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Circulação jornalística no Twitter:
A cobertura do impeachment de Dilma Rousseff
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Resumo: A circulação jornalística em redes sociais como o Twitter apresenta especificidades
devido à ação dos atores dentro do próprio processo de constituição da mídia social. Escolher
retuitar ou não determinados conteúdos, por exemplo, pode levar à formação de filtros-bolha.
Com base nesse cenário, o presente trabalho tem por objetivo analisar o posicionamento dos
veículos jornalísticos nas redes de conversação sobre o processo de impeachment de Dilma
Rousseff no Twitter. Para tanto utilizaremos quatro conjuntos de dados coletados em momentos-chave, ao longo de 2016. Os resultados indicam que os veículos acabam sendo posicionados
dentro de clusters favoráveis ou contrários ao impeachment, a partir das percepções de suas
coberturas. Uma vez dentro de um cluster, os veículos acabam tendo sua circulação prejudicada
pelos filtros-bolha, tendendo a permanecer naquele cluster.
Palavras-chave: circulação jornalística; Twitter; polarização; filtros-bolha; redes sociais na
internet.

1. Introdução
A circulação jornalística nas mídias sociais é marcada pela participação do público nesse processo. Para que os veículos consigam que suas mensagens circulem, eles
precisam das ações dos atores da rede social. Ao compartilhar o conteúdo, o ator provê
visibilidade para aquele conteúdo junto a sua rede. Embora a mídia social dependa deste
processo para circular informações, essas ações de propagar ou não determinados conteúdos de acordo com as percepções e interesses dos atores pode gerar a construção dos
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chamados "filtros-bolha" ou bolhas de conteúdo. Neste fenômeno, os grupos terminam
por limitar a circulação de informações percebidas como contrárias a seus posicionamentos (PARISER, 2011). Diversos trabalhos têm observado esses movimentos diante
de eventos políticos ou polêmicos e seu impacto na circulação de notícias (SMITH et al,
2014; YARDI & BOYD, 2010).
Neste trabalho, buscamos analisar os processos de circulação dos veículos jornalísticos durante a cobertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Twitter.
Entendemos que em eventos como o do impeachment, onde há disputas narrativas, o
acesso à diferentes fontes de informação é importante e relevante para o debate democrático. Para tanto, partimos de conjuntos de dados coletados em dias importantes do
processo, em abril e agosto de 2016. No dia 19 de abril, o processo de impeachment foi
oficialmente iniciado junto ao Senado Federal, com a abertura de prazo para a indicação
dos membros da comissão de análise. No dia 26 de abril é instalada a comissão de análise no Senado. Esses dois momentos acontecem em meio a diversos protestos e ainda há
bastante incerteza sobre os resultados do processo. Já no dia 31 de agosto, é realizada a
votação do impeachment no Senado, que termina por retirar a então presidenta de suas
funções. O dia 30 foi escolhido justamente por demarcar a expectativa desta votação
final.

2. Circulação jornalística e redes sociais na internet
O processo jornalístico compreende não apenas etapas relacionadas ao processo
de produção da notícia, como também engloba o momento da recepção, através de práticas de circulação e consumo de notícias. A circulação jornalística, nesse contexto, pode ser considerada como uma das etapas do processo jornalístico. Através da circulação,
o acontecimento transformado em notícia é distribuído pelos diferentes canais de acesso
ao jornal. Além da circulação de notícias promovida pelos jornais, a etapa engloba também a participação do público, através da recirculação jornalística (ZAGO, 2014). Esta
é uma das características da própria mídia social como um todo, onde os atores têm um
papel fundamental na circulação de informações dentro de suas redes (RECUERO,
BASTOS & ZAGO, 2015).
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A recirculação jornalística se insere em um contexto de mídia espalhável (JENKINS, FORD & GREEN, 2013), em que não mais a mídia tradicional detém o monopólio exclusivo de pôr em circulação conteúdos. Assim, a circulação jornalística é potencializada pelas mídias sociais na medida em que outros atores passam a participar do processo de espalhamento de notícias. Ao retweetar o link para uma notícia, o usuário contribui para a visibilidade desse link entre seus seguidores (ZAGO & BASTOS, 2013) e
ao decidir não repassá-lo, também influencia seu impacto. Sem essa ação, não há difusão de informações.
No contexto específico da circulação de tweets políticos, Bastos, Raimundo e
Travitzki (2013) identificam que as atividades na rede parecem mais importantes que o
número de seguidores de um usuário no processo de replicação de mensagens. Nesse
sentido, “ao invés de depender de conectores que agem com gatekeepers, hashtags políticas parecem depender de usuários altamente ativos com relativamente poucas conexões que geram mensagens altamente replicadas” (BASTOS, RAIMUNDO & TRAVITZKI, 2013, p.268). Assim, as práticas de recirculação acabam por influenciar a visibilidade dos assuntos políticos, que não necessariamente é determinada pela eventual popularidade de um perfil específico. Na circulação de temas políticos, outros trabalhos já
mostraram a formação de grupos polarizados em torno de certos posicionamentos políticos (RECUERO, ZAGO & SOARES, 2017). Veículos jornalísticos fazem parte desses
grupos, e a posição que ocupam nessas redes depende, em grande parte, das práticas de
retweet e menções de outros usuários, que atuam como filtro de conteúdo na rede. Deste
modo, mais do que da mensagem publicada, a circulação dos veículos depende, também, da percepção dos atores de seu posicionamento ou de sua contribuição para uma
narrativa sobre os fatos. Assim, temáticas como o impeachment, quando discutidas no
Twitter, se tornam o que Henn, Höehr e Berwanger (2012) chamam de ciberacontecimento, quando acontecimentos surgem ou se desdobram predominantemente através
das redes, transformando a sua própria natureza, de modo que passam a ter nos seus
sentidos as dinâmicas das redes por onde circulam.

