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VISÃO 
GERAL

A internet e as redes sociais representam profunda 
-
-

mas de conectividade e interatividade, que afetaram 

como reduziram custos de ação coletiva para movi-

-

-

 
As novas tecnologias de informação e comunica-

-

-
des negativas e positivas da ação estatal de forma 
mais imediata. 

Tal processo de reformulação do entendimento das 

-

sociedade civil. Transparência, por exemplo, como 
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um conceito central para a execução e acompa-

instituições e órgãos em diferentes redes sociais. A 

em redes sociais, a FGV/DAPP lança mão de um 
conjunto de metodologias e procedimentos de 

-
-

nas extrair e organizar o enorme volume de dados 

-

se ocupa em acompanhar as discussões da so-

-

Diante da consolidação de uma sociedade em rede 

para a melhor compreensão do comportamento 
-
-
-

em detalhes o processo de levantamento e pesqui-
sa que se propõe como um vetor de entendimento 

destaque no amplo universo da internet.

-

uma metodologia rigorosa para que consigamos 
-

-
munidades em computação e na teoria dos grafos 

-
mos do software livre Gephi (BASTIAN et al., 2009).

os diferentes grupos. Argumentamos neste estu-
do que os grupos encontrados nas discussões em 
redes sociais podem ser entendidos como uma 

qual conceituadas por Domingues (1995, 1999). 

-

em seguida, detalhar a metodologia de pesquisa. 
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-

-
dade tomada como unidade, focando na interação 

qualquer sistema social poderia ser entendido 

-

-
tramento, como coloca o autor), que variam de 

-
-

-

exercer grande impacto causal no mundo. 

-

dimensões das relações sociais: a dimensão her-

menêutica, a dimensão material, a dimensão do 

-

-

internamente e em relação aos outros grupos do 
-

ou não. Se assumirmos que são os sistemas sociais 
que existem realmente, temos que enxergar a cau-

coletiva como sendo diferente daquela causalidade 

-
-

sociais, e diz respeito aos sistemas de interação. 

-
cional) ou latente. Muitas vezes os impactos da 

-

SUBJETIVIDADES 
COLETIVAS

//
/
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-
letividades existe consciência relacionada a pró-
pria causalidade coletiva, mesmo que apenas de 

não seriam capazes de expressar discursivamen-
te o impacto causal que sofreram ou que causam. 
Domingues então chama de centramento involun-

-

pelas mudanças nos sistemas sociais quanto pela 

-
jetividades coletivas que, ao longo do tempo, se 

-

consequências não intencionais da ação, ao poder 

coletividade, ajudam a organizar os sistemas so-
ciais, sedimentando regras, comportamentos e 

entre coletividades. 

-
formações maiores ou menores quando a criativi-

-

casar a imagem mental formada pelo id durante o 

Temos, portanto, que, segundo a conceituação de 

-
rativa, multidimensional, na qual atores individu-

virtualmente ou face-a-face, a partir do momen-
to em que atores se encontram em uma situação 

-
ação na qual estão inseridos, de forma similar a 

mutuamente forma o campo comum de interação 

-
-

tender as diferenças do “mundo da vida” de cada 
-

das mesmas podem, por um lado, manter o sta-

cooptado por outra, que o emprega em um sentido 
diferente de seu primeiro uso devido ao contexto 
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-

-

um nome, uma hashtag ou uma marca, em que as 

-
-
-

-
pla adoção nas principais universidades do Brasil. 
A semiótica discursiva – cujo principal expoente 

-

de efeitos de sentido apreendidos pelas articula-

-

se converte em amplo corpus, contemplado em 
-

se deseja estudar, com delimitação a priori – uma 

-

-
sunto extensamente estudado pela FGV/DAPP, e 
não apenas em pesquisas em redes sociais. Antes 

O OBJETO 
LINGUÍSTICO

//
/
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com um recorte estadual, que considere as diferen-
ças regionais). Nessa etapa, a equipe de pesquisa 
realiza um levantamento de quaisquer conceitos 

-
tões legislativas, como a legalização das drogas 

-
listas da FGV/DAPP, que se ocupam da delimitação 
das construções textuais que remetam ao tema da 

-

-
-

sivas – e quantitativas, quanto ao volume de da-

-

a assertividade da regra de pesquisa, um conjun-
to de expressões, frases e termos organizados por 
operadores lógicos, de correlação entre campos 

-
ções metafóricas e avaliar o que deve ou não deve 

(principalmente o Twitter). 

conjunto de textos que se encaixam em qualquer 

-

-

-
ferentes crimes.

