendidas como tipos de estratégias de 

ativismo digital utilizada pelos atores. Baseando-se em Ugarte (2008) chegou-se em 

três estratégias: Swarming; Campanha de defesa e Campanha de ataque.  

Nos modelos de campanha identifica-se um tema, um antagonista, medidas de 

defesa/ataque e uma maneira de mobilizar as pessoas que são convidadas a aderir 

em vez de criar a campanha.  

Já no swarming, inicia-se um debate e espera-se que ele fique cada vez mais 

aquecido até se iniciar um processo deliberativo, uma mobilização de rua ou um novo 

consenso social.  

No quadro 3, as categorias e subcategorias não são excludentes, pois, uma 

campanha de ataque pode se tornar em Swarming, ou uma campanha de defesa 

também pode ser caracterizada como de ataque e vice-versa. As descrições de cada 

uma dessas categorias podem ser vistas no quadro abaixo. 
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QUADRO 3 - VARIÁVEIS DE QUADRO MUTIVALENTE (NÃO EXCLUDENTES) 

ATIVISMO DIGITAL DESCRIÇÃO CODIFICAÇÃO 

Campanha Defesa 
(CAT_CAMP_DF) 

À maneira do ativismo 
tradicional, é proposto um 
tema, um antagonista, 
medidas de defesa/ataque 
e uma maneira de 
mobilizar as pessoas que 
são convidadas a aderir a 
campanha. 

(1) Bolsonaro 
(2) Lula 
(3) A base governamental 
(4) As pautas do governo 
(5) Atores não políticos 
(6) Políticos de oposição 

Campanha Ataque 
(CAT_CAMP_AT) 
 

(1) Bolsonaro 
(2) Lula  
(3) Instituições 
(4) Base/Pautas do governo 
(5) Políticos da oposição 
(6) Atores não políticos 
(7) Imprensa 
(8) Satíricas/Irônicas 

Swarming  
(CAT_SWA) 

É quando a hashtag incita 
um debate e espera-se 
que ele fique cada vez 
mais aquecido até 
culminar em uma 
mobilização de rua, um 
novo consenso social ou 
cobra alguma ação das 
instituições. 

(1) Reforma da Previdência 
(2) Políticas Públicas (racismo, 
feminismo, segurança, LGBT+, 
indígenas) 
(3) Mobilização (manifestações, 
protestos) 
(4) Desastres naturais 
(5) Transparência/Impunidade 

Fonte: O autor (2019). 

  

O próximo capítulo apresenta os resultados e as análises feitas a partir da 

codificação do corpus e da aplicação dos métodos. As limitações da pesquisa serão 

apresentadas no capítulo final.  
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4. ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da aplicação da metodologia 

e as análises de pesquisa. Tendo em vista que o objetivo desta dissertação é testar 

uma metodologia de observação de controvérsias políticas no Twitter, este capítulo foi 

dividido seguindo as etapas previstas no capítulo de metodologia. 

Para ser mais didático os dados serão apresentados, primeiramente, por uma 

observação macro. Em seguida, pela descrição semanal dos episódios com a análise 

de fluxo de ranqueamento. No terceiro item, as hashtags são apresentadas em uma 

divisão temática. E, na última etapa serão apresentados as hashtags classificadas de 

acordo com o livro de códigos e as percepções resultantes da análise de conteúdo 

aplicada ao corpus.  

4.1 Observação macro sobre os dados 

A observação macro dos dados ajuda a entender a disputa entre a militância 

pró e contra o governo e também proporciona uma compreensão maior de como uma 

hashtag ganha proeminência no Trending. Para isso, é fundamental compreender 

como o Twitter lida com termos e hashtags.  

O algoritmo do Twitter não mensura separadamente as hashtags e os termos, 

ou seja, se alguma palavra atende aos critérios do algoritmo ela será selecionada para 

o ranking independentemente de conter o “#” ou não. Nesta pesquisa foram recortadas 

apenas as hashtags, os termos não foram contabilizados.  

Mas, observar os termos proporcionou a descoberta do primeiro padrão de 

comportamento das trends. Ou seja, de forma geral, nos dados do Trending Topics, as 

hashtags são, normalmente, antecedidas por termos correlatos. Por exemplo, os 

termos: Bolsonaros, Queiroz, Flávio Bolsonaro; antecedem as hashtags 

#QueirozFudeuComBozo, #Bolsonaro2022, #BolsonaroTeEnganouBabaca, todas 

ligadas à denúncia de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro.    

Isto quer dizer que, esses termos que geraram hashtags, apontam 

enunciativamente para algum tema ou evento político em pauta naquela semana. Essa 

observação indica que as hashtags foram constituídas a partir de assuntos que já 

estavam correndo pelos tuites e pelos noticiários, ou seja, não são oriundas de um 

movimento espontâneo, cultural e unilateral. Normalmente, o assunto era noticiado 
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pela televisão e, então, ganhava repercussão no Twitter. A exceção de quando o 

evento era o próprio tuite do presidente ou de algum influente.  

Para ilustrar o que está sendo afirmado, a Figura 01 mostra quais termos foram 

coletados, isto é, as palavras sem o “#” que chegaram no Trending. Quanto maior a 

palavra na figura, mais vezes ela apareceu no corpus. 

 
FIGURA 1 - TERMOS QUE MAIS GERARAM HASTAGS 

 
Fonte: elaboração própria com base em dados obtidos no Trending Topics do Twitter no primeiro 
trimestre de 2019, a partir do software Iramuteq. 

 

Essa primeira descoberta feita a partir da observação macro dos dados é o 

que motivou a etapa da descrição de contexto. Pois, se as hashtags partem de termos, 

há então alguma pauta noticiosa ou algum evento importante que inspira a criação das 

hashtags.  

Por isso, a compreensão e a descrição do contexto tornaram-se fundamental 

para a classificação polarizada das hashtags e a identificação de quais controvérsias 

estavam sendo geradas, reanimadas e debatidas. 

Mas, para ter uma noção macro do comportamento das hashtags no ranking, 

o gráfico 1 mostrará a relação entre o total de hashtags e as hashtags que foram 

consideradas políticas durante as treze semanas analisadas, isto é, o primeiro 

trimestre de 2019. 
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GRÁFICO 1 - RELAÇÃO HASHTAGS GERAIS E POLÍTICAS 

 
Fonte: o autor (2019) 

 

Grande parte das hashtags políticas no começo do ano surgiram de: (1) falas 

polêmicas do presidente e de seus pares; (2) de eventos políticos, como posse ou 

nomeação de ministros; e (3) da eleição do Senado. Nas semanas 4 e 5 houve um 

pico de hashtags em campanha de ataque a Renan Calheiros, que almejava a 

presidência do Senado, mas acabou renunciando sua candidatura.  

Na semana 6, há uma discrepância entre hashtags políticas e gerais porque 

Bolsonaro é submetido à uma cirurgia, ficando um tempo sem aparecer na grande 

mídia ou no Twitter; e Renan Calheiros já está fora de pauta. Por isso, a quantidade 

de hashtags políticas diminui e os tuítes se destinaram para outros assuntos.  

As hashtags também foram contabilizadas por mês e do universo de 6.021 

hashtags, 620 hashtags foram consideradas como hashtags que enunciativamente 

reacendem alguma controvérsia política e estão ligadas ao debate político gerado por 

algum evento ou são direcionadas por e para o governo, dentro dos critérios já 

explanados no capítulo anterior. A Tabela 02 mostra a contagem de hashtags por mês. 
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TABELA 2 - HASHTAGS CONTABILIZADAS POR MÊS 

Meses Gerais Políticas % 

Janeiro 1557 140 8,99 

Fevereiro 2191 168 7,66 

Março 2273 314 13,81 

Total 6.021 622 10,33 

Fonte: o autor (2019). 

  

Como visto na Tabela 2, março foi o mês com o maior número de hashtags 

gerais e políticas, por isso, foi o mês selecionado para demonstrar a relação entre as 

hashtags enquadradas como militância pró-governo (apoiadores/direita) e as hashtags 

de militância anti-governo (opositores/esquerda). É o que mostra o Gráfico 02. 

 

GRÁFICO 2 - RELAÇÃO ENTRE HASTAGS APOIO X OPOSIÇAO-MÊS DE MARÇO 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

É interessante observar que na semana 10, quando as linhas do gráfico se 

encostam, é período de carnaval, sendo assim, a semana que surgem as hashtags 

#BolsonaroVaiTomarnoCu e a #BolsonaroTMJ, relatadas no começo desta 

dissertação. A hashtag #BolsonaroVaiTomarnoCu chega no Trending Topics antes da 
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hashtag #BolsonaroTMJ, isso demonstra um esforço para que as hashtags de apoio 

ao governo fossem elevadas acima das hashtags de oposição. Esse comportamento 

se repete em vários outros momentos do recorte temporal, mantendo a quantidade de 

hashtags de apoio sempre acima das hashtags de oposição. 

Por outro lado, o enunciado de determinadas hashtags sugere uma certa 

neutralidade em relação às categorias propostas na metodologia. São as hashtags 

usadas principalmente na cobertura noticiosa dos eventos ou casos. Nessas hashtags, 

tanto grupos de apoio quanto detratores do governo aparecem expressando suas 

opiniões e compartilhando conteúdos das agências de notícias e de grandes veículos 

de comunicação do país. A tabela com as hashtags classificadas como apoiadoras, 

opositoras e neutras pode ser vista no Apêndice 1. 

4.2 Descrição semanal dos episódios 

Como dito em capítulo anterior, de janeiro a março, pelo menos uma vez na 

semana, surgiram hashtags sobre alguma controvérsia política. Contudo, as hashtags 

que chegaram ao Trending, normalmente, tiveram relação com algum episódio 

envolvendo políticos, movimentos sociais, o presidente, a base do governo ou a 

oposição.  