3. Polarização e filtros-bolha
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Ao compartilhar notícias em plataformas de redes sociais, os atores exercem o
papel de filtro para suas redes, gerenciando o conteúdo que exibem para suas conexões.
Este processo, em ferramentas de mídia social, sofre também influência de algoritmos
capazes de personalizar as experiências dos usuários (PARISER, 2011). A personalização do consumo é tão intensa que pode levar à formação do que Pariser (2011) chama
de filtros-bolha. Esses filtros, potencializados pela homogeneidade das redes de laços
fortes, ou seja, da tendência a que as pessoas conectem-se mais com aquelas que pensam igual ou que fazem parte de um mesmo grupo, podem isolar grupos dentro da rede,
gerando a falsa percepção de consenso (YARDI & BOYD, 2010). Em relação direta
com a questão jornalística, Pariser argumenta que os algoritmos assumem a posição dos
editores jornalísticos ou gatekeepers. Se antes estes profissionais seriam responsáveis
por dar destaque a determinados acontecimentos, no meio dos filtros-bolha, as notícias
que circulam são apenas aquelas que refletem o grupo na rede, ou seja, as que apresentam posicionamentos homogêneos.
Em sentido semelhante, Sunstein (2001) estuda as câmaras de eco. A expressão
é utilizada para designar a tendência à formação de grupos fechados ao redor de determinados temas. O autor defende que é possível observar este tipo de polarização em
discussões políticas e aponta que a internet é um espaço que tende a maximizar esta
tendência. O surgimento destas câmaras de eco causa a impressão de inexistência de
pensamentos diferentes e pode gerar pensamentos com tendências mais extremistas
também baseados em uma falsa percepção de consenso.
Yardi & boyd (2010) analisaram tweets e respostas a respeito de uma temática
controversa (aborto) e identificaram que os usuários tendiam a responder a outros usuários que compartilhavam do mesmo ponto de vista (pró aborto ou anti aborto). Ao analisar a conversação online sobre temas políticos, Smith et al (2014) observam que há uma
tendência à polarização, demonstrada em formato de multidões polarizadas (polarized
crowd). Nestes casos, surgem dois grandes grupos bastante densos e que interagem apenas internamente, evidenciando a polarização e a filtragem das informações.
Ao tratar de grupos de militância política, Alves (2017, p. 18) percebe que “a
audiência ‘arrasta’ a mídia para um lado ou outro” no debate político. Assim, ainda que
não se posicionem diretamente, os veículos jornalísticos passam a aparecer em determi4
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nados grupos, conforme tenham sido compartilhado mais por usuários que apoiam ou
são contra um determinada causa.

