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O BOATO DO CONFISCO DA POUPANÇA EM COMENTÁRIOS 1 
Uma análise a partir da produção de nuvens de conteúdos de tweets 

THE RUMOR OF CONFISCATION OF SAVINGS IN COMMENTS 
An analysis from the production of tweets content clouds 

Iasminny Thábata Sousa CRUZ2 
 
 
RESUMO 
Este artigo é resultado de observações feitas acerca do modo como a presença e o uso de mídias 
digitais por internautas afeta a dinâmica de circulação de um fenômeno que é fundamentalmente 
comunicacional: o boato. Nele, destacaremos o boato do confisco da poupança, que apareceu 
também na internet 25 anos depois do fato concreto de retenção dos valores no início da década 
de 1990. Para entendimento inicial a respeito da circulação deste boato, delimitamos nosso olhar 
sobre o ambiente digital, território que servirá de tela para observarmos esta pequena parte visível 
do amplo caminho de conversação que o boato possui nesta época de hipercomunicação. Para 
observar criticamente um recorte desse percurso e com isso analisar o que os internautas falaram, 
uniremos dois métodos: a geração de nuvens de termos, e a consequente análise desse conteúdo. 
No total, foram feitas três nuvens de palavras por meio de 4.690 tweets escritos em março, abril e 
maio de 2015. Em seguida, os conteúdos foram analisados a partir de oito critérios.  

PALAVRAS-CHAVE: Boato. Opinião Pública. Nuvem de termos. Twitter. Análise de 
Conteúdo. 
 
SUMMARY 
This article is a result of observations made about how the presence and use of digital media by 
Internet users affects the circulation dynamics of a phenomenon that is fundamentally 
communicational: the rumor. In it, we highlight the rumor of the confiscation of savings, which 
also appeared on the Internet 25 years after the concrete fact of retention of values in the early 
1990s. For an initial understanding of the circulation of this rumor, we delimit our gaze on the 
digital environment, Territory that will serve as a screen to observe this small visible part of the 
path of conversation that the rumor had. To critically observe and to analyze what the netizens 
spoke, we will combine two methods: the generation of terms clouds, and the consequent analysis 
of this content. In total, three clouds of words were made wiyh 4.690 tweets written in March, 
April and May of 2015. Then, the contents were analyzed with eight criteria. 
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1 Trabalho apresentado no GT3: Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Foram as manifestações de rua de junho de 2013, imersas em um ambiente virtual 

capilarizado e complexo, que inspiraram esta autora ainda no seu Trabalho de Conclusão de 

Curso3 na Universidade de Brasília a observar aquilo que era pauta de interesse público em 

ambientes digitais. Naquele momento, a mobilização organizada especialmente pelas redes 

sociais trouxe vestígios que ligavam a participação de públicos em páginas de eventos do 

Facebook a notícias da cobertura da Empresa Brasil de Comunicação, instituição pública deste 

ramo no país, suscitando a influência da mídia social no agendamento de pautas jornalísticas. 

Diante disso, nos importa aprofundar o entendimento em relação aos estudos midiáticos, 

no que tange a dinâmica de formação de públicos ao redor de um tema de interesse coletivo; e, 

dentro disso, problematizar questões da opinião pública a partir do uso das redes digitais. Dentro 

desse enorme espectro de estudos, destaca-se a vontade de estudar o modo como a presença e o 

uso de mídias digitais por internautas afeta a dinâmica de circulação de um fenômeno que é 

fundamentalmente comunicacional: o boato. Neste artigo, nosso olhar se volta para a circulação 

do boato do confisco da poupança no ano de 2015 no Twitter, 25 anos depois da concretização do 

confisco das cadernetas de poupança dos brasileiros pelo governo Collor.  

Para o entendimento inicial a respeito da circulação do boato do confisco da poupança, 

delimitamos nosso olhar sobre o ambiente digital, território que servirá de tela para observarmos 

esta pequena parte visível do amplo caminho de conversação que um boato possui. Esse 

fundamento digital alimenta de argumentos prós ou contra uma ou outra agenda de demandas 

pessoais, mas, porquanto tenha feito surgir uma nova dinâmica das relações humanas mais 

rapidamente conectada, o ambiente digital é, à semelhança do que segue acontecendo em outras 

plataformas de comunicação, uma arena de disputa de sentidos. 
Ainda assim, as tecnologias online tornam a participação na esfera política mais 
conveniente, mas não a garantem. Discussões políticas online são limitadas a aqueles 
com acesso a computadores e à internet. Aqueles que têm acesso à internet não 
necessariamente perseguem uma discussão política e discussões online são 
frequentemente dominadas por poucos. Enquanto a internet tem o potencial de alargar a 
esfera pública, pelo menos em termos da informação que está disponível para os 

                                                             
3 A monografia intitulada “#VemPraRua #20Jun2013 #BsB – O agendamento jornalístico a partir das mídias 
digitais durante as jornadas de junho: Facebook x EBC” trata do jornalismo como ferramenta de tradução social, 
que acompanhou o desenvolver dos protestos tentando entender os motivos da nova realidade. Disponível em: 
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/8494/1/ 2014_IasminnyThabataSousaCruz.pdf>     
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cidadãos, nem todos nós somos capazes ou estamos dispostos a assumir o desafio. O 
acesso a mais informação não necessariamente cria cidadãos mais informados, ou leva a 
uma maior atividade política. Embora o acesso à informação seja uma ferramenta útil, o 
potencial democratizante da internet depende de fatores adicionais. (PAPACHARISSI4, 
2010, p.15) 5 

Isto porque, apesar de não ter poder de determinar entendimento sobre a experiência 

pessoal dos indivíduos, a internet tem as ferramentas para apresentar, a partir das informações 

concedidas, parte dos assuntos nos quais os indivíduos constituirão suas opiniões. Influenciando a 

rotina de circulação de conteúdo a partir de agentes que condicionam a informação, e também 

quem se aproveita dessa circulação para fazer prevalecer convicções diversas (MIDÕES, 2011).  