A fim de compor a cartografia de controvérsias políticas seguindo a orientação 

“observar e descrever”, da TAR, serão descritos e analisados os episódios que 

geraram hashtags classificadas como políticas e como essas hashtags se comportam 

no fluxo do ranking. Ou seja, o Trending Topics do Twitter, os eventos e a assunção e 

queda das hashtags foram observadas e descritas detalhadamente. 

Como o corpus foi dividido semanalmente, as descrições também serão feitas 

seguindo individualmente as treze semanas. As figuras com os fluxos de 

ranqueamento que demonstram a dinâmica das hashtags estão no Apêndice 2, à 

exceção de alguns exemplos pontuais que compõem a explicação do item e foram 

disponibilizados por meio de imagens que podem ser ampliadas através de hiperlink 

ou QRcode. 

4.2.1 – Semana 01 

 Na primeira semana, de primeiro a seis de janeiro, os principais eventos foram: 

(1) a posse presidencial; (2) a frase: “menino veste azul e menina veste rosa”, cunhada 
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pela ministra Damares; e a (3) declaração do ministro General Heleno sobre a 

demarcação de terras indígenas.   

Da posse presidencial, que de praxe no Brasil acontece no primeiro dia do ano, 

surgiram as hashtags: #possepresidencial e #EleNãoÉmeuPresidente. A primeira diz 

respeito à cobertura do evento pelos meios de comunicação e pelos próprios usuários 

do Twitter. Já a hashtag #EleNãoÉmeuPresidente é a primeira demonstração de 

rejeição ao presidente a aparecer no Trending Topics, no ano. Porém, não houve 

nenhum tipo de reação imediata de apoio ao presidente. 

Os tuítes na hashtag #EleNãoÉmeuPresidente traziam, principalmente, a 

argumentação sobre a quantidade de abstenções na eleição: 31.371.704 (21,30%), 

recorde desde o fim da Ditadura Militar. Seguindo esse argumento, muitos tuítes 

tocavam na soma de votos brancos (2.486.593), nulos (8.608.105) e em Haddad 

(47.040.906), que chegaram a 58.135.604, superando a quantidade de votos em 

Bolsonaro (57.797.847)13. A narrativa que se fortalecia era de que mais da metade da 

população brasileira não havia votado em Bolsonaro, logo, não o reconhecia como 

presidente. 

Outro episódio que fez surgir hashtags políticas foi a declaração da ministra da 

mulher, família e direitos humanos, Damares Alves, em seu evento de posse. A 

ministra disse: “é um novo tempo no Brasil, onde menino veste azul e menina veste 

rosa”. A fala dela reacendeu o debate sobre ideologia de gênero no ensino fundamental 

e médio. As hashtags: #CorNãoTemGênero e #rosaeazul protagonizaram o debate no 

Trending.  

A hashtag #CorNãoTemGênero chega ao Trending em resposta à declaração 

da ministra, contando inclusive com tuítes de casais famosos em que o homem vestia 

rosa e a mulher azul. A hashtag #rosaeazul surge logo depois com tuítes em apoio à 

Damares Alves e com discursos que amenizavam a fala da ministra, sugerindo que a 

interpretação não deveria ser literal.  

Nessa primeira batalha de hashtags há uma clara disputa de sentido. A fala da 

ministra é alinhada ao discurso evangélico, homofóbico, que idealiza a formação 

familiar padronizada pela heternormatividade. Por outro lado, o movimento LGTBT+ e 

seus adeptos e apoiadores, lutam por discursos de tolerância e respeito à 

multiplicidade de gêneros, inclusive, na educação infantil.    

 
13 Dados disponíveis em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/apuracao/presidente.ghtml  

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/apuracao/presidente.ghtml


 
 

 57 

 No dia três de janeiro, o ministro de gabinete de segurança nacional, General 

Heleno, declarou em entrevista à jornalistas da Globo News, que iria trabalhar para a 

demarcação de terras indígenas. A fala do general reacendeu a discussão sobre os 

povos indígenas contribuírem ou não para a preservação do meio ambiente. A hashtag 

que subiu ao Trending foi #MeioAmbienteResiste. Uma movimentação que contribuiu 

para a mobilização de uma marcha de povos indígenas até o Planalto no final do mês 

de janeiro, que levantou a hashtag #JaneiroVermelho, no dia trinta e um. 

4.2.2 – Semana 02 

 Na segunda semana, não houve nenhuma hashtag no topo do Trending ligada 

a controvérsias políticas. Surgiram, apenas, termos que não chegaram a provocar o 

surgimento de hashtags.  

A promoção de Antônio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice-presidente 

Hamilton Mourão, ao cargo de assistente especial da presidência do Banco do Brasil, 

colocou os termos: “Filho de Mourão” e “Mourão” entre as cinquenta tags do Trending 

Topics. Os termos “Caracas e o PT” e “Venezuela”, surgiram de dentro de uma 

narrativa dos apoiadores do governo de tentar vincular a Esquerda brasileira com o 

regime ditatorial da Venezuela. E, por fim, o termo “amigo de Bolsonaro” faz menção 

ao assassinato de Marielle e Anderson14, sugerindo que o suspeito, que morava no 

mesmo condomínio do presidente, seria amigo de Bolsonaro. 

Contudo, como dito, esta dissertação recorta, apenas as hashtags. Os termos 

não foram analisados por extrapolarem o escopo da análise e por não estarem 

coadunados com o mesmo comportamento percebido nas hashtags. Isto é, nas 

hashtags o usuário utiliza intencionalmente o “#” para taguear seu texto e posicionar 

seu discurso, já os termos são rastreados pelo algoritmo da plataforma em qualquer 

texto que o contenha, independente de usar o “#” ou não.  

4.2.3 – Semana 03 

Na terceira semana, as hashtags: #BrasilsemIntolerancia, foi relacionada ao dia 

da intolerância e a #SomosTodosIsentões, foi motivada pela suspensão do perfil 

 
14 No dia 14 de março de 2018, a vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e seu motorista particular 

Anderson Gomes foram assassinados na cidade do Rio de Janeiro.  
Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/15/politica/1521080376_531337.html> 
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@isentões, que alega não se posicionar nem a esquerda e nem a direta do espectro 

político-ideológico brasileiro.  

As hashtags #Desarmamento e #SeEleEstivesseArmado, foram em reação ao 

decreto de posse de arma assinado pelo presidente naquela semana. A segunda 

hashtag, inclusive, vem de uma mobilização do movimento feminino que levantou o 

argumento de que: se ele estivesse armado, não estariam vivas.  

A eleição para a presidência do Senado reacendeu a discussão sobre a falta de 

força política de Bolsonaro dentro do Congresso Nacional.  A partir de então, iniciou-

se uma pressão articulada contra Renan Calheiros com a hashtag #ReNão. Em 

seguida, em coletas subsequentes, surgem várias outras hashtags que fazem pressão 

para que o político não seja eleito presidente do Senado. No mesmo período, 

Bolsonaro manifesta apoio à eleição de Davi Alcolumbre, como presidente do Senado.  

Esse episódio mostra a articulação de um ataque pessoal a Renan Calheiros no 

Twitter para que Davi Alcolumbre tenha sua imagem fortalecida entre os 

parlamentares. A narrativa que se cria é: já que Renan Calheiros não está sendo aceito 

pelas redes sociais online e, consequentemente pela opinião pública, então, melhor 

que se eleja alguém da “nova” política. A ação logra êxito em momento futuro quando 

Renan Calheiros desiste da candidatura. 

Ainda na semana três, no dia dezessete de janeiro, surge a #queiroz, sobre a 

denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro das movimentações financeiras do 

gabinete de Flavio Bolsonaro, quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro (Alerj). Desse episódio, surge no dia vinte, as hashtags: 

#QueirozFuxdeuBozo, #BolsonaroTeEnganouBabaca; #Bolsonaro2022.   

O caso Queiroz é o primeiro episódio a associar o nome da família Bolsonaro 

ao tema corrupção.  Isso começa a trazer um certo desgaste na imagem do presidente, 

que sai disparando declarações a respeito do Coaf, do Ministério Público e da 

Imprensa. Assim como, sugerindo que Flávio é um político independente e que se 

estiver errado deve ser investigado mesmo. Porém, aqueles que votaram em 

Bolsonaro inspirados pelo slogan de campanha: “conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará”, começam a questionar suas escolhas e alguns tuítes aparecem com tom 

de arrependimento. 
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4.2.4 – Semana 04  

 No dia vinte de janeiro, domingo, o Fantástico mostrou uma reportagem 

completa sobre o caso “Queiroz” e, na segunda, o jornal Estadão publicou uma 

reportagem sobre o uso de fake news na campanha de Bolsonaro. Essas reportagens 

reacendem a discussão sobre a legitimidade do discurso de campanha de Bolsonaro 

sobre aniquilar a corrupção por meio da verdade.  

Em resposta à Imprensa, a semana quatro inicia com a primeira tática 

orquestrada pela militância pró governo com hashtags em campanha de ataque:  

#issoaglobonaomostra; #EstadaoFakeNews, #GloboLixo, #GloboFakeNews, 

#FolhaFakeNews. A hashtag   #issoaglobonaomostra que surge de um quadro do 

Fantástico passou a ser usada para positivar ações do governo. Os tuítes insinuavam 

que a Globo não mostra os pontos positivos e os avanços da política de Bolsonaro, 

apenas, as polêmicas e os escândalos, deturpando a verdade sobre os fatos.  