Podemos, portanto, apontar alguns elementos cen-

trais para a reflexão entre a circulação jornalísticas e a polarização política: 1) as discussões políticas tendem a formar grupos polarizados, que podem gerar câmaras de eco
(SUNSTEIN, 2001); 2) este fenômeno se reflete também na formação de multidões polarizadas no Twitter (SMITH et al, 2014); 3) os algoritmos de personalização são capazes de maximizar este processo e até mesmo formar bolhas em torno dos usuários ou de
grupos (PARISER, 2011); 4) estes algoritmos possuem ação tão central nas plataformas
de redes sociais que assumem em muitas situações o papel dos editores jornalísticos,
definindo o que deve ter mais ou menos destaque (PARISER, 2011); e 5) na observação
das redes de conversação política, os usuários são responsáveis por arrastar os veículos
para os grupos por meio do compartilhamento de notícias (ALVES, 2017).

4. Procedimentos metodológicos
Diante do contexto explicitado pela revisão teórica, propomos explorar, neste
trabalho:
a) Quais os efeitos dos processos de filtragem na circulação dos veículos jornalísticos
dentro das redes de conversação sobre o impeachment;
b) Se, nas disputas narrativas, há polarização e a criação das chamadas bolhas informativas e como os veículos são posicionados nelas.
Para discutir esses elementos, este trabalho ancora-se na análise de redes do
Twitter. A análise de redes sociais é um conjunto de técnicas e métricas de pesquisa
voltado para o estudo da estrutura da rede (RECUERO, BASTOS & ZAGO, 2015).
Neste trabalho, nossa rede será constituída dos atores como nós (ou nodos) e as conexões como citações, menções ou retweets. Dentre as métricas da análise de redes sociais, duas são fundamentais para o presente trabalho:
a) Modularidade: métrica para análise de rede que identifica módulos, ou grupos, na estrutura da rede. Quanto mais interconectados entre si, maior a tendência de os nós aparecerem em um mesmo grupo, ou cluster. Quanto mais
alta a modularidade (mais próxima de 1) maior o número de comunidades e
5
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subgrupos, mais complexa a rede. Quanto menor a modularidade, menor o
número de grupos.
b) Grau de conexão, em especial grau de conexão indegree: o grau de conexão
está relacionado ao total de conexões recebidas ou enviadas por um determinado nó. Ele pode ser desdobrado em conexões recebidas (grau de conexão
indegree), ou enviadas (grau de conexão outdegree). Assim, um usuário que
é retuitado por dois usuários possui um grau de conexão indegree 2.
Os dados utilizados no trabalho foram coletados através de um script próprio
com acesso à API do Twitter, ao longo de quatro dias, em diferentes momentos do processo de impeachment de Dilma Rousseff: duas coletas em abril de 2016 (nos dias 19 e
24), e duas coletas em agosto de 2016 (nos dias 30 e 31). Os dados foram coletados pela
palavra "impeachment". Para a análise de dados, utilizamos o Gephi e o NodeXL. Além
da análise de redes sociais, também empregamos procedimentos de mineração textual
para identificar perfis de veículos jornalísticos dentre os dados, bem como os tweets de
veículos de maior repercussão (fator este que foi medido através do número de retweets
recebidos).
Para analisar os veículos, recolhemos os vinte que tinham maior presença (maior
indegree) no primeiro dia de análise (dia 19) e analisamos sua posição na rede nos demais dias. Para analisar os tweets, selecionamos aquelas mensagens com maior número
de RTs ou menções ao veículo.

5. Resultados
Para analisar e discutir os resultados, focaremos cada um dos dias explicitados
no método, onde traremos dados qualitativos e quantitativos das redes observadas.
19 de abril de 2016
A rede do dia 19 de abril possui 25.579 nós e 38.225 conexões. A modularidade
da rede é 0,706. Na rede desse dia (Figura 1), é possível notar a presença de dois clusters principais e vários outros secundários. O grupo rosa agrega, principalmente, contas
de apoiadores do impeachment (como @lobaoeletrico, @blogdopim - do jornalista Fe6
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lipe Neto, @senadorcaiado, @renancalheiros, @diogomainardi, @o_antagonista,
@mbl_livre, etc.). Já o cluster verde agrega, principalmente, contas contrárias ao impeachment (tais como @ptbrasil, @brasil247, @ggreenwald, etc.).
Figura 1. Rede do dia 19 de abril de 2016.