Ou seja, em defesa da observação do ambiente digital, é relevante destacar que falar da 

força desse território na construção da opinião pública é levar em consideração o fato de que é 

por meio dele que grande parte da população toma conhecimento dos assuntos do mundo, e que 

quem detém com mais eficiência essas agendas vai, com mais probabilidade, intervir nas 

experiências das pessoas. Portanto, é imerso neste ambiente de hipercomunicação, de 

complexificação entre os territórios públicos e privados, e de batalha pelo espaço e pelo tempo 

das pessoas, que problematizamos a associação do boato do confisco da poupança com a 

realidade, sua contextualização e aproximação a diversos temas e situações no decorrer do tempo, 

indicando uma dinâmica particular do boato e da sua circulação no Twitter. 

 
1.1.  Boato, uma introdução brevíssima 

Para efeitos de conceituação, a caracterização do boato leva em consideração o que Jean-

Noel Kapferer indica na obra “Boatos. O mais antigo mídia do mundo” (1993) quando diz que as 

características iniciais de um boato são: ser uma informação que está, primeiramente arraigada 
                                                             
4 Para Zizi Papacharissi existem cinco elementos de confluência: a) “o pluralismo agonístico do ativismo online”, 
que vem da ideia de luta, de conflito entre pontos de vista, e de afirmações e reafirmações de identidades. b) o 
indivíduo conectado; c) o surgimento de um novo narcisismo; d) o renascimento da sátira e da subversão; e e) a 
agregação de notícias nas mídias sociais e a possibilidade de filtros coletivos. (MARTINO, 2014) 

5 Tradução da autora. Trecho na versão original: Still, online technologies render participation in the political sphere 
more convenient, but do not guarantee it. Online political discussions are limited to those with access to computers 
and the internet. Those who do have access to the internet do not necessarily pursue political discussion, and online 
discussions are frequently dominated by a few. While the internet has the potential to extend the public sphere, at 
least in terms of the information that is available to citizens, not all of us are able or willing to take on the challenge. 
Access to more information does not necessarily create more informed citizens, or lead to greater political activity. 
Even though access to information is a useful tool, the democratizing potential of the internet depends on additional 
factors. (PAPACHARISSI, 2010, p.15) 
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na realidade presente - o que o distingue da lenda, que tem traços com o passado. Em seguida, 

“o boato está destinado a ser aumentado” (p.05) e não a “divertir ou estimular a imaginação”, 

diferenciando-se, assim, dos contos e histórias engraçadas. E, em terceiro, ele procura convencer 

a opinião pública, e pode, ou não, ter plausibilidade (ibidem). 
O boato, lembremos, não é um acontecimento mágico. Pelo fato de ser um nome, isso 
nos leva inconscientemente e de modo frequente a considera-lo como um sujeito, um ser 
exógeno, que aparece e desaparece, de modo misterioso como um duende ou um cometa. 
Na realidade o boato é um objeto, um resultado, uma produção mental: os membros de 
um grupo “rumorejam” num certo momento, em certo lugar e engendram um conteúdo, 
uma narrativa, uma hipótese. Nossa classificação dos boatos nos leva a distinguir várias 
situações típicas propícias à produção destes: por exemplo (i) quando os fatos cuja 
significação é bem conhecida são revelados pelos iluminados ou iniciados que se 
apressam em guardar o segredo; (ii) quando os fatos ambíguos criam uma demanda 
insatisfatória de respostas; (iii) quando a sensibilidade/irritabilidade do corpo social 
toma a palavra espontaneamente para se exprimir, à margem do acontecimento. 
(KAPFERER, 1957 [1993], p.105) 

 Circular ou não dentro da internet não o impede de acontecer, de insurgir em meio aos 

públicos como resultado das complexas relações dos seres humanos em busca de respostas, ou 

apenas partindo do mal entendimento dos fatos e mesmo má intensão – fatores que fatalmente 

nos escaparão. O boato não precisa da internet para existir e se disseminar, mas é nesse contexto 

de intensa geração de conteúdos e de hipercomunicação de uma sociedade conectada, porém, que 

hoje boatos marcam parte de seu território, percorrem parte de sua dinâmica de conversação, e 

inumeráveis vezes passarão despercebidos – até que atinjam considerada relevância na agenda de 

cada pessoa que se vê na presença dele.  

 Uma visada mais psicológica da dinâmica e do comportamento dos boatos é discutida por 

Nicholas DiFonzo (2009). O autor destaca que os boatos, com frequência, entrelaçam-se com 

eventos reais, aproximando-os do contexto e das interações geradas pelos públicos, bem como de 

aspectos psicológicos e estruturas cognitivas de uma pessoa – ativados no momento em que 

recebemos informações. Na opinião do estudioso, acreditar sem questionar um boato mexe com 

nossa tendência de confiar nos outros devido a uma credulidade inata. “Entretanto, o mais 

importante, é que essa aceitação fácil quase sempre funciona para nós. Assim, os boatos são uma 

característica frequente no âmbito social” (DIFONZO, 2009, p.18). 