É interessante sinalizar que as hashtags #EstadaoFakeNews e #GloboLixo 

aparecem no topo das coletas sem terem aparecido nas coletas em horários 

anteriores. Isto quer dizer que ascensão dessas hashtags foi mais rápida que o padrão 

percebido em outras coletas. O que também pode ser compreendido como indício do 

uso de bots e ações profissionais para a ascensão rápida das hashtags.  

Ainda que um dos critérios do algoritmo do Twitter seja selecionar temas que 

ainda não foram abordados, essas hashtags são concebidas dentro de um momento 

bem específico, isto é, na semana em que dois dos maiores veículos de comunicação 

do país publicam reportagens que depreciam a imagem do presidente da república. 

Inclusive, o enunciado das hashtags contendo as palavras “Globo” e “Estadão” é 

pensado estrategicamente para fazer com que o algoritmo da plataforma trabalhe em 

favor da ascensão da hashtag. Afinal, as palavras “Estadão” e “Globo” possuem certa 

expressividade no Brasil, consecutivamente, entre os tuítes dos brasileiros também.  

A figura 2 mostra o fluxo de ranqueamento das hashtags expostas acima. Para 

aumentar a visibilidade clique na figura ou use o QRCode.  
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FIGURA 2 - RANKFLOW SEMANA 04 

 
Fonte: O autor (2019). – Para ampliar clique sobre a imagem. Ou (clique aqui) 
 
QRCODE PARA VISUALIZAÇÃO DA FIGURA 2. 

 
Rankflow de 21.01.19 | 00h até 22.01.19 | 10h. 
 

De carona na polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro, a oposição também 

aproveita para subir duas hashtags: #FlavioBolsonaroNaCadeia, 

#FlavioBolsonaroPresoAmanha; A primeira com mais força, atinge e permanece no 

segundo lugar do ranking nas coletas 15h e 20h. Porém, na coleta das 20h, a hashtag 

#FlavioPresidente já ocupava o primeiro lugar, sem nem ter aparecido nas coletas 

anteriores. Isso demonstra mais uma vez indícios de um trabalho articulado, pois, 

provavelmente o Trending está sendo monitorado por profissionais e os atores pró 

governo sabem que as hashtags dos opositores estão ganhando força no ranking e 

precisam ser combatidas. 

No dia seguinte, vinte e três de janeiro, para tirar o foco da discussão sobre o 

caso Queiroz, que envolve diretamente Flávio Bolsonaro, surge na coleta das 10h, a 

hashtag #LaranjalDaGloboNews ocupando o topo do ranking. Essa hashtag é em 

https://wp.me/a8HVno-7FI
https://rangelramos.com.br/wp-content/uploads/2020/02/rankflow_semana_04_A_OK.pdf
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resposta as reportagens da Globo News a respeito da denúncia de candidatura de 

candidatos laranjas do PSL, na eleição de 2018.  

Nessa semana também começa a surgir um padrão nas hashtags de apoiadores 

do governo, quase sempre ocupando os primeiros lugares do Trending na coleta das 

10h, diferenciando-se das hashtags de opositores que, normalmente, acabam por 

chegar nas primeiras posições do Trending nas coletas das 15h ou 20h.  

Ainda na semana quatro, a investigação da morte de Marielle e Anderson 

prende os suspeitos que moram no condomínio de Jair Bolsonaro, gerando a hashtag 

#Bolsonarogate e #BolsonaroArregão. Essa discussão se estende no decorrer do ano 

e os apoiadores do governo usam a hashtag #QuemMandouMatarBolsonaro para 

desvirtuar o debate por meio de vitimismo. 

Se aproximando do final da movimentada semana quatro, Bolsonaro manifesta 

apoio ao autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó, fazendo surgir de um 

lado #BrasilYvenezuelaConGuaidó e de outro #WeAreMADURO. Reacendendo a 

disputa entre espectros ideológicos Esquerda/Direita. 

No embalo da discussão sobre a situação da Venezuela e a briga entre 

Esquerda e Direita, no dia vinte e quatro, Jean Wyllys diz estar sendo ameaçado por 

pessoas ligadas à Direita, fazendo surgir as hashtags: #VaiPraCubaJean, #ForçaJean, 

#ObrigadoJean, #SolidariedadeJeanWyllys. Outras hashtags começam a ligar o 

parlamentar ao atentado à Jair Bolsonaro durante a campanha: #InvestigarJeanWillis 

e #QuemMandouMatarBolsonaro. A primeira, inclusive, com o nome do parlamentar 

escrito de forma errada a fim de desqualificá-lo.  

Por fim, semana quatro termina com a tragédia de Brumadinho, em vinte e cinco 

de janeiro, reacendendo a controvérsia em relação à administração pública da Vale e 

a impunidade desde o episódio de Mariana, em 2015. Para os apoiadores do governo, 

as tragédias são resultado da má gestão do Partido dos Trabalhos. Para os opositores, 

o governo Bolsonaro é incapaz de lidar com desastres ecológicos. E, assim, se encerra 

a semana mais agitada do período recortado. 

4.2.5 – Semana 05 

A semana cinco, de vinte e oito de janeiro a três de fevereiro, inicia reacendendo 

a controvérsia a respeito da prisão de Lula. No dia vinte e nove, a notícia da indicação 

de Lula ao prêmio de Nobel da Paz pelo seu trabalho em prol da irradicação da pobreza 

no Brasil gerou algumas hashtags e fez retornar outras: #LulaNobeldaPaz, 
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#NobelparaLula, #LiberemLula, #LulaPresoPolitico; #NobelTáPresoBabaca, 

#LulaTaPresoBabaca.  

Ainda no dia vinte e nove, dia da visibilidade Trans, a hashtag 

#VisibilidadeTrans, traz de volta o debate a respeito da ideologia de gênero e dos 

discursos homofóbicos por parte dos apoiadores do governo.  Já, a #JaneiroVermelho, 

é uma ação dos movimentos sociais indígenas, que marcharam em direção ao Planalto 

para pressionar o governo a respeito da demarcação de terras indígenas. 

As hashtags: #RenanNever, #RenanNao e #RenanNuncaMais, compõem uma 

ação incisiva em ataque a Renan Calheiros, visto como um opositor aos planos da 

base do governo. No final da semana cinco, a briga pela cadeira da presidência do 

Senado fica mais acirrada e a pressão sobre Renan Calheiros aumenta, inclusive, 

envolvendo um pedido para que o Superior Tribunal Federal (STF) julgue o pedido de 

cassação do mandato do senador.  

Surgem nesse momento as hashtags: #VotoAbertoSimRenanNão, 

#ExorcismoDoRenan, #RenanCalheirosNao, #STFnaoMandaNoSenado, 

#STFVergonhaNacional e #SenadoVergonha. Essa ação pode ser vista na figura 3. 

 

FIGURA 3 - RANKFLOW SEMANA 05 

 
Fonte: O autor (2019). Para aumentar clique sobre a figura. Ou (clique aqui). 

 

  

https://wp.me/a8HVno-7FJ
https://rangelramos.com.br/wp-content/uploads/2020/02/rankflow_semana_05_C_OK.pdf
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QRCODE PARA VISUALIZAÇÃO DA FIGURA 3. 

 
Rankflow de 01.02.19 | 10h até 03.02.19 | 15h. 
 

Depois de todo burburinho sobre a votação do Senado, Renan Calheiros acaba 

abrindo mão da concorrência pela presidência. O êxito da ação indica o potencial das 

narrativas utilizadas no Twitter para pressionar os âmbitos formais de deliberação 

democrática por meio de ações coletivas orquestradas.  

 

4.2.6 – Semana 06  

Do dia quatro ao dia dez de fevereiro, houve apenas uma disputa direta entre 

hashtags de apoiadores e opositores ao governo. O evento mais relevante da semana 

foi quando Moro, ministro da justiça, apresentou o pacote da Lei Anticrime. 

Na maioria das vezes que uma hashtag ligada ao nome de Sérgio Moro chega 

ao Trending, a discussão sobre a prisão de Lula ser legítima ou não volta à tona. Isso 

também reforçava os discursos sobre a autoridade e liderança política de Lula, que é 

autêntica entre os opositores ao governo e ilegítima entre os apoiadores. 

As hashtags em apoio ao ministro e as hashtags ligando o trabalho de Moro à 

prisão de Lula foram: #MoroEmAcao, #EuApoioLeiAnticrime, #OABcontraBrasileMoro, 

#LulaLivre2043, #LulaNoPresdioJá. Em resposta, a oposição reagiu com as hashtags: 

#aLeiDoMOROmata, #LutarPorLulaLivre, #LulaLivreJá.  

Interessante notar que a hashtag #OABcontraBrasileMoro faz parte de uma 

estratégia da militância pró governo em atacar instituições como STF, OAB entre 

outras. Nesse caso, a repercussão se deu por conta das críticas do então presidente 

da OAB, Felipe Santa Cruz, ao pacote Anticrime, proposto pelo ministro da justiça 

Sérgio Moro. Uma das prerrogativas no projeto de Moro era que a Ordem dos 

Advogados do Brasil não faria mais o exame avaliativo para outorgar a vinculação 

oficial ao órgão.  
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4.2.7 – Semana 07 

A publicação de vídeos e transmissões ao vivo nas redes sociais online foi uma 

estratégia bastante utilizada pelo presidente no começo do seu mandato. Esse tipo de 

mídia proporcionava alto engajamento com os apoiadores do governo e gerava muito 

material a ser compartilhado pelas redes, sempre criando narrativas que tinham por 

objetivo mobilizar a opinião pública em favor do presidente. A semana 07, traz de volta 

a hashtag #QuemMandouMatarBolsonaro, depois que o presidente publicou um vídeo 

cobrando a Polícia Federal sobre o caso. Jair Bolsonaro poderia cobrar a PF por outros 

meios mais formais, no entanto, escolhe as redes sociais online para mobilizar seus 

apoiadores ao seu favor.  