A métrica de modularidade desvela dois grandes grupos nestes dados, onde há
maior tendência de retweets e menções entre si. Ou seja, cada um dos grupos tendeu a
circular mais informações entre si do que entre eles. Isso indica uma tendência à polarização (ou seja, as informações que circulam em um grupo tendem a não circular no outro) e possivelmente uma ação de repasse de informações ativa, onde cada grupo busca
construir um discurso mais predominante (contra ou a favor) sobre o processo de impeachment. Neste contexto, interessa-nos compreender como os veículos jornalísticos vão
aparecer nesses dois grupos.
A Tabela 1 lista alguns dos veículos presentes nessa rede e a posição relativa de
cada veículo, indicando o cluster que o veículo se encontra. Também é possível ver o
grau de conexão indegree (representando o somatório de RTs e menções que cada perfil
recebeu).
Tabela 1. Presença de veículos na rede do dia 19 de abril de 2016.
Nó
estadao
Veja
g1

indegree
1339
343
324

módulo
405
1603
1603

cluster
azul
rosa
rosa
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folha
jotainfo
uolnoticias
jornaloglobo
Uol
bbcbrasil
terranoticiasbr
globonews
brasil247
revistaistoe
cartacapital
revistaforum
zerohora
jornaldobrasil
oglobopolitica
jornalextra
elpais_brasil

315
310
297
242
220
202
175
162
154
121
99
92
82
81
79
67
62

7269
7269
197
197
197
197
197
1603
7269
1603
7269
7269
7269
7269
1603
7269
7269

verde
verde
marrom
marrom
marrom
marrom
marrom
rosa
verde
rosa
verde
verde
verde
verde
rosa
verde
verde

Há cinco veículos no cluster rosa, cinco no cluster marrom, nove no cluster verde e um no cluster azul. Vemos assim que há uma divisão de circulação dos veículos
nos

vários

clusters.

Temos

@veja,

@g1,

@globonews,

@revistaistoe

e

@oglobopolitica, que repercutem principalmente no cluster rosa, onde também estão
presentes contas que notoriamente apoiaram o impeachment (como @mblivre,
@o_antagonista, ou @blogdopim). Isso significa que esses veículos repercutiram mais
juntamente com o grupo que apoiou o impeachment, demonstrando que suas narrativas
foram percebidas como também favoráveis ao mesmo.
Já os veículos @folha, @jotainfo (de modo mais periférico) e @brasil247,
@cartacapital,

@revistaforum,

@zerohora,

@jornaldobrasil,

@jornalextra

e

@elpais_brasil repercutiram mais entre os grupo dos contrários ao impeachment (com
usuários como @ptbrasil, @chicoalencar e @ggreenwald). Neste caso, temos narrativas
percebidas como contrárias ao impeachment.
Também há alguns veículos posicionados em clusters diferentes, com o módulo
azul (@estadao) e o módulo marrom (@uolnoticias, @bbcbrasil, @uol, etc.). Esse posicionamento em grupos diferentes indica que quem retuitou ou mencionou esses veículos, não os fez dentro dos clusters contrários ou favoráveis ao impeachment. Esses veí-
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culos, assim, estão posicionados em redes não polarizadas, ou não tão polarizadas quanto as anteriores, circulando em redes mais amplas.
Essa polarização também é percebida quando analisamos os tweets com maior
visibilidade dos veículos. Naquelas que mais circularam no cluster verde, por exemplo,
vemos elementos contrários ao impeachment, como por exemplo o tweet do
@jornalextra que implica o fato de que a então presidenta Dilma teria tido mais eleitores do que os congressistas que a estavam julgando. Do mesmo modo, o comentários
sobre as "pedaladas" não sustentarem o pedido de impeachment do @brasil247 ou o
tweet do @jornaldobrasil que mostrava que a maioria dos deputados que julgaria o processo de impeachment tinha pendências na justiça.
@jornalextra: Dilma teve mais eleitores do que a soma de todos os deputados
que votaram pelo impeachment. https://t.co/liZ04olIag https (92 RTs)
@brasil247: Autores do impeachment admitem que "pedaladas" não se sustentam e decisão será política | Brasil 24/7 https://t.co/42jFhJIt3? (115 RTs)
@JornaldoBrasil: Cerca de 60% dos deputados que votaram impeachment
têm pendências na Justiça https://t.co/RpJfQYgbEy (71 RTs)

Por outro lado, no cluster rosa, vemos mensagens que, em geral referem-se a
informações sobre o andamento do processo de impeachment e críticas ao trabalho do
Congresso Nacional. Esse andamento, entretanto, pode ser visto como positivo para os
grupos pró impeachment.
Já entre os veículos que mais circulam por outros clusters, temos narrativas variadas, mas de modo geral, com críticas à classe política. O Estadão (@estadao), por
exemplo, veículo com maior indegree da rede, aparece em um cluster secundário, mesmo que seus tweets apresentem conteúdos mais próximos do posicionamento contrário
ao impeachment:
@estadao: Após votação do impeachment, deputados tiram semana de folga e
vão para Miami (2414 RTs).