 São exemplos: o caso que aconteceu em maio de 2013, quando um boato sobre o fim do 

pagamento do programa Bolsa Família fez com que ocorressem saques em massa em diversas 

agências da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, ninguém foi culpabilizado, mas as redes 
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sociais foram reprodutoras de notícias sobre tumultos em agências bancárias (ESTADÃO 

POLÍTICA). E também um caso de 2014, quando a dona de casa Fabiane Maria de Jesus morreu 

vítima de um linchamento público na cidade de Guarujá, SP, após ser acusada de sequestrar 

crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. À época, o boato foi disseminado também 

pelo Facebook e virou notícia – quando foi desmentido, a dona de casa já havia sido assassinada. 

Devemos enfatizar, por fim, que não é prudente deixar de lado o fato de que a batalha pela 

captura de sentidos travada com objetivo de formatar a opinião pública se utiliza de armas como 

a divulgação de boatos e mentiras em momentos cruciais de decisões sociais. Quando falamos de 

boatos é ainda mais complicado devido aos inúmeros fatores que podem ser relacionados a sua 

dinâmica, tais como: a expressão do fenômeno por meio das fontes (não-oficiais), dos processos 

(difusão em cadeia), e dos conteúdos (referente a um fato da atualidade), mas não da veracidade, 

que não faz parte da sua definição científica (KAPFERER, 1993, p.19). 

1.2. Confisco da poupança 

Em 1990, no dia 16 de março, um dia após a posse oficial de Fernando Collor de Mello na 

presidência da República, o político, hoje senador, lançou o “Plano Collor” – nome dado ao 

conjunto de 22 medidas de estabilização da inflação criados durante sua presidência, que foi de 

1990 a 1992. Dentre as medidas, a mais traumática e polêmica foi a determinação do confisco das 

cadernetas de poupança e de contas corrente dos brasileiros pelo período de 18 meses. Na 

ocasião, cada cidadão nessa situação passaria a ter disponível apenas a quantia de 50 mil 

Cruzados Novos (equivalente a R$ 6 mil – valores de 20106) em suas economias.  

Também chamada de “empréstimo compulsório” com a justificativa do retorno dos 

valores depois dos 18 meses com correção de 6% de juros ao ano7, o ato deixou perplexa a 

população, que ao fim de um feriado bancário daquele ano formou longas filas nos bancos, 

                                                             
6 AGÊNCIA SENADO. Vinte anos depois do Plano Collor, ex-presidente pede desculpas à população pelo 
bloqueio do dinheiro. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/03/24/vinte-anos-
depois-do-plano-collor-ex-presidente-pede-desculpas-a-populacao-pelo-bloqueio-do-dinheiro> .  

7 O GLOBO. Plano Collor confiscou a poupança, e Brasil mergulhou na hiperinflação. Disponível em: 
<http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/plano-collor-confiscou-poupanca-brasil-mergulhou-na-
hiperinflacao-15610534#ixzz4Li2CPPE4>.  
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acabando, em muitos casos, com o dinheiro dos caixas eletrônicos. Com a medida, calcula-se que 

foram congelados cerca de US$ 100 bilhões8, equivalente a 30% do PIB da época.  

Em entrevista publicada pelo portal IstoÉ-Dinheiro em 29 de outubro de 2003, o ex-

presidente Collor falou sobre a sequência de fatos que culminou, ao fim, no seu afastamento por 

renúncia à presidência da República em dezembro de 1992, na reta final do processo 

de impeachment contra ele. Ele admite o trauma deixado na memória da população, 

apresentando-nos motivos para problematizar, por exemplo, porque um boato de um novo 

confisco, 25 anos depois do fato concreto de retenção dos valores no início da década de 1990, 

deixa marcas de receio econômicos, políticos e sociais na lembrança dos brasileiros:  
Quando o plano não teve mais volta? 
No dia da minha posse, 15 de março de 1990. Depois do discurso no Parlatório fui ao 
meu gabinete e, no intervalo do almoço, assinei as medidas em uma mesa-redonda. Não 
quis sentar na cadeira presidencial com o estandarte da República, que o Sarney usava, 
antes que trocassem os móveis. O Bernardo ficou encarregado de levar o plano ao Diário 
Oficial, mas no final do dia, para evitar vazamentos. À noite, rezei: Meu Deus do céu, 
ajudai-me para que amanhã as coisas não sejam tão dramáticas. 
Mas no dia seguinte, o caos se instalou no Brasil. 
É verdade. (...) 
O sr. não acha que o seu impeachment começou a nascer ali, no confisco? 
Sem dúvida. Outro dia recebi uns estudantes da USP. Perguntei que idade eles tinham 
em 1992. A mais nova tinha oito anos e o mais velho tinha 11. A mocinha disse algo que 
me tocou, porque eu me coloquei no lugar dela. 
O quê? 
Ela contou que foi às ruas e que pintou o rosto pela minha saída. Quando eu perguntei o 
porquê, ela disse que não tinha muita noção das coisas na época, mas que se lembrava de 
uma história da sua empregada, que tinha uma Brasília amarela e estava juntando um 
dinheirinho para comprar um carro melhor, mas teve o dinheiro retido na conta. Ou seja: 
em toda família brasileira, tem sempre uma história de sofrimento, um trauma ligado ao 
plano. (ISTOÉDINHEIRO, 2003) 

Mais de duas décadas depois do anúncio do confisco, em 2015, com a intensificação das 

crises econômica e política no Brasil, boatos sobre a possibilidade de um novo confisco da 

poupança circularam com alguma frequência também pela internet. Em um deles, em formato de 

áudio, um homem se apresenta como major Duarte e alerta a população para o fato de que a 

presidenta Dilma Rousseff “vai passar a mão em todo o dinheiro da poupança no dia 15” e que “a 

informação é precisa, [já que] ela vem dos Estados Unidos” (PORTAL EXAME, 2016).  

