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SUMÁRIOEXECUTIVO 


Resumo: 
O estudo analisa publicações do Twitter que reivindicam o status científico para trazer
argumentos de autoridade a mensagens sobre a Covid-19, incluindo adesãooucríticaa
medidas protetivas,aplicaçãoounãodevacinasegraudepericulosidadedovírus,entre
outros. Os 3,3 milhões de posts que compõem o corpus da pesquisa foram publicados
entre janeiro e maio de 2021. Dos quatro clusters identificados, o que mais angariou
engajamento pautou principalmente a defesa do tratamento precoce, situando-se no
campodoconservadorismodedireitaemalinhamentocomogovernoJairBolsonaro.Os
três outros clusters reagiram a isso, o que incluiu profissionais de saúde, autoridades
sanitárias, epidemiologistas, jornalistas, além de influenciadores progressistas e de
esquerda. No grupo alinhado ao governo, a longevidade de links que apelam à ciência
para argumentar sobre a Covid-19 foi 150% maior do que nos outros três clusters
identificados,oqueapontaque,mesmonemsempreobservandoparâmetrosdemétodo
científico para embasar sua argumentação, o cluster da direita conservadora explora o
statusdaciênciaparadefenderseuspontosdevista. 

Palavras-chave:  
Covid-19;Twitter;ciência;pseudociência;esferapública. 



SÍNTESEDOSRESULTADOS 


1. O cluster que atrai maior volume de interações (41,5%)noTwitteréformadopor
usuários alinhadosaocampodadireitaconservadoraeàdefesadeprotocolosde
tratamento precoce para Covid-19. Esse não é o primeiro,esimoterceirocluster
em termos de quantidade de perfis conectados entre si. Mesmo com a fatia de
21,5% dos perfis, portanto, este agrupamentofuncionaisoladamentecomovetor
de circulação de mensagens que pregam a eficácia do tratamento precoce. O
cluster mais populoso, com 29,6% dos perfis, é composto por profissionais de
saúde,cientistaseautoridadessanitáriasquealudemàfaltadecomprovaçãodos
protocolos de tratamento precoce, entre outros tópicos,eéoterceiroemtermos
de interações (11,6%). O segundo cluster no que se refere a interações (34,5%) e
perfis (24,9%) é representado pelo campo da esquerda, com críticas dirigidasao
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governo federal; enquanto que o menor (9,5% de perfis e 7,7% dasinterações)é
formado por epidemiologistas, jornalistas e associações de infectologia também
críticosàconduçãodapandemiapelaadministraçãodeJairBolsonaro. 

2. Entre os cinco domínios com mais menções, respostas e retuítes pelo cluster
defensor da eficácia do tratamento precoce, todos são veículos de mídia
conservadora de direita e hiperpartidarizados. Domínios de sites da imprensa
tradicional ocuparam as cincoprimeirasposiçõesdoclusterligadoaprofissionais
da saúde e autoridades sanitárias e dividiram espaço com sites de orientação
editorial à esquerda, no grupo de oposição ao governo, e à direita, no conjunto
maisligadoàcentro-direita. 

3. Otempodevidamédiodoslinksemcirculaçãosobreoassuntoéde100horasem
três dos quatro clusters. A exceção ocorre no cluster que defende o tratamento
precoce, onde a duração sobe para 250 horas. Tendo em vista os dez links mais
duradouros, é apenas no cluster defensor do tratamento precoce que se pode
identificar URLs controversasequepropagampseudociência.Sãositesanônimos
que são alvos recorrentes de desmentidos e invalidados pela comunidade
científica. O link mais duradouro circulou por 159 dias e é um exemplar dessa
práticaemdefesadotratamentoprecoce,assimcomooutroscommaistempode
vida.Jáostrêslinksmenosduradouroscircularamemtornode85diasesãotodos
demeiosdecomunicação. 

4. O cluster favorável ao tratamento precoce foi aquele que isolou mais domínios
exclusivos/predominantes.Issosignificaque,em44%doslinks,90%dasmenções,
respostas e retuítes ocorreram dentro do próprio cluster. Um percentual
significativo de isolamento de fontes informativas ocorreu no cluster que reúne
usuárioscríticosaogovernoealinhadosacamposdaesquerda,poronde31%dos
linkscircularampreponderantemente. 
5. Observa-se, também, que o clusterquedefendeaeficáciadotratamentoprecoce
foi o conjunto que mais compartilhou seis dos quatorzedomínioscientíficosque
foramcompartilhadosportodososc lusters. 
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APRESENTAÇÃO 

EsteéoquintopolicypapernoâmbitodoprojetoDigitalizaçãoeDemocracianoBrasil,
umaparceriaentreaDiretoriadeAnálisedePolíticasPúblicasdaFundaçãoGetulioVargas
(FGV DAPP) e a Embaixada da Alemanha no Brasil. Até 2022, uma série de pesquisas
aplicadas e iniciativas, como seminários e oficinas, serádesenvolvidacomoobjetivode
ampliaracompreensãoebuscarresoluçõessobreproblemascomplexosqueenvolvema
relaçãoentrepolítica,democraciaeplataformasdemídiassociais—emespecial,ofluxo
de mensagens, a discussão pública e a ação coletiva que se baseiam em informações
potencialmente enganosas, extremistas e antidemocráticas. O projeto busca somar
esforços para construir conhecimento e desenvolver mecanismos para frear ameaças
on-lineefortalecervaloresdemocráticosnoBrasil. 