Do mesmo modo, a rede do @uol e do @uolnotícias também repercutiram notícias sobre a declaração de Joaquim Barbosa e um suposto posicionamento contrário ao
impeachment nos sites de rede social. Esta mesma notícia também é reproduzida por
9
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@veja e @revistaistoe, apesar disto, os dois veículos aparecem no cluster rosa. Já
@zerohora e @folha repercutem o mesmo fato e surgem no cluster verde.
@UOL: "É de chorar de vergonha!": Joaquim Barbosa usa Twitter para falar
da votação do impeachment https://t.co/XsXq12dvNo (115 RTs)
@veja: ‘É de chorar de vergonha! Patético!’, diz Joaquim Barbosa sobre votação do impeachment (138 RTs)
RT @zerohora: “É de chorar de vergonha! Patético!”, diz Joaquim Barbosa
sobre votação do impeachment (193 RTs)

O posicionamento de veículos em clusters diferentes, mesmo que reproduzam
notícias semelhantes, pode indicar que existem elementos para além do conteúdo dos
tweets que influenciam a posição dos veículos na rede.
26 de abril de 2016
A rede do dia 26 de abril possui 22.101 nós e 41.313 conexões. A modularidade
da rede é 0,544, um pouco menor do que a do dia 19, principalmente porque há uma
maior clusterização. Na rede desse dia (Figura 2), é possível notar a presença de dois
clusters principais e alguns clusters secundários menores. Novamente, o grupo rosa
agrega apoiadores do impeachment, ao passo que o grupo verde reúne tweets contrários
ao impeachment.
Figura 2. Rede do dia 26 de abril de 2016.
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A Tabela 2 lista alguns dos veículos presentes nessa rede e a posição relativa de
cada veículo, indicando o cluster que o veículo se encontra.
Tabela 2. Presença de veículos na rede do dia 26 de abril de 2016.
Nó
g1
Veja
estadao
Jotainfo
Uolnoticias
brasil247
Uol
revistaistoe
globonews

indegree
652
482
359
250
229
186
158
134
121

módulo
932
932
932
932
932
1004
932
932
932

cluster
rosa
rosa
rosa
rosa
rosa
verde
rosa
rosa
rosa

cartacapital
jornaloglobo
jornaldobrasil
terranoticiasbr
oglobopolitica
revistaepoca
Bbcbrasil
Zerohora
elpais_brasil
jornalextra
revistaforum

93
78
75
73
38
34
31
24
23
5
-

1004
932
1004
932
932
932
932
932
1004
932
-

verde
rosa
verde
rosa
rosa
rosa
rosa
rosa
verde
rosa
-

Nessa rede, é possível observar que alguns veículos que antes apareciam no cluster contrário ao impeachment, agora aparecem no cluster favorável ao impeachment.
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Esse é o caso de @zerohora e @jornalextra. Também outros veículos que estavam em
clusters à parte são direcionados para o grupo favorável ao impeachment, como o
@estadao e o @jornaloglobo. Também vemos que há menor equilíbrio na distribuição
dos veículos nos clusters. Temos quinze veículos circulando principalmente no cluster
rosa (favorável ao impeachment) e apenas quatro no cluster verde, notadamente veículos de posicionamento assumido (@brasil247, por exemplo). Isso indica que os veículos
noticiosos que antes circulavam na periferia dos núcleos ou mesmo dentro do núcleo
contrário ao impeachment, passaram a circular principalmente dentro do núcleo favorável. Isso pode ter acontecido devido a uma percepção, por parte das pessoas, de que as
narrativas constituídas pelos veículos favoreciam o posicionamento pró-impeachment.
De qualquer modo, indica que os veículos foram "arrastados" (ALVES, 2017) para dentro do cluster favorável.
De fato, entre os tweets com maior circulação dos principais veículos, o que se
vê é que há foco em repercussões sobre a votação, assim como para a formação da comissão de impeachment. O foco é no andamento do processo.
@g1: Dilma entrega casas na Bahia e diz que impeachment é golpe (466
RTs).
@estadao: AO VIVO: Senado elege Raimundo Lira (PMDB) presidente da
comissão do impeachment (196 RTs).
@jornaloglobo: Senado elege Raimundo Lira presidente e Anastasia relator
da comissão do impeachment (203 RTs).