Na construção das regras de pesquisa, para que 
haja a correta delimitação do corpus, a FGV/DAPP, 

em consideração as regras de sintaxe inerentes 

sempre com o cuidado de contemplar variações 
regionais, erros gramaticais e o uso de expres-

quaisquer construções coloquiais que integrem 

2013), não sofrem distinção.
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-

que centralizam, por certo momento, as discussões no Twitter. Sempre 

-

de 2015, haja muitas semanas em que a ferramenta chega a coletar 

MONITOR 
DE TEMAS

//
/

FERRAMENTA EM TEMPO REAL DA FGV/DAPP

COM DADOS DO TWITTER, EM PORTUGUÊS,SOBRE

GRANDES TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
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-

Código Penal ou da redução da maioridade constituem a pes-
-

lentes quando se pensa no tema geral, mas diferentes quando 

-

 

-
veu-se uma metodologia de integração entre competências acadê-

tema, amplo ou mais reduzido, em qualquer idioma (e inclusive a 

categorizados nas redes.

SUBTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

GRÁFICO DE BARRAS COM O VOLUME DE MENÇÕES A QUATRO

SUBCATEGORIAS QUE INTEGRAM A PESQUISA GERAL

POR SEGURANÇA PÚBLICA DO MONITOR DE TEMAS
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-

-

-

v
O TEMPO DA ANÁLISE TEXTUAL

É importante, na construção de qualquer regra de pesquisa, a concep-
ção de que o sentido das palavras, de acordo com a noção saussuriana de 

ou nomeação de um ministro ou um incidente destacado pela imprensa. 

-

-
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uma mensagem ou imagem, e possui primordial 
-

conseguimos entender a relação que foi criada 

pode ser compreendida como uma propagação 

-
tro perfil, por um lado estou concordando com o 
que ali foi dito e, por outro lado, estou repetindo 
e propagando a ideia contida na mensagem para 

 

-

importante manter em mente que pessoas, dis-
cursos e coletividades estão em constante movi-

-

processo. Por conta disso, sempre que olhamos 

cada nó representa um perfil no twitter, e sempre 

computados, podemos gerar uma visualização 
da rede no software livre Gephi que nos ajuda a 

INTERAÇÕES 
NA ESFERA VIRTUAL:  
GRAFO DE RETUÍTES

//
/
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Depois de colocar os dados no Gephi, fazemos 
-

ma. A modularidade permite o mapeamento 

-
ção entre os nós seja maior que sua ligação 

modularidade em duas principais etapas. A 
primeira delas otimiza a modularidade local, 

enquanto a segunda agrega a comunidade re-
-

a rede vai sendo dividida em grupos que vão 

2006). 

Ao final do processo, o algoritmo separa a 

chamados “clusters” e que aqui serão analisa-

coletivas online em interação. Cada um dos 
grupos possui mais ligações entre seus nós do 
que entre seus nós e os de outro cluster, o que 

relações - aqui representadas por arestas - 
com pessoas dentro de seu grupo do que com 
pessoas que estão fora de seu grupo.

-

diferente para que possamos distingui-las no 
-

ponderado para que possamos diferenciar vi-
sualmente os nós que são autoridades pelo ta-

-

vem as informações mais propagadas. Chama-
-

internet porque existe a tendência a uma mas-

mensagem original que, em seguida, pode ser 

MODULARIDADE
//

/
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ou ponto de vista. Assim, o grau analisado em 
conjunto com a atividade do perfil indica o tipo 
de participação ou engajamento que o tornou 
relevante.

Agora, finalmente, podemos usar o algoritmo 

arestas são mais espessas - ou seja, os pon-
tos que mais se relacionam -, e repele os nós 

2004), nos fornecendo uma informação visual 
de como os diferentes perfis e grupos se rela-

2014). Segundo Conover et al.(2011), os algo-
ritmos de clusterização como o ForceAtlas2 

-
tos: as ligações entre os nós que mostram uma 
relação entre os perfis, a posição dos nós no 
grafo, o tamanho do rótulo dos nós e sua cor. 

grafo, ou seja, os nós que possuem maior grau 
de entrada. Depois, aliaremos este resultado a 

-
ção de como cada grupo faz uso de diferentes 
significantes, significados e argumentos para 

-

se uma interpretação de um assunto por deter-

-
des coletivas em questão possuem inclinações 
interativas. As inclinações interativas se refe-

que ditam suas relações com as outras. Isso, 

de identificação interno.

-

significa que, se estou dentro do cluster x, 
-

cias que outras pessoas do meu cluster tam-

indica que pensamos de forma similar em al-

-
-

TAN, 2008). De certa forma isso significa dizer 

-
partilham o mesmo entendimento de certos 

Como as pessoas interagem de forma mais ou 

de interesse ocorre a partir de um centramento 

(2013) na qual movimentos sociais são vistos 
como performances, poderemos interpretar 

os atores. Nessa transição de passividade para 
-

que tais repertórios encontrem atores que se 
juntem ao coro.
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A metodologia de construção e categorização usada pela FGV/DAPP 

hashtags, e sem considerar a perspectiva do conceito de texto e, 
-
-

consideram associações e restrições entre termos e expressões. 