ApandemiadeCovid-19deslocouparaocentrodadiscussãopúblicaedadisputapolítica
questõesrelacionadasaosmétodoseaoconhecimentocientífico.Juntoànecessidadede
entenderovírusedefrearasuatransmissibilidadeemnívelglobal,asuperabundânciade
histórias e fatos controversos e falsos, bem como a popularidade de falácias
pseudocientíficas,tornaram-sealvodepreocupaçãomundial,detalmodoaserapelidada
de infodemia pela Organização MundialdeSaúde(OMS)1.Empaísesjádemarcadospela
polarização e radicalização da política nos últimos anos, como o Brasil, a pandemia
ensejou crises de toda ordem, sanitária, política e humanitária, que comprometem a
formulaçãoeaeficáciadepolíticaspúblicas,oquepodeserilustradopelamarcademais
de500milmortesem15mesesnopaís,entre12demarçode2020e19dejunhode20212. 

No curso disso, ideias contrárias às recomendações de isolamento social, de uso de
máscaraedeaplicaçãodevacinasseespalhamon-lineeconquistamcapilaridadesocial,
emespecial,emnichosalinhadosaomododegovernodopresidenteJairBolsonaro(sem

1

 erem:h
V
 ttps://www.who.int/health-topics/infodemic.Acessoem:19jul.2021. 
Verem:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/brasil-chega-a-500-mil-mortes-por-covid.shtm
l.Acessoem:19jul.2021. 
2
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partido), defensor do tratamento precoce. Embora controvérsias sejam parte da
construção do conhecimento científico, que, em si mesmo, é não-dogmático e avessoa
verdades absolutas, parte da enxurrada de posts dispersos on-line vai na contramão da
orientaçãodeorganismosinternacionaisemacordocomacomunidadecientífica.Apesar
disso, o mesmo discurso, chamado de negacionista ou anticiência, tem recorrido ao
repertório e a fontes científicas e/ou pseudocientíficas em busca de legitimidade
epistêmica. 

Pesquisas indicam que evidências científicas têm sido mencionadas por redes
negacionistasemplataformascomooYouTubeparaminimizaragravidadedapandemia,
para confrontar o noticiário e para sustentar crenças conspiratórias – “arma chinesa”,
“pragabíblica”–desdeasprimeirasapariçõesdovírus,comparticipaçãodiretadelíderes
de opinião e especialistas, como pastores e médicos, e certa gramática científica
(MACHADO et al., 2020a; OLIVEIRA, 2020). Estudos têm revelado ainda que a defesa de
medicamentos sem comprovação científica, em especial cloroquina, azitromicina e
ivermectina, costuma ser objeto recorrente dedesmentidosedeteoriasdaconspiração,
comaltadosedeviéspolítico(MACHADOetal.,2020b;ARAÚJO;OLIVEIRA,2021)edeum
contato conveniente com a gramática científica (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2021). Não de hoje,
autores têm mostrado que a crença conspiracionista sobre ciência, como no caso das
mudanças climáticas, tende a ser “imune afalsificações”,porqueevidênciasalternativas
ou contraditórias são sempreacionadasparaacomodareampliarcriticamenteoescopo
daconspiração(LEWANDOWSKI;GIGNAC;OBERAUER,2013,p.3). 
É com base neste contexto que esta pesquisa busca compreender de que maneira as
reivindicações de cientificidade são incorporadas nas disputas discursivas sobre a
Covid-19 no Twitter. Aqui, definimos reivindicações de cientificidade como afirmações,
alusões e questionamentos que têm como base a utilização de estudos, hipóteses
científicasouautoridadesqueoperamsobalógicadocampocientífico.Ouseja,busca-se
compreender,apartirdeumestudodecasosobreoTwitter,osusossociaisdoestatutode
autoridade científica em ambientes que não são organizados pela lógica de
funcionamento e no tempo da ciência. Para isso, este estudo recruta procedimentos de
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análisederedessociaisnainternet(porexemplo,RECUERO,2017;RUEDIGER,2017),com
foco na relação entre clusters e links, e se debruça sobre um corpus de 3,3 milhões de
tuítes. 
Em um primeiro momento,procedeu-seàcoletaeàclassificaçãodedadosrelativos,em
sentido lato, ao debate no Twitter sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e, mais
especificamente, a manifestações que reivindicam estatuto científico para a defesa de
posicionamentoseasserçõessobreadoençaousobreoseutratamento.Paraacoletado
debate mais amplo sobre a pandemia de Covid-19, foi elaborada uma lista de
palavras-chave,executadaemumscriptdecoletadedadosviainterfacedeprogramação
deaplicações(API)doTwitter. 
Dessacoletadedadosinicial,procedeu-se,então,àelaboraçãodeumasintaxedebusca‒
ouumconjuntodetermos,expressõesefraseologias,articuladaspormeiodeoperadores
lógicos‒paraaclassificaçãodaspostagensquefizessemreferênciaadiscursosdecaráter
pretensamente científico. A elaboração dessasintaxeesteveorientadaaenunciadosque
fizessem referência formal a estudos, trabalhos e pesquisas alegadamente científicos; a
posicionamentos ou declarações de atores aludidos como pesquisadores ou cientistas;
ou, ainda, à prática da ciência demaneiraampla.Elafoiexecutadaatravésdaaplicação
dessa sintaxe como filtro em todo o conjunto de dados inicial, onde foram mantidas
apenasaspublicaçõesquetiveramresultadopositivonacomparaçãocomosoperadores
booleanosdasintaxe. 
Por meio da aplicação livre Gephi (GephiConsortium)ecombasenocompartilhamento
de postagens entre perfis, foi elaborado um grafo para a representação das interações
entre os usuários engajados no debate em questão. A aplicação permitiu, ainda, a
identificação de agrupamentos de perfis, com base nacomparaçãoentreosvolumesde
interaçõesforaedentrodascomunidades.Atítulodeconsistência,foramconsideradosos
agrupamentosqueconcentraram,pelomenos,5%dosperfisengajadosnodebate‒oque
resultouemquatrocomunidades. 
O documento está organizado em três partes, para além desta apresentação e da
conclusão. Na primeira, é realizada uma discussão sobre as lógicas de organização e a
10 
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legitimidade do campo científico como fonte de conhecimento. Na sequência, são
mobilizadosautoresligadosàliteraturasobreculturadigital,emumareflexãosobrecomo
as dinâmicas comunicativas em rede alteram osparadigmasdeautoridadeconsagrados
em campos de conhecimento específicos. Na terceira parte, são apresentados os
resultados do estudo em três subseções: i) na primeira, é utilizado o mapa formado a
partir das interações do corpus para identificar as principais comunidades envolvidas
neste debate, caracterizadas por meio de uma análise dos domínios e links mais
compartilhadosporcadaumadelas;ii)emseguida,érealizadaumaanálisedo“tempode
vida” dos links por cluster e; iii) por fim, busca-se identificarasfontesdeinformaçãode
cadacluster,analisandooníveldeexclusividade/predominâncianocompartilhamentode
domíniosporc luster.
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OCAMPOCIENTÍFICOCOMOFONTE
DECONHECIMENTOLEGÍTIMO 