No dia treze de fevereiro, o STF inicia o debate sobre a criminalização da 

homofobia e faz surgir a #CriminalizaSTF. A hashtag foi utilizada como uma ação por 

parte dos movimentos LGBT+ para pressionar o STF a aprovar o projeto de lei 672-19, 

que altera a Lei de Racismo para incluir o preconceito por orientação sexual e 

identidade de gênero, e do projeto 191/17, que altera a Lei Maria da Penha para incluir 

transexuais. Depois de três meses de debate, em treze de junho de 2019, o STF 

determina que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a 

ser considerada crime. 

No fim da semana 07, o debate sobre a aposentadoria no setor público volta à 

tona com a aprovação da chamada PEC da Bengala. Outro assunto polêmico 

envolvendo o governo é a saída de Gustavo Bebianno da secretaria-geral da 

presidência. O caso da aposentadoria dos juízes e magistrados é utilizado pelos 

apoiadores do governo para continuar o ataque ao poder Judiciário. Já, a saída de 

Gustavo Bebianno, contribuiu para o aumento do desgaste do governo, pois durante o 

processo de fritura do ministro, áudios de Jair Bolsonaro são vazados e revelam a 

hostilidade do presidente no tratamento com sua base governamental. 

4.2.7 – Semana 08 

 A semana 08 começa agitada por conta da matéria exibida no fantástico no 

domingo, dezoito de fevereiro, com os áudios da conversa entre Bolsonaro e Bebianno. 

Em reação à reportagem surgem uma movimentação com o objetivo de legitimar a 

liderança de Bolsonaro.  

A hashtag #EuVoteiNoBolsonaro, que se alinha intencionalmente às hashtags 

#EuSouInimigodaGlobo, #globoinimigadobrasil, compõem uma ação orquestrada 
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pelos apoiadores do governo, dentro duas estratégias: (1) apoio explícito ao presidente 

com o intuito de legitimar sua autoridade; e (2) ataque direto à imprensa, especialmente 

à Rede Globo de televisão. 

Por outro lado, os opositores ao presidente aproveitam o momento para subir 

as hashtags #BolsonaroMentiu, #BolsonaroMentiroso. Essa hashtags demonstram 

uma das narrativas mais utilizadas pelos opositores, que é desqualificar Bolsonaro 

resgatando o discurso da campanha. Isto é, se para vencer a eleição Bolsonaro era o 

bastião da verdade, agora torna-se mentiroso de acordo com Bebianno, um dos 

principais articuladores na estratégia de campanha.  

4.2.9 – Semana 09 

A semana 09 começa agitada pela discussão a respeito do Hino Nacional voltar 

a ser cantado nas escolas todos os dias, como no período da Ditadura Militar. A 

imposição feita pelo, então, Ministro da Educação, Vélez Rodrigues, reacende a 

controvérsia sobre a doutrinação ideológica nas escolas públicas. Para os apoiadores 

do governo, engajados na narrativa de que os professores de Esquerda doutrinam as 

crianças e jovens brasileiros, haveria necessidade de uma retomada do patriotismo, 

que teria sido apagado pela ideologia de Esquerda, que segundo eles, prega o 

Comunismo.  

Outra discussão se deu por conta do ator José de Abreu se autoproclamar 

presidente do Brasil, satirizando a autoproclamação de Juan Guaidó na Venezuela. A 

ação do ator reacendeu a discussão sobre a legitimidade de Bolsonaro. Os tuítes sobre 

a quantidade de votos reaparecem como argumentação e o debate sobre o desrespeito 

ao Estado Democrático de Direito volta à tona.  

Na segunda parte da semana 09, a morte do neto de Lula faz emergir 

novamente a questão da prisão do ex-presidente. Há um forte movimento para que 

Lula seja liberado para o enterro e, em contraponto, os apoiadores do governo 

retomam o caso do atentado à Bolsonaro.  

As hashtags: #ForçaLula, #LiberemLula, #LulaGigante, #lulanoenterrodoneto, 

#ÉDireitoDeLulaEnterrarONeto, #VaicomDeusArthur, #ForçaPresidenteLula e 

#LiberdadeParaLulaVerSeuNeto, apoiam o ex-presidente.  

E, no outro lado, entre os apoiadores do governo as hashtags: 

#QuemMandouMatarBolsonaro, #LulaPresoparaSempre, #LulaPsicopata, 

#GiganteTáPresoBabaca, atacam o líder petista. 
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4.2.10 – Semana 10 

 A semana 10, do dia quatro ao dia dez de março, é protagonizada pelas 

hashtags que surgiram no carnaval. Esta é a semana em que a disputa entre 

apoiadores e opositores fica mais evidente.  

De um lado as hashtags: #Bolsonaroeocarai, #EiBolsonaroVaiTomarNoCu, 

#EiBolsominionVaiTomarTambem, e de outro em forma de reação: #BolsonaroTMJ, 

#EiRogerioCorreiaVaiTomaNoCu, #EsquerdaFreguesDaDireita, essa última se 

tratando de uma meta-ação, nela é possível perceber que os próprios atores 

reconhecem que há uma disputa pelo topo do ranking.  

A hashtag #EiRogerioCorreiaVaiTomarNoCu é levantada porque os apoiadores 

do governo acusam o deputado de ter articulado a hashtag 

#EiBolsonaroVaiTomarNoCu. Rogério Correa usou o xingamento um dia antes da a 

hashtag chegar no topo do Trending, como pode ser visto na figura 4 (tuite do 

deputado) e figura 5 (ranqueamento). 

 

FIGURA 4 - TUITE DE ROGÉRIO CORREIA 

 
Fonte: Perfil do Twitter do dep. Rogério Correia (PT). 

 

Em seguida, ainda em combate a hashtag detratora, outras hashtags dos 

apoiadores do governo tentaram desfocar a disputa: #MoroConteConosco, 

#LavaJatoNaEducacao, #LavaJatoNoMec. A dinâmica entre as hashtags pode ser 

vista na figura 5. 
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FIGURA 5 - RANKFLOW SEMANA 10 | PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019). Para aumentar a imagem clique sob a figura. Ou (clique aqui)  

 

 

QRCODE PARA VISUALIZAÇÃO DA FIGURA 5 

 
Rankflow de 03.03.19 | 20h até 04.03.19 | 15h. 

 

Ainda compondo as hashtags de carnaval, outra ação de deslegitimação da 

autoridade de Bolsonaro aconteceu depois que o presidente perguntou no Twitter o 

que era Golden Shower. Os detratores do governo aproveitaram para satirizar com as 

hashtags #goldenshowerpresident, #Bolsomijo e #GoldenShowerBolsonaro.  

Toda a movimentação em direção à deslegitimação do presidente leva os 

opositores ao governo a pedir o Impeachment do presidente: #ImpeachmentBolsonaro, 

#VergonhaDessePresidente e #bolsonaroIMPEACHMENT. Em contrapartida, os 

apoiadores do governo tentam combater a oposição subindo as hashtags: 

https://wp.me/a8HVno-7FK
https://rangelramos.com.br/wp-content/uploads/2020/02/rankflow_semana_10_A_OK.pdf
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#BolsonaroTemRazão, #SomosTodosBolsonaro e #ImpeachmentGilmarMendes. A 

disputa pelo topo do Trending pode ser vista na figura 6. 

 

FIGURA 6 - RANKFLOW SEMANA 10 | PARTE B 

 
Fonte: O autor (2019). Para aumentar clique sob a imagem. Ou (clique aqui) 

 

QRCODE PARA VISUALIZAÇÃO DA FIGURA 8 

 
Rankflow de 06.03.19 | 10h até 07.03.19 | 15h 

 

Finalizando a semana 10, o dia oito de março, dia internacional na mulher, 

reacendeu a pauta feminismo com as hashtags: #LugarDeMulher, #RespeitaAsMinas, 

#Paremdenosmatar, #LuteComoUmaGarota, #girlpower e #PorTodasNós. E, no dia 

nove, a sátira da hashtag #ZedeAbreuPresidente volta e tem como resposta a hashtag 

#ZehdeAbreuNaCadeia.  

https://wp.me/a8HVno-7FL
https://wp.me/a8HVno-7FL
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4.2.11 – Semana 11 

 A semana 11 retoma as controvérsias a respeito do (1) assassinato da 

vereadora Marielle Franco; (2) uso de fake news durante a campanha de Bolsonaro e 

(3) STF interferir na operação Lava-Jato15.  

As hashtags que protagonizaram essas controvérsias foram: 

#OAssassinoMoraAoLado, #FlorescerPorMarielle, #MarielleVive, #MarielleSemente, 

#JustiçaParaMarielleEAnderson; #BolsonaroMentiu, #BolsonaroÉfakenews, 

#BolsonaroAMidiaEMilitante; #LavaJatoFicaSTFSai, #STFnaoMateALavaJato, 

#STFVergonhaNacional, #UmCaboUmSoldado e #STFNaoVaiNosCalar. 

Ainda na semana 11 surge uma mobilização para manifestações de rua no dia 

dezessete de março, domingo, com as hashtags #Dia17nasRUAS e #BrasilNasRuas. 

A manifestação marcada para o dia dezessete reforça o simbolismo de apoio ao 

presidente que vinha desde a campanha com número 17. E, também por ser um 

domingo corrobora com a narrativa de que a Direita não faz protesto em dia útil. Isto é, 

não paralisa a produção e a economia como em as greves da Esquerda.  