Na medida em que uma diversidade de forças não materiais – como acesso à tecnologia, 

hierarquia na cadeia de produção de conteúdo, ou objetivos políticos – agem sobre esse ambiente 

                                                             
8 CONSULTOR JURÍDICO. O dia em que Collor confiscou sua poupança. Disponível em:<http://www.con 
jur.com.br/2009-jun-25/imagens-historia-dia-collor-confiscou-poupanca>   
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digital, uma determinada opinião encontra melhor ou pior terreno para florescer em determinada 

comunidade, enquanto outras opiniões, por motivos ainda não completamente deslindados, não 

afetarão os assuntos a respeito dos quais o público gerará discussões. É mais provável, no 

entanto, que quando, além das informações encontradas nesse ambiente, o mundo da vida 

(HABERMAS, 1990) fornece outras experiências que corroborem melhor com uma informação 

do que com outra, uma percepção de mundo torne-se mais facilitada e crível – o que é, também, 

parte da dedução que podemos destacar da relação entre o contexto/a memória dos brasileiros a 

respeito do confisco e o surgimento de boatos sobre o assunto quando a época econômica é, a 

partir de diversas percepções, de crise.  

 
1.3.  Um olhar para a opinião pública  

Assim, partimos do entendimento de que as relações entre seres humanos conectados por 

mídias digitais fazem parte de um processo capaz de alterar “o que se entende por política, arte, 

economia, cultura” (MARTINO, 2014, p.9) e, em consequência disso, construir também as bases 

do que seria tido como verídico dentro da experiência (DEWEY, 1934) de cada indivíduo. 

Pela complexidade (MORIN, 2011) destas relações, autores como Jürgen Habermas 

(1990) e Jacques Rancière (2005) iluminam, cada um com sua literatura, o entendimento de um 

ambiente partilhado (mundo da vida em Habermas, e o sensível em Rancière) em que o social é 

construído a partir de relações entre o sujeito e a cultura, a linguagem, seu mundo externo e 

interno; estabelecendo, dessa forma, evidências que revelam uma vida comum, ainda que 

repartida em individualidades. Dentro deste universo partilhado e sentido, as mídias digitais têm 

influência enquanto ferramenta de proposição e alastramento de assuntos que serão comentados 

nas agendas dos cidadãos, afetando as realidades e influenciando experiências.  

Por conseguinte, uma das abordagens teóricas que nortearão a discussão aqui proposta 

tem raiz pragmática: a perspectiva do modelo praxiológico9 de Queré (1991), que é uma visão 

não apenas para estudo de mídias, mas uma ferramenta de análise da vida social. Esse enfoque 

torna possível olhar para qualquer ação social humana e apreender dela uma abordagem 

                                                             
9 O modelo praxiológico tem em seu núcleo seis pontos: 1) a natureza constitutiva; 2) a construção do espaço 
público; 3) a configuração recíproca dos termos da relação; 4) as intensões comunicativas; 5) o caráter encarnado da 
realidade; e 6) o perfil que vai do externo para o interno. 
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comunicacional – um e outro agindo juntos através da linguagem. Pelo esquema constitutivo do 

modelo, a comunicação é uma dimensão organizante, de construção comum, através da qual 

organizamos o “estar junto” e que conforma o espaço público como um espaço de troca em que 

cada situação constitui seus próprios termos.  

É, assim, a abordagem mais social, preocupada com a dimensão interacional dos 

indivíduos em público que será levada em conta durante os estudos do boato do confisco da 

poupança neste artigo. Enfoque alinhado ao de João Pissarra Esteves (2011), que propõe uma 

visão da comunicação como peça cognitiva da estrutura social, ou seja, como componente que 

qualifica a formação da opinião pública quando, incluído à dinâmica no espaço público:  
se encontra um processo de esclarecimento em curso – que é o resultado, precisamente, 
das trocas comunicacionais e de uma prática regular de caráter argumentativo, conduzida 
pelos membros da sociedade enquanto participantes do espaço público [os cidadãos na 
condição de interlocutores].(ESTEVES, 2011, p. 200) 

Buscar investigar uma dinâmica de conversação dos públicos a partir da observação da 

dinâmica de um boato remete-nos à delimitação do entendimento sobre a própria opinião pública. 