O emprego do termo científico eodesígniodeautoridadequeelenormalmenteconfere
sãoatribuídosàssuasnormaseparâmetros,balizadosporteorias,métodosepelaprópria
comunidadecientífica.Éimportantesublinhar,antesdetudo,queépapeldaciênciaestar
em constante debate, reflexão e construção, o que reforça e proporciona robustez ao
próprio conhecimento científico. Aqui não setemointuitodeexauriroucontemplarum
arcabouçoexaustivoaessadiscussão.Antesdepassarpropriamenteparaadescriçãoea
análise mais detidas dos dados, contudo, cabe uma breve incursão teórica econceitual
que se volte à compreensão das características específicas que definem o campo
científico,alémdesituaralgunsestudosquetêmsedebruçadosobreotemadaciênciano
contextodapandemiadeCovid-19. 
Todo empreendimento de pesquisa se trata de uma redução ou uma tentativa de
representaçãoobjetivadadedadofenômeno,queestápermeadodelimitaçõeseescolhas
teóricasemetodológicasapresentadasaopesquisador.Nãoobstante,ocampocientífico
atua sob condições específicas e está circunscrito à realidade social, o que implica que
diversos fatores externos podem operar no campo. O grau de autonomia atribuído ao
trabalho científico, porém, é fundamental para que as premissas próprias do campo
científico orientem e confiramconfiabilidadeevalidadeaseusresultados,àmedidaque
“sobretudo a legitimidade da ciência e a utilização legítima da ciência são motivos
permanentesdelutanomundosocial”(BOURDIEU,2004,p.17). 
O campo científico é delimitado e sujeito aos seus princípios de verificação e normas
específicas — “se você deseja triunfar sobre um matemático, é preciso fazê-lo
matematicamentepelademonstraçãoourefutação”(BOURDIEU,2003,p.32)—,masnão
só: a validade e origordeumahipóteseouteoriadevemsersubmetidosaoescrutínioe
assentimento da comunidade científica, que constitui o campo (KUHN, 1970). Nessa
perspectiva, é em conformidade com as teorias e os métodos aceitos e compartilhados

12 

DiretoriadeAnálisedePolíticasPúblicasdaFundaçãoGetulioVargas 
por uma parcelarelevantedoscientistasdedadocampodoconhecimentoqueaciência
avançaeproduzcontribuiçõessignificativas. 
A ciência e o método científico, porém, são notadamente reflexivos, dinâmicos e
continuados,aoquepossibilitaprocessosderuptura,queinauguramnovos“paradigmas”
(KUHN, 1970). De qualquer modo, a expertise, o acúmulo e a tradição científicos são
indispensáveis paraasuaevolução,oque,emgeral,sedápelaexclusãodeumconjunto
de hipóteses e/ou teorias concorrentes, ou seja, pelo critério de falsificabilidade
(CHALMERS, 1993). Neste ponto é importante salientar também o papel dasteoriasque
devem orientar todas asetapasdeumprojetocientífico.“(...)umateoriamuitoboaserá
aquelaquefazafirmaçõesbastanteamplasarespeitodomundo,eque,emconsequência,
é altamentefalsificável,eresisteàfalsificaçãotodavezqueétestada”(CHALMERS,1993,
p.60).Destamaneira,“oempreendimentodaciênciaconsistenaproposiçãodehipóteses
altamente falsificáveis, seguida de tentativas deliberadas e tenazes de falsificá-las”
(CHALMERS,1993,p.62).Oautoraindaressaltaqueaquelasteoriastestadasetidascomo
falsificadasperanteacomunidadecientíficadevemsernecessariamenterejeitadas,oque
incita ao aperfeiçoamento das proposições teóricas, segundo as normas e métodos
científicosaceitos. 
Reforçando o caráter de reflexividade daciência,épormeiode“tentativaeerro”quese
avança o conhecimento científico. A“(...)reflexividadeéummeioparticularmenteeficaz
de reforçar as hipóteses de se aceder à verdade ao reforçar as censuras mútuas e ao
fornecerosprincípiosdeumacríticatécnica,quepermitecontrolardeformamaisatenta
os fatores susceptíveis de alterar o sentido da investigação” (BOURDIEU, 2004, p. 123).
Nessa perspectiva, e retomando os critérios demarcadores da ciência, é de suma
importância que o trabalhorealizadodentrodalógicaprópriadaciênciapossuarelativo
graudeautonomia,ouseja,queeleavanceindependentementedeinteressesepressões
externasaosseusprincípiosfundamentais. 
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CULTURADIGITALEACONTESTAÇÃO
DOPARADIGMADOE
 XPERT 