4.2.12 – Semana 12 

A semana 12 ficou marcada pela viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, 

reacendendo o debate sobre a parceria entre os países. Da viagem surgiu por parte 

dos apoiadores do governo a hashtag #BoaViagemPresidente. Uma demonstração de 

apoio explícito e afetuosidade ao presidente, comportamento de rebanho que levou os 

opositores ao governo a apelidarem os apoiadores de gado, um meme que confronta 

a maneira como a Direita milita nas redes sociais online. 

Por parte dos opositores ao governo vieram as hashtags #BolsoTrump e 

#BolsonaroEnvergonhaOBrasil, logo combatidas pela #BolsonaroOrgulhaOBrasil. 

Mais uma vez, a disputa das hashtags aciona a discussão sobre a legitimidade da 

liderança de Bolsonaro. 

 

  

 
15 A Operação Lava-Jato ficou nacionalmente conhecida por prender pessoas influentes na sociedade, 

dentre elas, o ex-presidente Lula. Encabeçada pelo juiz paranaense Sergio Moro, a expressividade da 

operação foi interpretada por alguns como uma ação articulada para tirar Lula da disputa pela 

presidência nas eleições de 2018, favorecendo Jair Bolsonaro, que após eleito, nomeia Sergio Moro 

como seu ministro da Justiça e Segurança Pública. 
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4.2.13 – Semana 13  

 A última semana do corpus analisada nesta pesquisa foi marcada por duas 

controvérsias, primeiro pelo debate da reforma da previdência e depois pela 

comemoração do golpe militar de 64.  

 A reforma da previdência é uma das promessas pelas quais Bolsonaro foi eleito. 

Passar o texto da reforma pela Câmara e Senado, sem muitas alterações, indicaria 

como estaria a força política de Bolsonaro no Congresso Nacional. Por isso, há durante 

os primeiros meses do mandato, uma campanha parcimoniosa e persistente para que 

os deputados e senadores aprovem o texto da reforma. 

 Já as hashtags sobre a ditatura militar acionam um revisionismo histórico 

bolsonarista em prol da mudança da imagem que os brasileiros têm dos militares. 

4.3 Divisão das hashtags por temas em comum 

 Depois de observado e descrito o contexto das hashtags foi possível contemplar 

o corpus de análise a partir da divisão bivalente: militância pró-governo (apoiadores) 

versus militância anti-governo (opositores). Ao separar as hashtags em dois vetores 

percebeu-se que algumas hashtags compartilhavam de temas comuns. Essa 

percepção que deu base para formulação do quadro multivalente, que dividiu as 

hashtags em categorias de análise. Os próximos tópicos mostram as hashtags dividas 

por grupos temáticos. 

4.3.1 – Hashtags de militância pró governo de apoio explícito 

 Uma das estratégias da militância pró-governo foi utilizar nos enunciados 

hashtags um apoio explícito em quatro vertentes: (1) ao presidente, (2) às pautas do 

governo, (3) aos políticos da base governamental e (4) aos atores “não” políticos, isto 

é, atores que não ocupam cargos políticos, mas fazem campanha em favor do 

presidente.  

Na Tabela 3 estão alguns exemplos das hashtags da militância pró-governo 

distribuídas nas vertentes em que expressam um apoio explícito. 
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TABELA 3 - HASHTAGS PRÓ GOVERNO DE APOIO EXPLÍCITO 

Ao presidente As pautas do governo A base governamental Aos não políticos 

#Bolsonaro2022 #VoteSimPelaReforma #FlavioPresidente #SomostodosAllan 

#forçabolsonaro #EuApoioLeiAnticrime #TodosporDamares #SomosTodosKajuru 

#EuVoteiNoBolsonaro #EuApoioLavaToga #damareslovers #SomosTodosAnaPaula 

#SomosTodosBolsonaro #EuApoioNovaPrevidencia #MoroEmAcao #OBrasilTeAmaDeltan 

#MeuPresidente #HinoNacionalSIM #ObrigadoMoro #OlavoEmPauta 

#BolsonaroTMJ #MeuHino #MoroConteConosco #OlavoConteComigo 

#BolsonaroTemRazão #VaiTerHinoSim #JanainaPresidente #SomosTodosPavesi 

Fonte: O autor (2019). 

4.3.2 – Hashtags de militância pró governo que atacam 

 Juntamente com o apoio explícito, houveram também hashtags que desvelavam 

um movimento de ataque. Ou seja, hashtags criadas com a finalidade específica de 

desqualificar alguém ou alguma instituição. Alguns exemplos podem ser vistos na 

Tabela 4. 

 

TABELA 4 - HASHTAGS PRÓ GOVERNO QUE ATACAM 

A imprensa As instituições/ pessoas A oposição 

#EstadaoFakeNews #SenadoVergonha #VaiPraCubaJean 

#GloboLixo #ForaToffoli #InvestigarJeanWillis 

#LaranjalDaGloboNews #STFNãoLegisla #RenanNao 

#GloboFakeNews #impeachmentLewandowski #RenanNuncaMais 

#GloboLaranja #STFNaoPodeLegislar #VotoAbertoSimRenanNão 

#EuSouInimigodaGlobo #ForaBebianno #LulaTaPresoBabaca 

#GloboInimigaDoBrasil #AlcolumbreTraidordaCpi #NobelTáPresoBabaca 

Fonte: o autor (2019). 

4.3.3 – Hashtags de militância anti-governo (opositores) 

 Entre a militância anti-governo, a temática das hashtags se diferencia um pouco 

dos apoiadores. Há ataque direto e explícito ao presidente, sua base governamental e 

às pautas do governo, mas há também sátiras, uma tática pouco usada pelos 

apoiadores do governo. Na Tabela 5 é possível ver alguns exemplos de hashtags de 

ataque e de sátira.  
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TABELA 5 - HASHTAGS DE OPOSITORES QUE ATACAM 

Ataque explícito ou desaprovação Sátiras 

#EleNaoEMeuPresidente #ZeDeAbreuPresidenteDoBrasil 

#BolsonaroEnvergonhaOBrasil #QueirozFuxdeuBozo 

#BolsonaroTeEnganouBabaca #PresidenteLaranjaNuncaMais 

#FlavioBolsonaroNaCadeia #goldenshowerpresident 

#BolsonaroArregão #GoldenShowerBolsonaro 

#BolsonaroMentiroso #PresidenteGoldenShower 

#BolsonaroMentiu #Bolsomijo 

Fonte: o autor (2019). 

 

É interessante notar que a militância anti-governo direciona seu apoio 

especialmente ao Lula e à Marielle, como pode ser visto nos exemplos de hashtags 

expostas na Tabela 6. 

 

TABELA 6 - HASHTAGS DE OPOSITORES QUE DEFENDEM LULA E MARIELLE 

Lula Marielle 

#LulaNobeldaPaz #MariellePresente 

#NobelparaLula #JustiçaParaMarielle 

#LiberemLula #AndersonPresente 

#LulaPresoPolitico #MarielleSemente 

#LutarPorLulaLivre #JustiçaParaMarielleEAnderson 

#LulaLivreJá #MarielleVive 

#ForçaLula #FlorescerPorMarielle 

Fonte: o autor (2019). 

 

A divisão de hashtags por tema ajuda a compreender as estratégias de ativismo 

digital adotadas por cada grupo. Essas estratégias foram analisadas a partir da 

codificação baseada no livro de códigos previsto no capítulo de metodologia. Os 

resultados são apresentados no próximo item. 
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4.4 – Resultados da análise de conteúdo 

 As hashtags foram codificadas a partir do livro de códigos apresentado no 

capítulo de metodologia16. Da codificação, as hashtags serão expostas nos gráficos a 

partir da frequência que apareceram nas categorias. Dessa forma, é possível identificar 

em quais controvérsias os apoiadores e opositores mais interagiram e qual o tipo de 

estratégia de ativismo digital utilizaram para promover suas pautas. Para ser mais 

didático e apresentar os resultados de forma mais objetiva, a análise está disposta em 

gráficos que mostram a relação Apoiadores x Opositores.  

No gráfico 3 observa-se a quantidade de hashtags em cada tipo de controvérsia.  

 

GRÁFICO 3 - HASHTAGS EM CONTROVÉRSIAS POLÍTICAS 

   
Fonte: o autor (2019) 

 

O gráfico 3 ajuda a compreender quais controvérsias os atores mais acionaram 

e em quais foram mais efusivos. A partir das controvérsias, os militantes moldaram 

suas narrativas com hashtags que visavam defender, atacar ou fomentar algum 

debate. O gráfico mostra que a maioria das hashtags criadas pelos apoiadores do 

governo foi direcionada à alguma instituição democrática. Uma estratégia intencional 

de desqualificar, principalmente, o judiciário. Nas hashtags, percebe-se a narrativa de 

que o STF estaria sendo complacente com a corrupção instaurada no âmbito político 

 
16 Para ver o documento com as codificações (clique aqui). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pZITvGjWC182fkBsPEHAnDQUAZHDZNG_oHdUZusSL3A/edit#gid=0
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do Brasil. Contudo, bem se sabe que ao enfraquecer o poder judiciário aumentam as 

possibilidades para um governo ditatorial. 

Entre os opositores, a maioria das hashtags foi direcionada à Bolsonaro e Lula, 

em que não reconheciam a autoridade do presidente, e defendiam a liberdade do líder 

petista. Isso só deixa mais evidente a polarização que já vinha desde o período da 

eleição. Por outro lado, os opositores também destinaram muitas hashtags para 

aquecer o debate a respeito de políticas públicas para minorias e para exigir soluções 

à crimes políticos, como o assassinato da vereadora Marielle.  