Nessa empreitada, as bases para o entendimento das dinâmicas da construção da opinião nos 

públicos se dará pela inicial observância do que Gabriel Tarde (2005) destaca na obra A Opinião 

e as Massas, de 1901: 
Por maior que seja a importância da opinião e apesar de seus extravasamentos atuais, 
não devemos exagerar seu papel. Tratemos de circunscrever seu domínio. Ela não deve 
ser confundida com duas outras parcelas do espírito social que ao mesmo tempo a 
alimentam e a limitam, que estão com ela em perpétua disputa de fronteiras. Uma é a 
tradição, resumo condensado e acumulado do que foi a opinião dos mortos, herança de 
necessários e salutres preconceitos, frequentemente onerosos para os vivos. A outra é o 
que me permitirei chamar, com um nome coletivo e abreviativo, de razão. Entendo dessa 
forma os juízos pessoais, relativamente racionais, embora muitas vezes insensatos, de 
uma elite pensante que se isola e se retira da corrente popular a fim de represá-la ou 
dirigi-la (TARDE, 1901 [2005], p.60) 

Uma perspectiva mais filosófica defendida por Hannah Arendt (2007) adverte-nos:  
(...) em primeiro lugar, que tudo que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e 
tem a maior divulgação possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido 
pelos outros e por nós mesmos – constitui a realidade (...). Em segundo lugar, o termo 
público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente 
do lugar que nos cabe dentro dele (...). Antes, tem a ver com o artefato humano, com o 
produto de mãos humanas, com os negócios realizados entre os que, juntos, habitam o 
mundo feito pelo homem.  (ARENDT, 2007, pp. 59;62) 

Problematizar esse princípio significa considerar também o que o filosófo Byung Chul 

Han (2014) afirma ao defender que os media criam um espaço próximo ao absoluto, do qual o 
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“fora” foi eliminado e onde encontramos apenas a nós mesmos nesta época de hipercomunicação 

que, ao contrário do que podemos imaginar, não necessariamente esclarece a dúvidas do mundo, 

já que a massa de informação não gera qualquer verdade (p.62). Mas, em consequência disso, 

desintegrar-se-ia o que é público (a esfera e a consciência públicas) para que, em seu lugar, se 

introduza a mera exposição do indivíduo. 

 É nesse tensionamento que, quando aliadas a afirmações repletas de credibilidade (boatos 

ou não), comportamentos radicais e reações sociais diversas são, de certa maneira, validados. 

Quando boatos chegam às pessoas – ainda que não inicialmente reconhecidos como tais – ondas 

de intervenções sociais são desencadeadas e legitimadas, exemplificando claramente o poder que 

as mídias digitais têm de ampliar e destacar comportamentos, e de se fazer presente na construção 

das experiências dos públicos.  

  

2. METODOLOGIA 

Como modo de observar criticamente um recorte do percurso do boato do confisco da 

poupança e com isso analisar o que os internautas falaram quando o citaram no Twitter, uniremos 

dois métodos: a geração de nuvens de termos, e a consequente análise desse conteúdo. 

A metodologia aproxima o uso de uma ferramenta tecnológica de hierarquização 

quantitativa de palavras com um método analítico qualitativo, dependente do conhecimento e das 

inferências desta pesquisadora. Antes, cabe defender brevemente a relevância dos estudos que 

utilizam o Twitter.  

Ainda que tais análises permitam que os pesquisadores enxerguem resultados em outra 

profundidade, “naturalmente, a adequação de tais combinações [de métodos] depende fortemente 

da investigação específica da questão de pesquisa” (BRUNS & STIEGLITZ, 2014, p.81). Neste 

artigo, o corpus de análise será os tweets com citação direta ao “confisco da poupança” no 

decorrer do ano de 2015, com destaque para a sequência de meses entre os dois maiores picos do 

ano: março, abril e maio. No total, foram feitas três nuvens – uma para cada mês, a partir de 

2.062 (março), 666 (abril) e 1.962 tweets (abril). Os conteúdos foram analisados em 8 critérios.  

2.1.  Nuvem de palavras (Word Clouds) 

As nuvens de palavras são uma solução para visualização de conteúdo (textos, frases, 

discursos, matérias, tags, tweets). Elas formam imagens que são utilizadas para apresentar a 
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hierarquia proporcional do uso dos termos dentro do conteúdo que se quer analisar: quanto mais 

vezes citada, maior será o tamanho da palavra em meio à nuvem. Existe uma diversidade de 

ferramentas criadas com esse intuito, mas para este artigo utilizaremos o Wordle10, aplicativo 

online gratuito criado por Jonathan Feinberg em 2008. 

Pela própria descrição, o Wordle dá maior destaque às palavras que aparecem com mais 

frequência no texto de origem e é possível fazer uma série de ajustes de cores, layout e família de 

fontes nessas nuvens. Para este artigo, as nuvens geradas por meio dos tweets procuraram revelar, 

proporcionalmente, pelo tamanho das fontes, a quantidade de vezes que determinada ideia ou 

assunto foi associado ao confisco da poupança na rede social Twitter. Em seguida, a proposta é 

que cada nuvem passe pela fase de classificação (pré-análise) sugerida por Laurence Bardin 

(2011) através de critérios destacados especialmente para esta análise.  