O apelo ao estatuto científico na disputa de narrativas em torno da Covid-19 ajuda a
pensar nos desdobramentos da emergência da cultura participativa no contexto digital.
Em 2006, Henry Jenkins discutia o tema ao analisar o desenvolvimento de uma
inteligênciacoletivaemprocessosdespoilingsobreorealityshowSurvivor.Ospoilingéa
prática de divulgar partes de filmes e séries antes que elas sejamoficialmenteexibidas.
Como o programa era inteiramente gravado antes de ir ao ar, os fãs se dedicavam ao
complexo processo de checar pistas para tentar adivinhar o que vinha a seguir, muitas
vezes antes mesmo de a temporada nova estrear. Ao analisar o spoiling em Survivor,
Jenkins (2013, np) fala de uma produção que “é televisão para a era da Internet – feito
para ser discutido, dissecado, debatido, previsto e criticado” e discute como esse novo
paradigmaafetariaos tatusd
 oatéentãoabsolutoparadigmadoe xpert. 
Jenkins via a emergência de uma inteligência coletiva sob a ótica de Pierre Lévy,
referindo-se “a essa capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise
combinadadeseusmembros”quandoocampoemquestãoétãoamplooucomplexoque
“é impossível um único ser humano, ou mesmo um grupo de pessoas, dominar todo o
conhecimento, todas as habilidades” (JENKINS, 2013, np).Paraoautor,oconhecimento
retido por indivíduos fica “a postos”, pronto para ser compartilhado “quando surge a
ocasião”. Por outro lado, no paradigmadoexpert,oconhecimentoédetidoporumavoz
de autoridade, geralmente com educação formal em seu campo de especialidade, que
centraliza a produção e a difusão do conhecimento, criando um “interior”, do qual
participa quem detém o conhecimento, e um “exterior”, reservado a quem apenas
consome as informações compartilhadas pelos experts. Usando o argumento de Peter
Walsh, Jenkins também aponta que o paradigma do expert utiliza “regras sobre como
acessar e processar informações, regras estabelecidas por meio de disciplinas
tradicionais”(JENKINS,2013,np). 
Oparadigmadaparticipaçãogeroudesafiosinéditosnomundoaodiluiressasregrasem
novos códigos que definem a credibilidade e confiança que um conhecimento
14
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compartilhado merece. Quinze anos depois da reflexão de Jenkins, o mundo se vê
mergulhado em uma crise proveniente, principalmente, da livre circulação de
desinformaçãoestrategicamenteproduzidaedisseminadaparaatingirobjetivospolíticos,
emumcenárioemqueapopulaçãocomumtemgrandedificuldadeparalidarcomacrise
epistemológica inaugurada pelo caosinformacional.NacrisedaCovid-19,omundoteve
quelidarcomumacirramentodapandemiamotivadopelaprofusãodepublicaçõescom
supostosespecialistasqueestariamtrabalhandoparadesvelarconspiraçõessobrevacinas
e medicamentos ou lutar contra um “globalismo de esquerda” da OMS. Esse cenário
revela alguns efeitos preocupantes que emergiram da cultura da participaçãodaúltima
décadaemeia. 
Jenkins tinha uma expectativa otimista quanto à emergência deste novo paradigmaem
detrimento do paradigma do expert, em especial quando os fãs “resolvessem utilizar o
spoiling no governo, em vez de redes de televisão” (JENKINS, 2013, np). No entanto, o
autor reconhece que Lévy jamais discutiu a fundo a escala em que as comunidades do
conhecimento, conforme ele propõe, poderiam operar. Hoje, podemos afirmar que, ao
ganhar escalas globais e explorar o anonimato nas redes sociais, a cultura participativa
trouxedesafiosàsdemocraciasemtodoomundo. 
Em seu trabalho, Jenkins apontou que nesta cultura,entãoemergente,ascomunidades
doconhecimentosãoformadasporafiliação-voluntária,temporáriaetática-depessoas
que visam suprir necessidades emocionais e intelectuais. “Por serem táticas, tendem a
não durar além das tarefas que as impulsionaram” (JENKINS, 2013, np), afirma o autor,
antecipando, ainda que superficialmente, formas de agir nas redes hoje exploradas por
robôs, que simulam comportamentos humanos próprios da cultura participativa para
atingirpropósitospolíticos. 
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RESULTADOSEDISCUSSÃO 


1)Análisedomapadeinterações 

Foram identificadasmaisde 3,3milhõesdepostagensnoTwitterque,nodebategeral
sobre Covid-19, fazem reivindicaçãodealgumlastrocientíficoàsrespectivasasserçõese
posicionamentos. 

Imagem1-MapadeinteraçõesnodebatesobreCovid-19noTwitter, 
comreivindicaçõesàciência 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa31demaiode2021 


Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP 
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Laranja‒29,6%dosperfis|11,6%dasinterações 
Mobilizadoporprofissionaisdasaúdeeoutrasautoridadessanitárias,ogrupocontestaas
recomendações do suposto tratamento precoce, aludindo à falta de comprovação
científicasobreaeficáciadosrespectivosmedicamentos.Alémdisso,postagenslevantam
suspeitas sobre relatos do sucesso dos remédios notratamentodadoençaereforçamo
alerta de que a Covid-19 não se comportaria como uma simples gripe, insistindo em
outrasmedidas,comoousodemáscarasedeálcoolemgel. 

Azul-claro‒24,9%dosperfis|34,5%dasinterações
Grupo liderado porpolíticosdeesquerda,celebridadeseativistassociaisdaoposiçãoao
presidenteJairBolsonaroatribuioatrasonaimunizaçãodapopulaçãocontraaCovid-19à
desconfiança do governo federal em relação às vacinas e à suainércianaaquisiçãodos
imunizantes.Aomesmotempo,insistindonaurgênciadavacinação,postagenscriticamo
favorecimento, pelo governo, de medicamentos que compõem o chamado "tratamento
precoce"ecujaeficáciacontraadoençanãoestariacientificamentecomprovada. 