4.4.1 Estratégias de ativismo digital pró e contra o governo 

Dentro das controvérsias, o ativismo foi mensurado a partir das estratégias de 

ataque, defesa ou swarming. Isso pode ser visto nos gráficos 4 e 5, que mostram quais 

estratégias foram mais utilizadas pelos grupos. No gráfico 4, estão dispostas as 

estratégias dos apoiadores do governo.  

 
GRÁFICO 4 - ESTRATÉGIAS DOS APOIADORES 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

Como dito no item anterior, houve uma campanha de ataque a fim de 

desqualificar instituições democráticas. Mas, para além do judiciário, os apoiadores do 

governo também atacaram o Senado, o Ministério Público, a Imprensa e os políticos 

de oposição. No item “políticos paralelos” entrou a campanha de ataque a Renan 

Calheiros que levou o parlamentar a abrir mão da eleição de presidência do Senado, 
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assim como, campanhas que desqualificavam outros políticos, como a hashtag 

#InvestigarJeanWillis.  

Por conseguinte, os apoiadores do governo também saíram muitas vezes em 

defesa de Bolsonaro, principalmente quando havia alguma hashtag de ataque 

explícito, alguma fala polêmica do presidente ou algum episódio envolvendo alguém 

da base governamental. O gráfico também mostra que os apoiadores do governo 

criaram várias hashtags em defesa de pautas do governo como o caso do Hino 

Nacional nas escolas, que tinha a intenção de fomentar a narrativa de que aumentando 

o patrimonialismo seria possível combater a doutrinação ideológica de esquerda na 

educação.  

 No outro espectro da disputa, o gráfico 5 mostra as métricas das estratégias de 

ativismo digital desenvolvidas pelos opositores do governo. 

 

GRÁFICO 5 - ESTRATÉGIAS DOS OPOSITORES 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

 Diferentemente dos apoiadores do governo, os opositores concentram-se em 

atacar Bolsonaro e defender Lula, focando menos nas instituições ou na imprensa. 

Outro aspecto interessante é que os opositores utilizaram a estratégia de Swarming 

bem mais que os apoiadores do governo.  

Os ataques explícitos a Bolsonaro foram desde a primeira semana com a 

hashtag #EleNãoÉMeuPresidente, até a última semana com a hashtag 

#BolsonaroVaiTomarNoCu, voltando ao topo do Trending Topics. Os opositores ao 
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governo se empenham em legitimar a autoridade de Lula como líder da nação para 

estrategicamente deslegitimar a liderança de Bolsonaro. Consequentemente, na 

campanha de ataque, Bolsonaro é o principal alvo de sátiras, que é uma estratégia 

presente bem mais presente entre os opositores do que nos apoiadores do governo. 

Sobre Lula, a narrativa que se seguiu é de que ele foi preso por conta de uma 

articulação política e, por isso, deveria ser libertado. A forte presença de Lula e de 

todos os assuntos que o envolvem reforça a crença dos opositores de que ele é o único 

que pode mudar o cenário político brasileiro, levando a política para ações mais justas 

do ponto de vista social.  

A estratégia de swarming foi muito utilizada para fortalecer o debate em prol de 

políticas públicas para minorias. As hashtags #VidasNegrasImportam e 

#ParemDeNosMatar, são exemplos de como o swarming foi utilizado para mobilizar o 

debate a respeito das pautas ligadas às minorias. 

A análise dos gráficos 4 e 5 ajuda a compreender que tanto as narrativas em 

defesa de Bolsonaro, quanto as de defesa de Lula, parecem mais clusterizar a 

discussão política do que promover algum debate entre os adversários. Esse 

comportamento revela a força que o lulismo e o bolsonarismo ainda exercem sobre a 

discussão política no Brasil. Mesmo que alguns atores utilizem as hashtags 

adversárias para discutir, a maioria dos usuários do Twitter utilizam a hashtag para 

validar e corroborar com suas posições. 

4.4.2 – Temas acionados nas estratégias  

Os gráficos 6, 7 e 8 mostram quais foram os temas mais acionados nas 

estratégias de ativismo digital entre os apoiadores e opositores do governo. Isso ajudou 

a entender quais foram os alvos de ataque, as pautas e as pessoas defendidas, e as 

causas que foram debatidas. No gráfico 6, é possível observar os temas nas 

campanhas de defesas. 
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GRÁFICO 6 - TEMAS DE CAMPANHA DE DEFESA 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O gráfico acima ajuda a perceber com clareza como os apoiadores e opositores 

do governo promoveram suas pautas de defesa. É interessante notar que os 

apoiadores utilizaram bem mais hashtags de defesa do que os opositores. Outra 

percepção importante é que há mais hashtags em defesa aos políticos e ministros da 

base do que ao próprio Bolsonaro, porém, Bolsonaro é um único ator entre tantos 

outros que compõem a base governamental.  

Ao comparar o item “Base Governo” com o item “Oposição” é possível 

compreender como os apoiadores do governo são mais engajados na disputa do que 

os opositores. Ao criar mais hashtags e fazê-las chegar no Trending, conseguem 

envolver um número maior de pessoas na discussão e fomentar mais narrativas ao 

seu favor. O próximo gráfico mostra os temas acionados pela campanha de ataque. 
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GRÁFICO 7 - TEMAS DE CAMPANHA DE ATAQUE 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

No gráfico 7 é interessante ressaltar a força com que os apoiadores do governo 

atacam as instituições, a oposição e a imprensa. Eles não investem muito em ataque 

explícitos ao Lula, como os opositores fazem com Bolsonaro. Antes, preferem 

desqualificar a autoridade do judiciário e do Senado; deslegitimar as narrativas da 

imprensa; e denegrir a imagem dos políticos de oposição.  

 Por outro lado, os opositores ao governo focam seus ataques em Bolsonaro, 

muitas vezes com sátiras. Também atacam as pautas do governo, normalmente 

tentando promover algum tipo de reflexão mais voltada aos temas de desigualdade e 

pautas defendidas pelos movimentos sociais.  

Por fim, mas não menos importante, as estratégias de Swarming no gráfico 8. 
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GRÁFICO 8 - TEMAS DE SWARMING 

  
Fonte: elaboração própria. 

 

 O gráfico 8 revela qual foi a principal estratégia de ativismo digital executada 

pelos opositores ao governo, isto é, swarming na direção de pautas de políticas 

públicas. Isso revela que há um esforço para que assuntos como tolerância, 

segurança, indígenas e afins sejam debatidos com mais veemência pelo governo. Essa 

estratégia também foi utilizada quando havia alguma fala polêmica de Bolsonaro e 

seus pares, em uma tentativa de levar a opinião pública à uma reflexão maior sobre o 

papel do presidente. 

 No outro lado da disputa, os apoiadores do governo utilizaram a estratégia de 

swarming para mobilizar manifestações de rua, pautas do governo ou alguém ligado a 

Bolsonaro, aos Militares ou a Direita.    

4.5 Discussão 

O primeiro achado desta pesquisa foi compreender que as hashtags partiam de 

eventos noticiados pelos grandes veículos de comunicação, que geravam termos 

oriundos das narrativas circuladas pela rede. Assim, as hashtags concatenavam tais 

narrativas e eram articuladas de forma estratégica para algum fim específico. Na 

militância anti-governo eram orquestradas para deslegitimar a autoridade do governo, 
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mas, por outro lado, entre a militância pró-governo, eram usadas para fortalecer a 

imagem do presidente e de seus pares.  

 A própria disputa de legitimidade foi um tema bastante presente no enunciado 

das hashtags. O que revela outra percepção desta pesquisa, que foi identificar que 

havia uma reação imediata e efetiva por parte da militância pró-governo sempre que 

alguma hashtag detratora atingia o Trending Topics. Isso indica que, provavelmente, 

havia uma ação profissional de monitoramento sistemático do ranking por parte dos 

apoiadores do governo.  

Outro indício de uma atuação profissional e organizada era a escolha das 

palavras que compunham as hashtags. Palavras que faziam o algoritmo do Twitter 

trabalhar em favor das estratégias de ataque/defesa, ou seja, palavras frequentes 

entre os termos que chegam no topo do ranking. Para se fazer isso é preciso além do 

monitoramento do Trending, uma boa articulação cultural e domínio da plataforma.  

Em consonância com a ação profissional, esta pesquisa mostra que havia uma 

ação conjugada com a postura de dominação do atual governo, que vê nas redes 

sociais online seu canal de comunicação com o eleitorado. Um exemplo disso foi a 

campanha orquestrada para pressionar Renan Calheiros a desistir da eleição de 

presidente do Senado. O grande volume de hashtags em direção ao parlamentar foi 

intencionalmente articulado para influenciar a opinião pública.  

Por fim, outro achado desta pesquisa foi perceber através do fluxo das 

controvérsias quais são os temas que mais tocam a militância política brasileira. E, 

também, como cada espectro político/ideológico se posiciona e participa politicamente 

nas redes sociais online, clusterizando-se em grupos políticos e empurrando o debate 

para polos cada vez mais opostos.  

A aplicação da metodologia, portanto, trouxe resultados como: (1) as hashtags 

são mais usadas para desfavorecer o debate entre atores políticos, que o contrário; (2) 

a elite política no Twitter disputa o destaque pela audiência através da difusão de 

narrativas intencionalmente construídas; (3) há indícios de articulações profissionais 

para fomentar um ativismo político e a mobilização de um público simulado; (4) é 

possível identificar estratégias políticas utilizadas para deslegitimar o papel das 

instituições na discussão política, tencionar o governo em momentos de crise e 

pressionar o debate sobre questões polêmicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação teve como objetivo apresentar uma proposta metodológica 

para o monitoramento de controvérsias políticas no Twitter. Um primeiro avanço 

conquistado nesse sentido foi perceber que uma coleta diária e sistemática do 

Trending Topics poderia gerar um banco de dados rico e fértil para o monitoramento 

de assuntos políticos na rede. O segundo avanço foi observar que os eventos 

polêmicos da política agitavam as redes reacendendo ou acionando controvérsias 

políticas, que logo eram pautadas por hashtags. E assim, chegou-se em outro grande 

avanço que foi perceber que as hashtags são um caminho pelo qual as controvérsias 

agregam pessoas com interesses comuns, concatenam narrativas e criam um cenário 

de visibilidade de informações que pode ser estrategicamente manipulado.  