 
2.2.  Análise de conteúdo 

Segundo Laurence Bardin (2011), o maior objetivo da análise do conteúdo é a descoberta 

crítica e o esclarecimento das causas ou das consequências da mensagem. Para a autora, as 

prováveis aplicações desse tipo de análise são a categorização e classificação das partes que 

compões os diversos significados dos conteúdos a partir de três eixos: 

1) Pré-análise: escolha, organização e tratamento do corpus. É também nessa fase que ocorre 

o apontamento dos indicadores para a pesquisa; 

2) Exploração do material: separação do material e padronização do conteúdo; e 

3) Tratamento dos resultados, inferência ou interpretação: que consiste em codificar, 

decompor, enumerar elementos e buscar explicações válidas para a existência destes 

Ultrapassando a problemática linguística que seria gerada para cada uma dessas orações, 

Mikhail Bakhtin (2010) nos inspira à análise pautada na relação entre a oração e seu enunciado 

(p.277). Assim, o conteúdo dos tweets visualizado em formato de nuvens hierarquicamente 

construídas serão estas orações, as unidades de linguagem que possuem enunciado pleno e 

interpretativo por meio da promoção de um grau de conclusibilidade que lhe permitem suscitar 

respostas e sentidos (idem, p.287). 

 

                                                             
10 http://www.wordle.net/  
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2.3.  Passos metodológicos 
A) Pré-análise: 

• Levantamento de dados – os dados11 utilizados para este artigo formam extraídos por 

meio da ferramenta V-Tracker, software pago que possibilita a recuperação de tweets do histórico 

da rede social. Ao total, foi extraído um conjunto com 7.718 tweets para o ano de 2015, a partir 

do critério: citação de “confisco”12 e “poupança” no Twitter13. Desse montante, destacamos três 

meses entre os picos de citação para realização das nuvens com os respectivos conteúdos, 

finalizando um recorte de 4.690 tweets: 60,7% de todo o ano de referência. 

• Indicadores de observação – Critérios de análise do conteúdo: 
CRITÉRIO O QUE SIGNIFICA 

Indicação de boato/informação falsa, ou 
veracidade  

Proposição de que aquele conteúdo é considerado boato, de 
que recebe valoração de credibilidade 

a) Indicação de desmentimento do boato  Contra força de atuação para esclarecimento do boato 
a) Indicação de perfis de mídia tradicional  Ampliação da zona de atuação, com associação à mídia 

tradicional, que impulsiona e amplia o raio de atuação da 
informação 

a) Indicação de links/URLs  
b)  

Ampliação da zona de atuação do boato no meio digital 

a) Indicação de memória ao governo Collor  Lembrança, memória do confisco da poupança acontecido no 
início da década de 1990 durante governo do ex-presidente 
Fernando Collor 

a) Indicação de ação  Exemplos: retirada de dinheiro dos bancos, ou pedido de ajuda 
para disseminar a informação 

b) Indicação de matérias/ informações 
contextuais  

Diversidade de maneiras como o assunto de confisco da 
poupança pode se associar a novos contextos e se transformar 
continuamente 

c) Indicação governamental e/ou bancária Aproximação do tema com aspectos da política nacional, e 
associação do boato com atuação de instituições oficiais 

Tabela 1: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter. Fonte: Autora 

B) Exploração do material: 

                                                             
11 Os dados foram gentilmente cedidos por uma profissional que possuía acesso ao programa. No entanto, esses 
dados poderiam ser conseguidos por métodos de captação de conteúdo via API de streaming do Twitter. Um dos 
aplicativos gratuitos mais utilizados é o YourTwapperKeeper, que faz buscas em tempo real a partir de palavras-
chave de interesses. Sobre o assunto: BRUNS, A,&Stieglitz,S (2014); e BURGESS,J,& Bruns,A. (2012). 

12 Foram retirados os tweets que faziam referência às seguintes palavras: “Cunha, Richa, Coreia, Lalau, Nicolau, 
submisso, celular, mãe, refugiados, Dinamarca, Portugal, Europa, trouxa, cbjr, China, chinesa e Dalai”. Essas 
exclusões fizeram com que a base de dados fosse finalizada apenas com o conteúdo que falava do assunto de 
confisco de cadernetas de poupança e não de outros assuntos que apareciam na rede do Twitter naquele momento. 

13 Aqui, um programa computacional agia de maneira automática a partir dos comandos de subtração de assuntos e 
palavras-chave. A depender do tamanho da base de dados, o uso de scripts na central de comando do computador 
pode ser feito. A esse respeito ler passo-a-passo do tratamento e análise de grandes bases de dados no Appendix B da 
pesquisa “Football Supporter Cultures in Modern-day Brazil: Hypercommodification, networked collectivisms and 
digital productivity” de VIMIEIRO, A.C.  2015.  
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• Arquivamento e tratamento do conteúdo da base de dados  

 
Gráfico1: Citações de “confisco da poupança” no Twitter no ano de 2015. Fonte: Autora 

A partir da visualização da base de dados em tabelas do programa Excel, foram feitas 

contagens quantitativas simples do número de citações no decorrer do ano. Descobriu-se, dessa 

forma, o destaque para a sequência de meses entre os dois maiores picos do ano: março, abril e 

maio de 2015. Esse período foi o delimitado para análise deste artigo. 

O tratamento da base de dados deixou intactos os conteúdos dos comentários, sem 

limpeza de artigos, ou seleção de verbos. Essa decisão foi tomada para preservar a integridade do 

corpus a partir do entendimento de que alguns aspectos de atenção sobre o que era dito sobre o 

assunto no decorrer do tempo seriam melhor percebidos desta forma. Além disso, para que seja 

possível observar se existem outros tipos de informação (como indicações de portais de notícia, 

por exemplo) associadas ao assunto, este cuidado mostrou-se necessário.  