Lilás‒21,5%dosperfis|41,5%dasinterações 
Orbitando políticos de direita, blogueiros e influenciadores digitais conservadores, o
grupo defende protocolos de tratamento precoce contra a Covid-19. Postagens apelam
para desde relatos pessoais de recuperação da doença até estudos e declarações de
especialistas internacionais, bem como a sua aprovação em países estrangeiros, no
esforço de embasar a eficácia dos remédios. Algumas postagens questionam, ainda, a
acusação dessa postura como sendo negacionista, com o argumento de que o
negacionismoseriaoimpedimentodeacessodapopulaçãoaotratamentoprecoce. 

Verde‒9,5%dosperfis|7,7%dasinterações 
Mobilizado por epidemiologistas, jornalistas e associações de infectologia, esse grupo
repercute a ineficácia do uso da ivermectina e da cloroquinacomo tratamentoprecoce
para a Covid-19. O grupo critica, ainda, o governo federal por insistir na produção e na
propaganda desses medicamentos e menosprezar o investimento em vacinas e em um
17 
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plano de vacinação para os brasileiros. Postagens denominam essa postura do governo
federalcomonegacionistaedestacamcasosdeapoiadoresdogovernoquesãoafavordo
tratamentoprecoce,mastomaramvacinaemoutrospaíses. 

Gráfico1-Domínioscommaismenções,respostaseretuítesporc luster 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa31demaiode2021 



Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP




O gráfico acima apresenta os domínios com mais menções, respostas e retuítes por
cluster. No cluster Lilás é predominante a presença de sites hiperpartidarizados que se
apresentam como mídias conservadoras – como revistaoeste.com e tercalivre.com.br.
Costumam reivindicar participação mínima do Estado e, ao longo da pandemia,
publicaram textos e reportagensemapoioaogovernofederal.Outrogrupoquetambém
chama atenção pela presença de sites partidarizados é o Azul-claro que evoca canais
noticiosos de esquerda, cuja identificação é marcada pelos ideais progressistas e
defensores da democracia - destaque para diariodocentrodomundo.com.br e
www.brasil247.com. Esse conjunto apresenta críticas ao governo federal no que diz
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respeito às medidas adotadas para enfrentar a pandemia e nainsistênciadanarrativaa
favordosfármacosdotratamentoprecoce. 
Os conjuntos Verde e Laranja são domínios marcados pelos sites tradicionais de
comunicação – por exemplo: www1.folha.uol.br, g1.globo.com, oglobo.globo.com - que
repercutem informações sobre as vacinas, contestam o uso dos medicamentos
preventivos da Covid-19 e,ainda,salientamoaltoinvestimentodogovernobrasileirona
compra de cloroquina. Vale ressaltar que o link www.oantagonista.com - com ampla
circulação no domínio Verde - embora seja um canal informativo com posição editorial
públicaàdireita,propagainformaçõessalientandoaineficáciadasdrogasutilizadascomo
tratamento preventivo da Covid-19 e os possíveis danos que tais medicamentospodem
causaràsaúde. 
Buscandomaisdetalhamentodosclusters,ográficoabaixoapresentaoslinksquetiveram
mais menções, respostas e retuítes emcadaumdeles.Dentreosdomíniosanalisados,o
cluster Lilás se apresenta como o mais expressivo com destaque para o site
revistaoeste.com. 


Gráfico2-L inkscommaismenções,respostaseretuítesporc luster 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa31demaiode2021 



Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP 
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Um dado importante no gráfico acima é que enquanto os domínios Verde, Laranja e
Azul-claro circulam informações da mídia tradicional brasileira – www1.folha.uol.br,
oglobo.globo.com, g1.globo.com - o cluster Lilás, a partir dos canais noticiosos
hiperpartidarizados,mobilizalinksqueevocamvozesdeautoridadesestrangeiras(daárea
da Saúde/da Administração/de instituições governamentais)paradarcredibilidadeeum
efeitode“cientificidade”aotratamentoprecoce. 
Uma análise das manchetes dos principais links de cada cluster também mostra uma
diferençaemrelaçãoaotomeaosobjetivosdaspublicaçõesdoconjuntoLilásemrelação
aos outros. Enquanto o cluster Lilás é marcado por links que trazem elementos
pretensamentecientíficosquebuscamafirmaraeficáciadetratamentoscontraaCovid-19
- os links compartilhados pelos outros três clusters adotam tom reativo, respondendo à
pautaimpostapeloconjuntoLilás.EssacaracterísticaaproximaosclustersVerde,Laranja
e Azul-claro a despeito da presença de sites de mídia alternativa com editoriais mais
polarizadosentreosdomínioscommaiorrepercussão. 



2)Análisedetempodevidadoslinks 


Esta seção examina o tempo de vida de circulação dos links usados para reivindicação
científicasobreaCovid-19noTwitter.Paraisso,levou-seemconsideraçãoadiferença,em
termos de horas, entre a última e a primeira vez que o link apareceu em um tuíte no
período analisado, independentemente de quantas vezes foi posteriormente
compartilhado por parte dos usuários. Usou-se, para isso, um conjunto de 40 links,que
foram os dez com mais tempo de vida em cada cluster e que tiveram pelo menos dois
compartilhamentos. Na sequência, esta etapa examina ainda o acumulado de dias de
circulação dos links. Assim, é possível avançar no entendimento sobre os hábitos de
compartilhamento de conteúdos ancorados em links, que põem em evidência um texto
típico de manchete (caça-clique ou não), conforme a gênese de funcionamento de
diferentes clusters. Nos dois níveis de observação, os dados do conjunto de links
pertencenteaoc lusterLilássediferemdosdemais. 
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Esta análise evidencia que a média de duração dos links gira em torno de 250horasno
clusterLilás,100horasnoAzul-claroenoVerde,e89horasnoLaranja.OclusterLilás,cuja
média maisdoquedobra,éaquelequeatraiumaisinteraçõesequepõeemevidênciaa
defesa do tratamento precoce na conversação on-line no Twitter. Os outros trêsclusters
apontam para um padrão médio em torno das 100 horas, com tempo médio umpouco
menornocasodomaioragrupamento(Laranja),quereúneusuáriosligadosaocampoda
saúde que rebatem a ideia do tratamento precoce. O cálculo da mediana, por sua vez,
sinaliza a tendência central da distribuição temporal, sendo também aplicada nesta
análiseparacontrolardistorçõesemfunçãodovolumeacentuadodedados.Assimsendo,
em todos os clusters, o tempo central de vida dos links foi menordoque10horas,com
duraçãomaiornocasodoagrupamentoLilásemenornocasodoLaranja.  