Já nos veículos que circulam no cluster contrário ao impeachment, há
uma clara e forte oposição ao processo.
@brasil247: Impeachment é golpe; eleições já é golpe; Dilma presidente não
é golpe. Ponto | https://t.co/bPNuIo2eXJ Por Davis Sena Filho (164 RTs)
@cartacapital: Cabe a pergunta: a Câmara examinou as acusações contra
Dilma? Por Wálter Maierovitch https://t.co/ajHVg0lFer https://t.co (178 RTs)

A partir desses dados, podemos ver que parece haver uma articulação maior entre os contrários ao impeachment no sentido de fazer circular tweets cuja posição fosse
demarcada como contrária, enquanto aqueles nós mais favoráveis ao impeachment cir12
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culavam o andamento do processo. Parece evidente, aqui, que o próprio andamento do
processo foi visto pelo cluster como algo favorável.
30 de agosto de 2016
A rede do dia 30 de agosto possui 11.400 nós e 17.418 conexões. A modularidade da rede é 0,604. Há um maior número de grupos grandes do que nas redes de abril. A
Figura 3 mostra a rede desse dia. Desta vez, é possível notar a presença de vários clusters, mostrando uma redução de densidade do cluster contrário ao impeachment e uma
fragmentação em torno dos veículos. Vemos cinco clusters principais, o rosa, favorável
ao impeachment e mais denso (ou seja, mais ativo), o verde, contrário ao impeachment
e menos denso, o grupo azul, que reúne tweets que mencionaram o perfil de @dilmabr,
sem necessariamente se posicionar a favor ou contra o impeachment, e o laranja e o rosa
forte que reúnem principalmente veículos jornalísticos.
Figura 3. Rede do dia 30 de agosto de 2016.

É possível perceber que o cluster da esquerda começa a se desarticular. Ao contrários dos dados anteriores, vemos que os veículos jornalísticos circulam em diferentes
clusters, mas não nos clusters principais. Neste momento, a narrativa jornalística parece
se desprender dos clusters de apoio e contrários ao impeachment. Assim, por exemplo,
no cluster rosa aparecem os veículos @oglobopolitica, @globonews, @veja e
@revistaistoe. Já em outros clusters, próximos, mas não dentro do grupo, estão @g1,
13
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@uolnoticias, @uol, @bbcbrasil, @folha, @jornaloglobo, etc. Dentro do cluster verde,
estão presentes apenas os veículos notadamente apontados como contra o impeachment,
como @cartacapital, @brasil247 e @elpais_brasil.
Tabela 3. Presença de veículos na rede do dia 30 de agosto de 2016.
Nó
g1
estadao
cartacapital
Folha
jornaloglobo
uolnoticias
oglobopolitica
Veja
bbcbrasil
Uol
globonews
revistaistoe
zerohora
terranoticiasbr
elpais_brasil
jornaldobrasil
jornalextra
jotainfo
brasil247
revistaforum

indegree
módulo
cluster
242
1139
laranja
154
2911
azul
151
8
verde
100
1355
marrom
83
1355
marrom
59
1139
laranja
55
1690
rosa
54
1690
rosa
50
1139
laranja
41
1139
laranja
26
1690
rosa
26
1690
rosa
21
1139
laranja
17
1139
laranja
10
8
verde
9
1402
preto
3
1355
marrom
31
8
verde
18
8
verde
1
1690
rosa

Nestes dados, vemos que aqueles veículos cujos tweets constroem positivamente
os personagens pró impeachment tendem a circular mais no grupo rosa ou próximo a
ele, por exemplo:
@jornaloglobo: Janaina rebate acusação de que Cunha teve influência no
processo de impeachment (36 RTs)
@revistaistoe: Janaina Paschoal diz que sofreu ao pedir impeachment de uma
mulher. (26 RTs)

Já os veículos cujos tweets que de alguma forma criticam o processo de impeachment e seus personagens circulam mais no grupo verde, como em:

14
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@cartacapital: Assista Janaína Paschoal ao dizer: "Deus [foi o autor do conluio]" do impeachment (32 RTs).