• Uso do Wordle – neste ponto, utilizamos a base de dados do corpus para gerar cada uma 

das três nuvens de palavras da sequência de meses entre os dois maiores picos do ano: março, 

abril e maio de 2015. Pelo objetivo metodológico de observar sem muitas interferências o 

conteúdo dos tweets, e como já na sua extração, todos os tweets diziam respeito a citações de 

confisco da poupança, retiramos da visualização das nuvens tanto esses termos (“confisco” e 

“poupança”), quanto a sinalização de retweet “RT”. 

C) Tratamento dos resultados, inferência ou interpretação:  

• Análise de conteúdo – cada nuvem foi classificada a partir de oito parâmetros, propondo, 

cada uma, uma diferente relação dos termos de destaque como uma parte visível do caminho de 

existência do boato. A análise é apresentada a seguir: 

3. CASO DE ESTUDO 
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3.1. Março de 2015 

Figura 1: Nuvem de termos sobre confisco da poupança em março de 2015. Fonte: Autora, através do aplicativo Wordle 
 
O mês de março de 2015 foi o maior pico do ano em relação às citações. Foi neste mês 

que, 25 anos antes, o presidente Fernando Collor de Mello anunciou a medida concreta da 

retenção das poupanças dos brasileiros. Esta memória, juntamente à indicação direta e clara de 

uma característica de boato em parte das citações nos apresenta um panorama daquele momento. 

Da mesma forma, a presença de links e endereços de sites da mídia tradicional, como a Folha de 

S.Paulo e o portal UOL, apontam para o aumento da abrangência e disseminação desses assuntos 

em outros locais da internet, ampliando o terreno de atuação do boato em meio aos públicos. 

Chama a atenção, ainda, a presença de citações à Imprensa da Caixa Econômica Federal 

(@imprensacaixa) e ao Ministério da Fazenda como perfis oficiais do governo que trabalharam 

como contra força à dissipação dos boatos, na tentativa de esclarecer a opinião pública sobre a 

verdade das informações e de evitar uma potencial ida generalizada da população aos bancos. No 

primeiro momento, não foi possível encontrar indicações de retirada de dinheiro das poupanças, 

ou outras ações advindas dos públicos em relação a um novo suposto confisco da poupança. 

 Indicação 
de boato ou 
veracidade  

Indicação 
de 

desmentir 

Indicação 
de perfis de 

mídia 
tradicional 

Indicação 
de 

links/URLs 

Indicação 
de memória 
ao governo 

Collor 

Indicação 
de ação 

Indicação de 
matérias/ 

informações 
contextuais 

Indicação 
governamen

tal e/ou 
bancária 

Março de 
2015 X X X X X  X X 

 Boato nega, 
esclarecimen

to. 

@folha [diversos] collor  *as 
informações 
de contexto 

são as 
próprias 

indicações 
de boatos 

imprensa 
caixa, 

ministério 

Tabela 2: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter em março de 2015. Fonte: Autora 
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3.2.  Abril de 2015 

 
Figura 2: Nuvem de termos sobre confisco da poupança em abril de 2015. Fonte: Autora, através do aplicativo Wordle 

O mês de abril, dentre os três de observação neste artigo, foi o que menos recebeu 

comentários, possuindo 666 tweets captados sobre o assunto. Neles, o maior destaque vai para 

uma matéria contextual que foi associada, no corpo de seu texto, com o “confisco da poupança 

previdenciária de servidores”. À época, a notícia foi divulgada massivamente pelo blog de 

Esmael Morais (@esmaelmorais), jornalista e blogueiro paranaense famoso por criticar 

adversários do Partido dos Trabalhadores (PT), e reverberada no Twitter com link para a notícia.  

Somem, neste período, as relações mais fortes e intimamente ligadas à história do 

confisco, com as citações ao nome do ex-presidente Collor. Ademais, por mais que ainda 

existissem indicações a respeito da caracterização de boato nas informações de confisco, 

diminuíram tanto as citações aos boatos quanto as ações de força contra a atuação dos rumores. 

Essa diminuição juntamente à mudança de temática das citações nos revela uma mudança tanto 

da presença do assunto na rede quanto das temáticas associadas a ele.  

 Indicação 
de boato ou 
veracidade  

Indicação 
de 

desmentir 

Indicação 
de perfis de 

mídia 
tradicional 

Indicação 
de 

links/URLs 

Indicação 
de memória 
ao governo 

Collor 

Indicação 
de ação 

Indicação de 
matérias/ 

informações 
contextuais 

Indicação 
governamen

tal e/ou 
bancária 

Abril de 
2015 X  X X   X X 

 Rumor, 
ainda, 

rumores 

 Globo [diversos]   votos, 
servidores, 
assembleia, 

previdenciária 

PT 

Tabela 3: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter em abril de 2015. Fonte: Autora  
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3.3.  Maio de 2015 

Durante o mês de maio, volta a ter força a característica de boato do assunto em 

detrimento a outros assuntos associados ao confisco. Quando as pessoas que acessam a internet e 

que se interessam pelo assunto assumem que o assunto ainda precisa de novas informações, 

indicando urgência nesse reaparecimento que pode ou não ser falso em relação ao confisco, os 

números de citações voltam a aumentar, atingindo pelo menos 1.962 tweets neste período. 