Gráfico3-Tempodevida(emhoras)detuítescomreivindicação 
deciênciasobreaCovid-19 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa30demaiode2021 

Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP




Assim sendo, a URL mais duradoura circulou por 159 dias no Twitter, mas todas asque
constamnaamostradestapesquisaforamcompartilhadasporpelomenos86dias(Tabela
1). Entre as dez URLs com mais dias de circulação, cinco são do cluster Lilás, enquanto
quatro são do Azul-claro e uma do Verde, o que evidencia a existência de ecossistemas
endógenos por onde circulam informações controversas e rebatidas pelo mainstream
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científico e por autoridades de saúde nacionais e internacionais. Isto porque, como já
apontado, o cluster Lilás é aquele que dá eco à defesa do uso de certos medicamentos
paratratamentodaCovid-19,oquetemsidorefutadoedesaconselhado,atéomomento,
pelacomunidadecientíficaestabelecida. 


Parailustraraforçadotemanestacomunidadeon-lineLilás,aURLqueassumeotopoda
lista se trata da https://ivmmeta.com/, com 159 dias de tempo de vida, é um site que
sistematizaepublicizaestudosemdefesadotratamentoprecoceparaaCovid-193.Aconta
do Twitter foi retirada do ar4 e o projeto acusa a plataforma de censura5. Resultados
científicos pró-tratamento precoce divulgados por essa página, usada como fonte de
informação para outros canais que incidem no negacionismo e nohiperpartidarismo,já
foram averiguados e comprovados falsos pelas principais iniciativas de verificação de
fatosdoBrasil. 


O projeto Aos Fatos tem alertado que esse site anônimo veicula meta-análises, que são
síntesesderesultadosdepesquisasacadêmicas,porémcomerroscrassosdemetodologia
e sem rigor científico, visto que agrupam “estudos não comparáveis e que aplicaram a
droga em dosagens e grupos de controle diferentes”6. O site foi mencionado, junto a
outros ao qual estáinterligado,no“ManifestopelaVida”,umapeçapublicitáriaassinada
pormédicosfavoráveisaotratamentoprecoceepublicadacomoanúnciopagoemjornais
de grande circulação no Brasil em fevereiro de 20217. A agência de fact-checking Lupa
considerouqueotextodomanifestosebaseiaemdadosfalsos,emestudosinconclusose
em análises sem chancela científica8. O https://hcqmeta.com/, que aparece como o
terceiromaisduradouronoclusterLilás,com153dias,éumadasURLsinterligadasaesse
Os itei nformaterporobjetivocobrirosmaispromissorestratamentosprecocesparaCovid-19.Verem:
https://c19early.com/.Acessoem: 19jul.2021. 
4
Verem:h
 ttps://twitter.com/CovidAnalysis.Acessoemjul.2021. 
5
Verem:h
 ttps://ivmmeta.com/twitter.html.Acessoemjul.2021. 
6
Verem:
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-novo-estudo-comprova-eficacia-da-ivermectina-contra-covid
-19/.Acessoemjul.2021. 
7
Verem:
https://www.poder360.com.br/midia/jornais-publicaram-anuncio-pago-de-tratamento-precoce-contra-covi
d-19/.Acessoemjul.2021. 
8
Verem:h
 ttps://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/02/23/anuncio-medicos-pela-vida-covid-19/.Acessoem
jul.2021. 
3
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site9, que é foco recorrente de atenção dos institutos científicos10 preocupados com a
propagaçãodedadosedeinformaçõesincorretasemredesestratégicas. 


Outra URL de fonte primária, virologyj.biomedcentral.com/, mantém sua circulação
prolongada emcomunidadeson-linepró-tratamentoprecocenoBrasilenomundo.Com
146diasdecirculação,aformacomooestudode2005temsidoutilizadoempostagensde
mídiassociaisfoirebatidapelaverificaçãodefatosdaagênciaReuters.Aoapurarocaso,a
Reuters informa que “estudo que prova eficácia dacloroquinaparaCovid-19”temcomo
veredito o status de falso. A apuração esclarece que o experimento rodouemanimaise
nãoemhumanos,tendocomofocooSars-CoV(SíndromeRespiratóriaAgudaGrave),uma
doença diferente do Sars-CoV-2 e que era alvo de preocupação naquele momento. A
agênciareiteraqueosestudossãoinconclusivossobreaeficáciadosfármacoscloroquina
ehidroxicloroquina,equeefeitosadversostêmsidoalertados11.Adicionalmente,asURLs
da página principal pleno.news, site de um grupo de mídia conservadora e evangélica
conhecido por publicar conteúdo enganoso12, e do blog http://www.papodepeso.com/
estãonoroldosquemaiscirculamnoc lusterLilás,amboscom149diasdeduração. 