Desses avanços surgiu o interesse em questionar se as hashtags estariam 

sendo usadas de forma estratégica para promover o governo e a figura de Bolsonaro, 

ou se para depreciar sua imagem e de seus pares. Desse questionamento levantou-

se uma revisão teórica sobre a internet ser o novo espaço público, em que ações 

coletivas de ativismo digital podem dar eco para múltiplas vozes que discutem dentro 

das controvérsias políticas. Mas, para identificar as estratégias utilizadas pelos atores 

envolvidos nas controvérsias, foi preciso elaborar categorias classificatórias para as 

hashtags coletadas, que possibilitaram o cruzamento dos dados, fazendo com esta 

pesquisa chegasse aos resultados apresentados no capítulo anterior. 

A premissa deste trabalho é que discussões políticas em terceiros espaços 

podem influenciar a discussão política e de alguma forma exercer certa pressão sobre 

o processo de deliberação em espaços formais da política. Ainda que o foco desta 

pesquisa não tenha sido medir o quanto as hashtags interferem nesse processo, a 

investigação de como as hashtags são usadas por opositores e apoiadores do governo 

permitiu que fossem identificadas estratégias de ativismo digital desenvolvidas no 

cenário político brasileiro, que se mostra cada vez mais polarizado.  

A investigação conduzida nesta pesquisa procurou apresentar contribuições no 

que diz respeito ao comportamento político brasileiro no Twitter. Entretanto, o 

desenvolvimento da pesquisa acabou por ressaltar um conjunto de limitações. A 

primeira delas foi realizar as coletas do Trending Topics de forma manual, ou seja, 

acionando o software nos horários preestabelecidos. Muitas vezes não era possível 
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aos pesquisadores fazerem a coleta no horário pré-determinado, isso comprometia 

seriamente a padronização do corpus. Por isso, em algumas coletas só aparecem as 

dez primeiras trends do ranking porque foram extraídas do <trends24h.com>. 

O banco de dados completo foi composto por coletas realizadas de forma 

contínua no ano de 2019.  Mas, um recorte temporal foi necessário para que fosse 

possível realizar as análises dentro do cronograma da pesquisa. Contudo, o recorte 

temporal tornou-se uma limitação, pois, provavelmente, alguns resultados poderiam 

ser diferentes se tivessem sido analisados a partir de um recorte temporal maior. A 

apresentação dos resultados, principalmente os fluxos de ranqueamento, também se 

tornaram uma limitação, pois, seriam necessárias muitas figuras para que toda a 

dinâmica da batalha entre as hashtags fosse compreendida. A maioria das figuras teve 

que ser colocada no apêndice deste trabalho.  

Contudo, mesmo com todas as limitações, este trabalho cumpre com seu 

objetivo e apresenta uma metodologia de monitoramento das hashtags no Trending 

Topics do Twitter que pode ser replicada em outros recortes temporais sob outros 

vieses de pesquisa. Os resultados alcançados com a aplicação da metodologia 

sinalizaram para uma clusterização da discussão, que aumenta a polarização e reforça 

cada vez mais os discursos homogêneos. 

A argumentação teórica desta pesquisa partiu de uma reflexão sobre autores 

que procuram compreender como a internet potencializaria a democracia, discutindo 

os conceitos habermasianos de esfera pública e espaço público, faz com que a 

abordagem empírica do tema olhe para as plataformas digitais sob viés crítico a 

respeito do comportamento político. Papacharissi (2009:236), por exemplo, diz que 

“não são tecnologias online que falham no teste da esfera pública; em vez disso, 

poderia apenas sugerir que a linguagem que usamos para descrever tecnologias 

online rotineiramente subestima sua potencialidade”.  

O que a análise empírica mostrou é que quando as pessoas se sentem mais à 

vontade com o ambiente online, novos comportamentos surgem para articular o 

potencial democratizante da internet de um modo que não tem muito a ver com a esfera 

pública habermasiana, mas com os impulsos e os desejos contemporâneos. Em 

pesquisas mais recentes, Papacharissi (2014) propõe o que ela chama de públicos 

afetivos, grosso modo, grupos que se organizam em torno de seus afetos e daquilo 

que lhes é em comum, não importando o status social, racial ou étnico.  
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Nesta pesquisa foi possível perceber como os públicos afetivos se engajam 

facilmente em narrativas que lhes são comuns e que corroboram com suas posições 

já tomadas antecipadamente. A utilização das hashtags, normalmente ao final do texto 

do tuite, denota que as pessoas querem afinar seus discursos com outras vozes em 

uníssono. É como se estivessem assinando seus tuites com a hashtag e sentindo que 

fazem parte de um movimento maior, com um propósito sublime de mudança e 

coadunados com aqueles que pensam da mesma forma. 

Esta pesquisa, por sua vez, mostra que as hashtags são, na verdade, 

mecanismos de ações direcionadas, em grande parte das vezes elaborada para fins 

específicos, como deslegitimar o papel de instituições democráticas, por exemplo, ou 

então, positivar a imagem do presidente diante das críticas e adversidades que 

enfrenta. São poucas as hashtags que se destinam ao processo deliberativo coerente, 

que se preocupa em ouvir todos os lados. Um exemplo foi a hashtag 

#PergunteSobrePrevidência, que apareceu uma única vez nas coletas. Assunto 

importante para todos os brasileiros, que gera controvérsias a respeito da 

aposentadoria de todos, mas poucas vezes acionado, tanto pela militância de apoio 

quanto pela de oposição ao governo.   

A problemática que norteou esta pesquisa buscou por demonstrar que as 

dificuldades atuais da democracia são atravessas pela maneira como as affordances 

das plataformas digitais organizam as informações, especialmente, as hashtags. 

Nisso, a operacionalização de algoritmos e a produção profissional de conteúdos 

também interfere em um possível progresso do debate deliberativo nos ambientes 

online. Por muito tempo os políticos não utilizaram a internet para discutirem e 

engajarem-se com seu eleitorado, segundo Stromer-Galley (2013) as máquinas 

individuais conectadas em rede possuem um potencial de aumento no nível de 

participação, mas, não estão sendo usadas para promover a deliberação entre 

cidadãos e políticos. Segundo a autora, isso acontece, principalmente, porque os 

políticos não querem perder a oportunidade de serem ambíguos em temas 

controversos.  

Stromer-Galley (2013:42), baseando-se em Benson (1996:34), explica que há 

dois níveis na discussão política. No primeiro, os debates são anônimos, ideológicos e 

confrontadores, deixam de lado o ideal das discussões democráticas, sugeridas pelos 

teóricos. Já, no segundo nível, em meio a xingamentos, discussões acaloradas e a 

demonização ideológica comum aos dois lados, há um tipo de fé evidente no poder do 
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argumento e dos posicionamentos firmes e apaixonados de defesa das convicções de 

cada um. O que Stromer-Galley (2013) quer dizer é que, ainda que as discussões 

sejam ideológicas e incivilizadas, as pessoas continuam se engajando nelas, e, as 

divergências e conflitos são importantes para aqueles que se engajam em discussões 

políticas. Porém, um grande problema é que muitos movimentos sociais têm as 

instituições como seu alvo principal. Portanto, dever-se-ia pensar nas instituições e no 

Estado como um dispositivo que possui as ferramentas necessárias para os processos 

de equalização, no sentido de uma maior democratização e, dessa forma, monitorar 

as redes sociais online para compreender, ao menos em parte, a vontade coletiva. 

O bom funcionamento da democracia exige que haja um embate intenso de 

posições políticas. Sem isso, a confrontação democrática pode dar lugar a outras 

confrontações de identidades coletivas que têm suas paixões cristalizadas em torno 

de questões impossíveis de serem manejadas, ou, no outro espectro, a ênfase no 

consenso pode levar a apatia e ao desapreço pela participação política. A política 

deveria ser uma estrutura institucional que as relações sociais em direção de um 

embate franco em que os atores não se vejam como inimigos que precisam ser 

aniquilados, mas como adversários legítimos, que precisam ser respeitados. 
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APENDICE 1 – Rankflow das semanas analisadas 

 

FIGURA 1 - RANKFLOW SEMANA 1 | PARTE A 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

FIGURA 2 - RANKFLOW SEMANA 01 | PARTE B 

 

Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 3 - RANKFLOW SEMANA 01 | PARTE C 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 4 - RANKFLOW SEMANA 3 | PARTE A 

 

Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 5 - RANKFLOW SEMANA 3 | PARTE B 

 

Fonte: A autor (2019). 

 

FIGURA 6 - RANKFLOW SEMANA 04 | PARTE B 

 

Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 7 - RANKFLOW SEMANA 04 | PARTE C 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 8 - RANKFLOW SEMANA 04 | PARTE D 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 9 - RANKFLOW SEMANA 05 | PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019).  
 