 
Figura 3: Nuvem de termos sobre confisco da poupança em maio de 2015. Fonte: Autora, através do aplicativo Wordle 

Não é característico deste período a associação do perigo de um novo confisco com a 

volta à memória do período do governo Collor. No entanto, a urgência com que ressurgiu o fator 

“boato” nas citações veio conjunto a novas ações das mídias tradicionais que trataram do assunto, 

aumentando a área de atuação das informações sobre confisco da poupança. Neste momento, a 

ação governamental também retorna ao combate das informações de risco, e surge a indicação, 

por parte dos próprios internautas, para que se espalhe a informação correta sobre este risco.  

 Indicação 
de boato ou 
veracidade  

Indicação 
de 

desmentir 

Indicação 
de perfis de 

mídia 
tradicional 

Indicação 
de 

links/URLs 

Indicação 
de memória 
ao governo 

Collor 

Indicação 
de ação 

Indicação de 
matérias/ 

informações 
contextuais 

Indicação 
governamen

tal e/ou 
bancária 

Maio de 
2015 X X X X  X X X 

 Boato, 
novamente, 

verdade 

Circula, 
falso 

EBC [diversos]  espalhe Previdenciári
a, FGTS 

Governo, 
PT, 

Congresso 
Tabela 4: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter em maio de 2015. Fonte: Autora 

 
4. CONCLUSÃO 

A dinâmica da sequência de envio de tweets sobre o confisco da poupança, após um 

período de praticamente nenhuma citação sobre o tema (ver Gráfico 1) no Twitter, reforça a ideia 
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de que é provável que o tema só tenha voltado a ser pauta das redes por conta de seu aniversário 

de 25 anos – justamente no mês de março, maior pico da análise.  
 Indicação 

de boato ou 
veracidade  

Indicação 
de 

desmentir 

Indicação 
de perfis de 

mídia 
tradicional 

Indicação 
de 

links/URLs 

Indicação 
de memória 
ao governo 

Collor 

Indicação 
de ação 

Indicação de 
matérias/ 

informações 
contextuais 

Indicação 
governamen

tal e/ou 
bancária 

Março de 
2015 X X X X X  X X 

Abril de 
2015 X  X X   X X 

Maio de 
2015 X X X X  X X X 

Tabela 5: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter entre março e maio de 2015. Fonte: Autora 

No entanto, para além da lembrança do confisco ocorrido duas décadas e meia atrás, a 

reverberação do assunto – que deveria apenas ir sumindo da rede para um estado mais parecido 

com o que existia antes da memória histórica – revelou-se possuidora da característica de boato. 

Isso, a partir de um cenário de crises política e econômica que se instalavam no país à época 

(governo Dilma), abrindo a interpretação para associar o período difícil por que passava o país ao 

risco de um acontecimento semelhante ao da década de 1990. 

A breve análise de conteúdo e a interpretação do contexto a partir da leitura dos tweets 

indicam que foram características sempre presentes na dinâmica das citações do confisco da 

poupança: a indicação de boato ao confisco, a presença de perfis da mídia tradicional que 

reverberavam por meio de links e URLs notícias sobre o assunto, bem como a associação 

político-governamental do tema, e a já esperada mudança na associação entre o confisco e os 

diferentes períodos de análise, ou seja, as mudanças de contexto da dinâmica. 

Em tempo, é através da força dos media que se publicizam questões menos conhecidas, e 

que se alarga o debate de determinada demanda a partir da aproximação de interesses e da 

“perseguição de planos de ação específicos de cada um” (HABERMAS, 1990). Isto só é possível 

por vivermos em um mundo que considera a linguagem como uma ação – de mudança, inclusive, 

em que indivíduos interagem para a mudança simbólica de diversos entendimentos conceituais. 

A indicação ao governo Collor esteve presente no primeiro mês de observação, o mais 

impactante em questão de quantidade de tweets, no entanto, não foi mais lembrado no decorrer 

dos outros dois meses. Da mesma forma, a indicação mais clara sobre uma ação dos públicos (a 

de pedir para espalhar as informações) apareceu apenas no último mês, provavelmente como um 
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pedido mais enfatizado para acabar com os boatos, que voltavam a ter mais força na rede e que 

poderiam causar confusão na população. 

A relação do assunto com palavras como “golpe”, “Collor” (memória), “corte 

previdenciário” (notícias de contexto), e mesmo com o termo “boato” indicam alguns dos 

aspectos de atenção que Kapferer (1993) cita como sendo uma das características iniciais de um 

boato: seu arraigamento na realidade presente, ainda que nasça, como é o caso, de uma história 

passada. Em relação a outra característica apontada por Kapferer (a busca pelo convencimento da 

opinião pública), é possível destacar com mais assertividade o movimento de convencer a 

população de que as informações a respeito de um novo confisco da poupança eram falsas – 

presentes nas notas oficiais do governo. 

Essa amostra, que foi ganhando diferentes aspectos de atenção a respeito do que era dito 

sobre o assunto no decorrer do tempo, nos lembra o que Nicholas DiFonzo (2009) afirma: que os 

boatos, com frequência, entrelaçam-se com eventos reais, aproximando-os do contexto e das 

interações geradas pelos públicos. Nesta fase, a luta pelos sentidos compartilhados na rede faz 

com que diversos públicos sejam criados ao redor do tema: imprensa, gente preocupada, 

blogueiros, governo, oposição, curiosos interessados no conflito; todos fazendo parte desta 

dinâmica que é apenas parcialmente visível nas mídias digitais, e que carregam já desde o seu 

surgimento, potencial de transformação no entendimento e nas experiências dos públicos. 
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