9

Verem
https://www.aosfatos.org/noticias/sites-que-embasam-manifesto-por-tratamento-precoce-adotam-met
odologias-duvidosas/ 
10
Verem
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/artigo/2021/04/07/levar-site-c19study-serio-e-mentir-para
-si-mesmo 
11
Veremh
 ttps://www.reuters.com/article/uk-factcheck-chloroquine-sars-covid-19-idUSKCN2512A7 
12
Verem
https://apublica.org/2020/08/grupo-de-midia-evangelica-que-pertence-a-senador-bolsonarista-e-um-d
os-que-mais-dissemina-desinformacao-afirmam-pesquisadores/ 
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Gráfico4-Tempodevida(emdias)deURLscomreivindicaçãocientíficanoTwitter 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa30demaiode2021 



Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP 



A lista de URLs por tempo de vida (em dias) podeserconferidanaTabela1.Outrostrês
linkscompresençanoclusterAzul-claroestãoentreaquelesqueacumulammaiortempo
de vida médio. No topo, está o link diariodocentrodomundo.com.br, um canal noticioso
queseposicionaeditorialmenteàesquerda,comanotíciadequeummédicodefensordo
tratamentoprecoceecríticodaOMSmorreudeCovid-19,fatoquefoiveiculadoporoutros

24 

DiretoriadeAnálisedePolíticasPúblicasdaFundaçãoGetulioVargas 
veículos13.Emseguida,apareceapáginaictq.com.br,doInstitutodeCiência,Tecnologiae
Qualidade, uma instituição de ensino superior (IES) especializada no mercado
farmacêuticoecredenciadanoMEC14.AúltimaURLquemaisdurounoclusterAzul-claroé
da istoe.com.br, uma revista semanal tradicional, que noticia a morte de um pastor e
ativista do tratamento precoce. Entre as dez URLs, há ainda uma do cluster Verde, do
portal de notícias g1.globo.com, sobre a proibição do uso do medicamento
hidroxicloroquina em países como França e Itália. Entre as URLsmaislongevas,aquelas
que são alvo de desmentidoserebatidaspelacomunidadecientíficaestavampresentes,
portanto,apenasnoc lusterLilás. 


3)Análisedepredominânciadedomínios 


Esta seção investiga o padrão de compartilhamento de fontes informativas dos clusters
identificados no mapa de interações. Para isso, foram cruzados os domínios com os
compartilhamentos dos clusters. Entre as publicações que fizeram reivindicações
científicas no debate sobre Covid-19, foram identificados 1.156 domínios que geraram
cercade300milmenções,respostaseretuítes. 

A primeira análise realizada utiliza uma métrica de exclusividade/predominância dos
domínios compartilhados pelos perfis de cada cluster. Utiliza-se, junto à ideia de
exclusividade, a proposta de predominância, pois os clusters podem compartilhar
domínios que discordam, em postagens críticas. Assim, um domínio foi definido como
exclusivo/predominante quando teve 90% dos seus compartilhamentos em apenas um
cluster15. 

13

Verem:
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4898512-medico-que-defendia-cloroquina-e-criti
cava-oms-morre-de-covid-19.html.A
 cessoemjul.2021. 
14
Verem:
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/
MTk5MDk=.A
 cessoemjul.2021. 
15
Nãoforamlevadosemcontaosdomíniosquetiveramapenasumcompartilhamento. 
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Tabela1-Domíniosexclusivos/predominantesporc luster 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa31demaiode2021 


Cluster 

Exclusivos/Predominantes Totaldedomínios  % 

Lilás 

328 

743 

44 

Verde 

35 

461 

8 

Laranja 

8 

291 

3 

Azul-claro 

234 

749 

31 



Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP 




Na Tabela 2, nota-se que os clusters Lilás e Azul-claro apresentamamaiorvariedadede
domínios distintos, com pouco mais de740domíniosúnicos.Essesclusterssãotambém
os que apresentam o maior número de domíniosexclusivos/predominantes,com44%e
31%,respectivamente.OsclustersVerdeeLaranja,alémdeapresentaremmenornúmero
de domínios compartilhados (461 e 291, respectivamente),tambémobtiveramumataxa
muitobaixadedomíniosexclusivos/predominantes. 
Esses dados ajudam a melhor compreender as dinâmicas estabelecidas pelos clusters
identificadosnacoleta.OconjuntoLilásseapresentacomoomaisisoladoemrelaçãoàs
fontes informativas, o que converge com a observação realizada na seção anterior
referenteàfortepresençadesiteshiperpartidarizadosentreseuslinkscommaismenções,
respostas e retuítes. A presença de veículos da imprensa tradicional, que vai se
intensificandodosgruposAzul-claroeVerdeaoLaranja,pareceserelacionaraumpadrão
maisintegradoemrelaçãoàsfontesdeinformaçãomaisusuaisnadiscussãopública. 
Aindaexplorandoarelaçãoentreexclusividade/predominânciaeintegraçãodosdomínios
compartilhados pelos clusters, foi realizada uma análise dos domínios que foram
compartilhadosportodososclusters.Dos1156domíniosidentificados,apenas156foram 
compartilhados ao menos uma vez por todos os clusters e, desses, mais de 50% são
domíniosdeveículosdaimprensatradicional. 
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Nessalistadedomínioscompartilhadosportodososclusters,encontram-se14domínios
de revistas científicas e autoridades sanitárias internacionais. A Tabela 3 mostra a
distribuiçãodocompartilhamentodessesdomíniosporc luster. 