FIGURA 10 - RANKFLOW SEMANA 05 | PARTE B 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 11 - RANKFLOW SEMANA 05 | PARTE C 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 12 - RANKFLOW SEMANA 06 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 13 - RANKFLOW SEMANA 07 | PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 14 - RANKFLOW SEMANA 07 | PARTE B 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 15 - RANKFLOW SEMANA 08 | PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 16 - RANKFLOW SEMANA 09 | PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 17 - RANKFLOW SEMANA 09 | PARTE B 

 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 18 - RANKFLOW SEMANA 10 | PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 19 - RANKFLOW SEMANA 10 | PARTE B 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

 

FIGURA 20 - RANKFLOW SEMANA 10 | PARTE C 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 21 - RANKFLOW SEMANA 11| PARTE A 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 22 - RANKFLOW SEMANA 11| PARTE B 

 
Fonte: O autor (2019). 
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FIGURA 23 - RANKFLOW SEMANA 12 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

FIGURA 24 - RANKFLOW SEMANA 13 

 
Fonte: O autor (2019).
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APENDICE 2- Hashtags direita/esquerda e Ambivalentes/Neutras 

Hashtags 

Oposição/Esquerda Apoio/Direita Neutra / Ambivalente 

#EleNaoEMeuPresidente #rosaeazul #PossePresidencial 

#CorNãoTemGênero #Bolsonaro2022 #CearáPedeSocorro 

#MeioAmbienteResiste #issoaglobonaomostra #BrasilsemIntolerancia 

#SeEleEstivesseArmado #EstadaoFakeNews #SenadorAntecipeSeuVoto 

#QueirozFuxdeuBozo #GloboLixo #Desarmamento 

#BolsonaroTeEnganouBabaca #LaranjalDaGloboNews #SomosTodosIsentões 

#FlavioBolsonaroNaCadeia #GloboFakeNews #queiroz 

#BolsonaroArregão #GloboLaranja #MaiaNão 

#ValeAssassina #FlavioPresidente #Senado2019 

#ValeCriminosa #BrasilYvenezuelaConGuaidó #VotacaoSenado 

#BrumadinhoChegadeimpunidade #VaiPraCubaJean #MinistroNoPânico 

#Mariana #InvestigarJeanWillis #Moro 

#NaoFoiAcidente #NobelTáPresoBabaca #DesbloqueiaRosie 

#LulaNobeldaPaz #LulaTaPresoBabaca #BebiannoNaPan 

#NobelparaLula #RenanNever #HinoNacionalNasEscolas 

#LiberemLula #RenanNao #BolsonaroNosEUA 

#LulaPresoPolitico #RenanNuncaMais #PergunteSobrePrevidência 

#JaneiroVermelho #TodosporDamares #QueroQueVolte 

#LutarPorLulaLivre #damareslovers #kimpresidente 

#LulaLivreJá #VotoAbertoSimRenanNão #SomosTodosIsentões 

#CriminalizaSTF #RENãO #BolsonaroEmDavos 

#ÉCrimeSim #senadovergonha #LeideAcesso 

#HomofobiaéCrime #renancalheirosnao #BrumadinhoMG 

#BolsonaroMentiroso #votoabertoabertosimrenannao #TvSenado 

#BolsonaroMentiu #SenadoVergonha #justiçaeleitoral 

#ReajaOuSuaPrevidênciaAcaba #RenanCalheirosNao #previdênciasimounão 

#SomosTodasEva #ForaRenanCalheiros #CPIdasMilicias 

#criminalisaSTF #ForaToffoli  

#ZeDeAbreuPresidenteDoBrasil #ExorcismoDoRenan  

#PresidenteLaranjaNuncaMais #RenanForaDaCCJ  

#MoroBundaMole #RenanCassado  

#ForçaLula #carnavalsemdinheiropublico  

#lulanoenterrodoneto #MoroEmAcao  

#ÉDireitoDeLulaEnterrarONeto #LulaLivre2043  

#LiberdadeParaLulaVerSeuNeto #EuApoioLeiAnticrime  

#ForçaPresidenteLula #SomosNilsonIzaiasPapinho  

#LulaGigante #LulaNoPresdioJá  
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#EiBolsonaroVaiTomarNoCu #forçabolsonaro  

#Bolsonaroeocarai #EuApoioLavaToga  

#EiBolsominionVaiTomarTambem #QuemMandouMatarBolsonaro  

#ImpeachmentJá #ForaBebianno  

#ImpeachmentBolsonaro #EuVoteiNoBolsonaro  

#goldenshowerpresident #EuSouInimigodaGlobo  

#VergonhaDessePresidente #GloboInimigaDoBrasil  

#MariellePresente #STFNãoLegisla  

#GoldenShowerBolsonaro #impeachmentLewandowski  

#PresidenteGoldenShower #STFNaoPodeLegislar  

#Bolsomijo #BoaNoitePresidenteBolsonaro  

#RelacionamentoAbusivoNao #EuApoioNovaPrevidencia  

#bolsonaroIMPEACHMENT #MeuPresidente  

#LugarDeMulher #JeanWyllysForaDePortugal  

#RespeitaAsMinas #HinoNacionalSIM  

#Paremdenosmatar #MeuHino  

#LuteComoUmaGarota #VaiTerHinoSim  

#girlpower #HINOSIM  

#LavaJatoRoubaOBrasil #ZeDeAbreuVergonhaNacional  

#BolsonaroÉfakenews #NaoSubaTagDeEsquerda  

#BolsonaroAMidiaÉMilitante #ObrigadoMoro  

#JustiçaParaMarielle #OlavoConteComigo  

#OAssassinoMoraAoLado #LulaPresoparaSempre  

#ChegaDeArmas #GiganteTáPresoBabaca  

#AndersonPresente #LulaPsicopata  

#MarielleSemente #BolsonaroTMJ  

#JustiçaParaMarielleEAnderson #EiRogerioCorreiaVaiTomaNoCu  

#MarielleVive #MoroConteConosco  

#FlorescerPorMarielle #LavaJatoNaEducacao  

#MoroNaCadeia #EsquerdaFreguesDaDireita  

#ProfessorNãoQuerArma #STFnãoMateLavaJato13março  

#CadeiaParaLavajateiros #CorrupçãoNãoéCrimeEleitoral  

#LiberdadeParaLula #ElaNao  

#BozoFIcaPorAÍ #ElaNunca  

#BolsonaroEnvergonhaOBrasil #BolsonaroTemRazão  

#BolsoTrump #SomosTodosBolsonaro  

#LulaLivreSegundaSDV #ImpeachmentGilmarMendes  

#LulaLivreQuartaSDV #GilmarfechadocomPaulopreto  

#LulaLivreSextaSDV #JanainaPresidente  

#LutePelaSuaAposentadoria #5AnosDeLavaJato  

#VaiPraCasaCapitao #BolsonaroLiberaRinhadeGalo  

#LulaLivreDomingoSDV #ZehdeAbreuNaCadeia  
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#LulaLivreSegundaSDV #GilmaraLavajatovaitepegar  

#lulapresopolitico #EstadaoMentiu  

#DitaduraNuncaMais #AImprensaMente  

#ditaturanuncamais #LavaJatoFicaSTFSai  

#CensuraNuncaMais #SomostodosAllan  

#TorturaNuncaMais #QueremosCaboEoSoldadoNoSTF  

#DitaduraNaoSeComemora #ProcessaJair  

#FlavioBolsonaroPresoAmanha #STFnaoMateALavaJato  

#Bolsonarogate #OBrasilEscolheuALavaJato  

#WeAreMADURO #STFVergonhaNacional  

#ForçaJean #EuApoioLavaToga  

#VisibilidadeTrans #STMintervençãonoSTF  

#UniãodaEsquerdaJá #STFInimigoDaNacao  

#QueroFreixoPresidente #UmCaboUmSoldado  

#aLeiDoMOROmata #STFNaoVaiNosCalar  

#BastaDeRacismoNoBBB #JeanWillisMentiroso  

#vidasnegrasimportam #OBrasilTeAmaDeltan  

#FakeTrumpEmergency #Dia17nasRUAS  

#BrasilAoLadoDeTodos #BrasilNasRuas  

#TuitandoComoPresidente #BoaViagemPresidente  

#TodosporVanderlei #SomosTodosLavaJato  

#CalaABocaChanceler #AlcolumbreTiraOGilmar  

102 #OlavoEmPauta  

 #GloboEsgotoDaTV  

 #CPIDaLavaTogaJá  

 #BolsonaroOrgulhaOBrasil  

 #SomosTodosKajuru  

 #STFNaoMandaNoBrasil  

 #STFditaduraNao  

 #MaiaLiberaAnticrime  

 #EuAprovoBolsonaro  

 #ParabensBolsonaro  

 #RodrigoRespeitaSergioMoro  

 #ParabensPRESIDENTEBolsonaro  

 #LavaJatoOrgulhodoBrasil  

 #OuReformaOuQuebra  

 #MoroPassaORodo  

 #VoteSimPelaReforma  

 #ComunismoNuncaMais  

 #64NãoFoiGolpe  

 #AlcolumbreTraidordaCpi  

 #AnticrimePrevidenciaJa  
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  #GloboFakeNews  

 #FicaPauloGuedes  

 #BrasilQuerReforma  

 #SomosTodosAnaPaula  

 #PatriaAmadaBrasil  

 #ForaMaduro  

 #BoaCirurgiaBolsonaro  

 #JairBackToWork  

 #KatiaAbreuVergonhaNacional  

 #carnavalsemdinheiropublico  

 #PECdaBengalaJa  

 #projetoanticrime  

 #VenezuelaGritaLibertad  

 #JoseDeAbreuBebeuCheirou  

 #ZeDeAbreuVergonhaNacional  

 #AImprensaMente  

 #GreatDayBolsonaro  

 #MaiaLiberaAnticrime  

 #SegundaDireitaSDV  

 #EstamosComCaio  
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