O grupo laranja congrega veículos que foram citados mais coletivamente nos
tweets, e cujas notícias poderiam ser tidas tanto como contrárias quanto como favoráveis ao impeachment. Isso talvez aponte para o fato de que os clusters reduzem a citação aos veículos jornalísticos, privilegiando outras fontes de informação. Vemos aqui
que, ao contrário de abril, alguns veículos jornalísticos "saem" do cluster favorável, mas
não conseguem "entrar" no cluster contrário. Este permanece fechado à circulação destes. Já outros veículos, como a revista Veja (@veja) não conseguem circular fora do
cluster favorável ao impeachment, e ainda outros, como a @cartacapital também não
conseguem sair do cluster contrário.
31 de agosto de 2016
A rede do dia 31 de agosto possui 20.757 nós e 24.475 conexões. A modularidade da rede é 0,821. O número de grupos também aumenta, reduzindo a concentração e a
polarização observada nos casos anteriores. A Figura 4 mostra a rede desse dia. É possível notar que o cluster verde, que reúne o grupo contrário ao impeachment, aparece desarticulado, com bem menos participação, enquanto o cluster rosa continua bastante
denso, como no dia 30. O cluster rosa aparece em destaque, e é possível perceber a presença de outros clusters.
Figura 4. Rede do dia 31 de agosto de 2016.
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Tabela 4. Presença de veículos na rede do dia 31 de agosto de 2016.
nó

indegree

módulo

cluster

g1
estadao
folha
uolnoticias
uol
jotainfo
terranoticiasbr
jornaloglobo
globonews
veja
cartacapital
jornaldobrasil
jornalextra
bbcbrasil

883
238
190
153
140
126
85
71
69
42
39
38
32
22

3022
3022
3022
2476
2476
2828
3090
3022
3022
3022
2476
5270
3022
2476

rosa
rosa
rosa
preto
preto
verde
laranja
rosa
rosa
rosa
verde
cinza
rosa
verde

zerohora

21

5274

azul

oglobopolitica
elpais_brasil

18
13

3022
3022

rosa
rosa

O @g1 aparece novamente no cluster rosa e como o veículo de maior indegree.
Apesar de sua posição no grafo, junto ao grupo favorável ao impeachment, os tweets de
maior visibilidade do veículo reportam declarações que questionam o futuro de país,
podendo ter um alinhamento mais próximo do grupo contrário ao impeachment. O
16
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mesmo cenário se repete com o @estadao e @folha e seus tweets com maior número de
RTs na rede. As mensagens podem ser vistas abaixo:
@g1: Impeachment leva ao poder um 'grupo de corruptos investigados', diz
Dilma (374 RTs).
@estadao: A maioria dos senadores investigados na Lava Jato votou a favor
do impeachment (310 RTs)
@folha: Impeachment de Dilma não salva economia, diz cobertura externa
(128 RTs).

Já no cluster verde, a @cartacapital volta a aparecer inserida no grupo, produzindo conteúdos claramente contrários ao impeachment, como ao noticiar manifestações
a favor de Dilma e utilizar a expressão “golpe” para se referir ao processo: “20 mil pessoas protestam contra o golpe em São Paulo #Impeachment #GolpeALaPatriaGrande
#Golpe”. Até mesmo o @elpais_brasil, que sempre aparecia no cluster contrário ao impeachment, na rede do dia 31 de agosto, faz parte do cluster rosa.