Tabela3-Distribuiçãodecompartilhamentodedomíniosderevistaseautoridades
científicasinternacionaisporc luster 
Períododeanálise:1ºdejaneiroa31demaiode2021 


Domínios 

Lilás 

Verde 

Laranja 

Azul-claro 

medrxiv.org 

82% 

4% 

4% 

11% 

sciencedirect.com 

77% 

14% 

5% 

5% 

who.int 

68% 

8% 

4% 

20% 

amjmed.com 

67% 

13% 

8% 

13% 

thelancet.com 

62% 

17% 

7% 

14% 

ncbi.nlm.nih.gov 

61% 

12% 

2% 

24% 

covidtreatmentguidelines.nih.gov 

29% 

18% 

18% 

35% 

nejm.org 

25% 

45% 

10% 

20% 

nature.com 

25% 

28% 

12% 

35% 

papers.ssrn.com 

17% 

33% 

17% 

33% 

infarmed.pt 

14% 

21% 

14% 

50% 

merck.com 

9% 

21% 

20% 

50% 

jamanetwork.com 

8% 

48% 

12% 

32% 

fda.gov 

6% 

50% 

9% 

36% 

Fonte:Twitter|Elaboração:FGVDAPP 



Nota-sequeoconjuntoLilás,queapresentoupadrõestemáticosedinâmicasdeinteração
mais peculiares, também se destaca como o cluster que concentrou a maior parte dos
compartilhamentos mais vezes (em seis dos quatorze casos) e também o que obteve a
maior porcentagem de compartilhamento dos casos, oscilando entre 82% e 61% de
concentração, enquanto os outros clusters somaram, no máximo, 50%.Apesardeterem
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sido identificados como clusters com influênciadeepidemiologistasepesquisadores,os
conjuntos Verde e Laranja não obtiveram uma maior presença nocompartilhamentode
domínioscientíficosinternacionais. 
Os dados levantados aolongodoestudomostramumquadroemqueoconjuntoLilásé
marcado por i) uma maior endogenia em relação a fontes informativas; ii) pelo maior
tempo de vida dos links compartilhados; iii) por postagens focadas em confirmar
cientificamenteaeficáciademedicamentosassociadosaotratamentoprecoce;iv)porter
domínioselinksorigináriosdesitesdemídiaalternativahiperpartidarizadaentreasURLs
maiscompartilhados;v)pelapredominânciadecompartilhamentoemdiversosdomínios
científicos internacionais e vi) pela presença de sites pseudocientíficos, que vêm sendo
alvo de desmentidos por projetos de fact-checking, pelo jornalismo em geral e por
integrantesdacomunidadecientíficaestabelecida. 
Analisados em conjunto, esses achados nos permiteminferirqueautilizaçãodesitesde
revistas e autoridades presumivelmente científicas internacionais serviuparaembasara
disseminação de perspectivas sobre a pandemia de Covid-19 que não passaram pelos
filtros informativos da imprensa tradicional e pelo crivo da comunidade científica
estabelecida. A circulação de notícias que fizeram menções a supostos episódios de
sucesso na utilização do tratamento precoce em outros países, pela mediação de sites
hiperpartidarizados ou pseudocientíficos, corrobora o argumento de que essegrupose
constitui ativamente em torno de um ecossistema de informações próprio, calcado na
seleção direta de fontes e relatos pretensamente científicos internacionais. No entanto,
como vimosnasegundaenaterceiraseçãododocumento,aslógicasdeorganizaçãodo
campocientíficooperamapartirdecódigosmuitodistintosdosqueorganizamodebate
público, especialmente o digital. Cria-se, assim, um cenário em que a reivindicação de
ciência se torna insumo para disputas entre mediações com diferentes graus de
compromissocomsualógicadefuncionamento. 
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CONCLUSÕES 


O estudo dá seguimento aos esforços investigativos que avaliam como se deu odebate
público em torno de discursos que mobilizam o estatuto científico mediado pelas
plataformasdemídiassociaisnocontextodapandemiadeCovid-19noBrasil. Doperíodo
de 1º de janeiro a 31 demaiode2021,foianalisadoumcorpusqueacumuloumaisde3
milhões de publicações no Twitter, abarcando mais de 42 mil links, foco de análise do
estudo. De maneira geral, foi possível observar que as reivindicações de cientificidade
estiveram fortemente direcionadas aos temas do tratamento de Covid-19, mais
especificamente, o debate foi marcado por posicionamentosfavoráveisoucontráriosao
uso de fármacos de tratamento precoce, sendo as medidas sanitárias e a vacinação
assuntostratadosperifericamente. Osdadosconfirmam,ainda,opredomíniodeperfise
gruposalinhadosaogovernofederal,empresençaeengajamento.Essesegmentorecorre
a argumentos pretensamente científicos para validar e defender tratamentos e
medicamentos refutados reiteradamente pela comunidade científica. A presença
expressiva de canais de mídia hiperpartidarizada — frequentemente apontados como
responsáveis pela circulação de conteúdos enganosos — reforça a ênfase na disputa
política em torno da temática, além disso, os links oriundos de periódicos científicos,
quando mobilizados, pouco seguem o nexo que rege o campo científico ou são
provenientesdesitespseudocientíficos,sendoalvosconstantesdedesmentidosporparte
da imprensa e de institutos científicos estabelecidos. Nos demais grupos observados, a
disputaemtornodostemastambémseguepredominantementebalizadaporfontesque
tomam posição político-partidária, como quando canais informativos dos campos da
esquerda ou da direita, que têm audiência fidelizada, mobilizam a crítica ao governo
federal ou a teses conspiratórias. Chama a atenção,alémdisso,oisolamentodasfontes
informativas mobilizadas nos distintos grupos, indicando que a informação circula de
maneira muito restrita a agrupamentos específicos - esse caráter endógeno é
principalmentepercebidonacomunidadequedefendeaeficáciadotratamentoprecoce,
mas também no cluster de esquerda. Dessa forma, é possível compreender que as
reivindicações de legitimidade científica foram incorporadas na disputa discursiva que
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caracteriza o cenário político do país, mas se manifesta especialmente em torno deum
clusterdissonantequenegaoconhecimentocientíficoestabelecidoparadefenderacausa
dotratamentoprecoce.
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comportamentopolíticocomênfaseemparticipação,capitalsocialeintolerânciapolítica,
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