6. Discussão
Vimos neste trabalho que há uma polarização e clusterização das redes em grupos favoráveis e contrários ao impeachment no começo do processo e uma desarticulação, especialmente do grupo contrário, ao final do mesmo. A estrutura das redes identificadas permite perceber uma polarização política a partir das redes de menções e retweets (BASTOS, RAIMUNDO & TRAVITZKI, 2013). Essa polarização parece estar
ligada a um compartilhamento de tweets dentro de grupos de usuários com posicionamentos políticos similares (SUNSTEIN, 2001; YARDI & BOYD, 2010). De modo geral, vimos que houve uma tendência a que determinados veículos circulassem principalmente dentro de determinados grupos (@g1, @veja, @globonews no grupo pró impeachment e @cartacapital, @brasil247, @elpaís_brasil no grupo contrário). Isso também mostra que, uma vez percebido como favorável ou contrário a uma determinada
ideia, o veículo pode ficar "preso" em um determinado cluster, não conseguindo passar
a barreira ideológica para circular do outro lado. Deste modo, os processos de recirculação jornalística (ZAGO, 2014) podem acarretar em uma redução do contato da rede com
17
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as notícias, prejudicando, justamente, o alcance das mesmas a pontos mais distantes da
estrutura.
O vínculo de veículos a um ou outro grupo em alguns casos é marcado pelo posicionamento destes em torno da temática discutida. A @cartacapital e o @brasil247,
por exemplo, sempre produzem narrativas marcadamente contrárias ao impeachment,
inclusive utilizando termos como “golpe”, como pode ser visto nos tweets da
@cartacapital em 31 de agosto. Estes veículos estão presos ao cluster de posição semelhante, não circulando no outro grupo da rede. Por outro lado, identificamos casos em
que os veículos não apresentam uma posição tão clara sobre o tema e mesmo assim acabam se vinculado a um cluster, como é o caso do @g1, que chegou até mesmo a compartilhar conteúdos que poderiam ser utilizados para questionar o impeachment e aparece vinculado principalmente ao grupo que apoiou o processo. Alguns veículos acabam
também circulando entre clusters como no caso de @estadao, @zerohora e @folha,
publicando tweets que em alguns casos sugerem sentidos mais próximos do grupo contrário ao impeachment e mesmo assim, surgem no cluster favorável. Estes modos de
circulação contribuiriam, assim, para a própria construção do ciberacontecimento
(HENN, HÖER & BERWANGER, 2012), amplificando e modificando os sentidos do
evento e da própria narrativa jornalística.
Observamos, assim, que o posicionamento produzido em tweets de veículos,
quando apresentados de forma mais clara, pode causar sua presença mais presa a determinado cluster, como no caso da @cartacapital, do @brasil247 e da @veja. Por outro
lado, também identificamos veículos que divulgam opiniões de pessoas públicas contrárias ao impeachment e aparecem no grupo favorável ao processo, como nos tweets destacados de 31 de agosto, assim como o caso em que diversos veículos repercutem a declaração de Joaquim Barbosa, em 19 de abril, e aparecem em clusters distintos. O que se
percebe, então, é que o sentido das mensagens publicadas pode ser um indicativo dos
cluster ao qual o veículo aparece conectado, mas não é necessariamente o motivo desta
presença. Isto porque, ao retuitar, os usuários parecem “arrastar” os veículos para um
determinado lado do espectro político, conforme sugerido por Alves (2017). Assim,
embora em parte das vezes os veículos sejam arrastados para grupos com visões políticas afins, o fato de noticiar os últimos acontecimentos e informações factuais pode fazer
18
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com que um veículo apareça em grupos distintos da conversação política em momentos
distintos do processo. Na média, entretanto, observamos que os veículos jornalísticos
tiveram grande dificuldade para circular dentro do cluster contrário ao impeachment,
circulando apenas de modo periférico na rede, o que indica que tiveram suas narrativas
percebidas como favoráveis ao processo. Esse "arrasto", assim, pode comprometer a
circulação de informações em momentos de polarização da rede, reduzindo a pluralidade de informações que circulam nos grupos.

7. Considerações finais
Este trabalho procurou analisar a presença de veículos jornalísticos em grupos de
apoio e oposição ao impeachment de Dilma Rousseff no Twitter. Foram observadas as
redes em quatro momentos chave do processo. Para tanto, utilizou-se de procedimentos
da análise de redes sociais, de modo a identificar grupos de usuários a partir de características estruturais da rede.
As principais conclusões a partir dos resultados obtidos foram: 1) surgiram grupos polarizados separados entre usuários favoráveis e contrários ao processo de impeachment; 2) o cluster contrário ao processo aparece de forma mais desarticulada em 30
e, especialmente, 31 de agosto, data em que o processo chegou ao final com o impedimento da então presidenta; 3) alguns veículos se mantém presos a um ou outro cluster
durante os períodos analisados; 4) em alguns casos, isto se dá por visões políticas do
próprio veículo, como @cartacapital e @brasil247 no grupo contrário ao impeachment
e @veja no grupo favorável; 5) em outros casos, o sentido das mensagens dos veículos
não necessariamente influencia em suas posições na rede, especialmente na reprodução
de notícias marcadamente factuais que repercutem o andamento do processo; 6) estas
dinâmicas fazem com que veículos mudem de cluster nas diferentes redes analisadas; 7)
entendemos, portanto, que a aparição dos veículos em um ou outro grupo depende especialmente da forma como são “arrastados” para determinados grupos a partir das práticas de retweet dos usuários e que essas práticas podem "prender" um determinado veículo a este grupo, dificultando sua circulação nos demais.
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