-

-
pender da pesquisa feita.

v

v

Grafos

-
fluenciadores mais relevantes e quem são as pessoas que operam como as “pontes” entre dois 

-

-

O QUE 
SIGNIFICAM 
OS DADOS

//
/
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DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

da votação do processo de impeachment contra a 

-
, do lado esquerdo, os 

-
achment contra Dilma, e, em , do lado di-

-
plicado, quanto maior o nó representando o ator na 

-

-
-

neste caso, o cluster 
da imprensa, mais próximos do cluster azul, e por 

-
-

verno de Dilma. 

-

de palavras e construções lexicais para capturar, 

-

GRAFO DO PROCESSO

DE IMPEACHMENT

DE DILMA ROUSSEFF 2016
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Da mesma forma, a FGV/DAPP faz estudos de 
redes sociais em diferentes idiomas, com pes-

-

dentre as quais leituras dos protestos na Argen-

a então reeleição de David Cameron como pri-

atendem a qualquer idioma ocidental, evidente-
mente respeitando as diferenças de sintaxe entre 

-
-

mento de palavras e expressões, a verificação de 

Veja-se o caso de estudo que fizemos a respeito 
do Brexit, em junho de 2016, a respeito da re-
percussão, na França, na Alemanha e no Reino 

a questão migratória estava com elevado desta-
que, principalmente, na Alemanha e na França, 

refugiados, enquanto as consequências econô-

principais palavras e expressões se associam, 

demonstrada a seguir, Jo Cox, parlamentar con-

seguir, houve, inicialmente, a ordenação dos 
perfis em um grafo, identificando os clusters 
associados a cada partido ou posicionamento 

-
cado em um gerador por contagem de palavras, 

apresentado, sinais de pontuação, preposições e 
pronomes sempre se destacam pelo volume de 

-
sualização final.

EM QUALQUER 
IDIOMA

//
/
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vNuvens de Palavras

Identificam as palavras e expressões que mais se repetiram no levantamento textual 

a partir de um assunto qualquer. A FGV/DAPP, no entanto, não exibe as nuvens sem antes 

realizar uma limpeza metodológica, privilegiando substantivos, adjetivos, advérbios 

e quaisquer construções de valor específico para o melhor entendimento sobre o as-

sunto, eliminando repetições, artigos, numerais, preposições e pronomes (com exce-

ções, se o tema da pesquisa assim demandar). Por intermédio das nuvens, é possível 

visualizar, com clareza, as principais figuras discursivas que integram o debate.

NUVEM DE PALAVRAS 

EM FRANCÊS SOBRE

O BREXIT

NUVEM DE PALAVRAS 

EM ALEMÃO SOBRE

O BREXIT
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DEBATE 
POLÍTICO 
NO BRASIL

redes desenvolvida pela FGV/DAPP e as diferentes 
formas de visualização de dados apresentadas per-
mite, ainda, um monitoramento detalhado do com-

de Temas, por exemplo, realiza, desde 2014, um 
-

-

mudanças nas formas de interação e nos princi-

-

-

grafos produzidos entre os anos de 2013 e 2016, a 
partir de dados do Twitter.
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-

logo assumiu outras pautas, como pedidos por mais investimentos 

executar tal tarefa.

JORNADAS 
DE JUNHO

//
/

23

GRAFO 1: JORNADAS 

DE JUNHO DE 2013
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Podemos ver que existiram diversas diferentes 

-
dade em amarelo agrupa diversos segmentos da 
imprensa tradicional e possui centralidade no 

À esquerda, em rosa, encontramos perfis mais 

-

-
dade identificada como grupo de apoio ao PT e 

#ApoioDilma #TamoJuntoDilma e #Brasil13. 
 
Na parte inferior do grafo podemos identificar o 

direita. Dentre suas autoridades estão o Blogdo-

hashtags mais populares se referirem aos protes-

revelando o forte anti-petismo do grupo.

Na parte superior do grafo, podemos ver o cluster 
-

-

entre os espectros de direita e esquerda, dependen-
do do tema em pauta. PeceSiqueira, por exemplo, 

-

-
plicar como foram parar no mesmo grupo.
 

-
-

-
-
-

tradicional, vista como tendenciosa e duramente 
repreendida por tentar deslegitimizar os protestos. 
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turno das eleições presidenciais de 2014, a partir de dados cole-

-
zam em dois clusters: o primeiro (em azul

(PSDB), e o segundo (em vermelho, 
-

dalizados em torno dos perfis de maior influência dentro de cada 
cluster. No centro do grafo e, portanto, com maior alcance em dife-

importante papel de articulação.

DISPUTA 
ELEITORAL

//
/

GRAFO 2: VÉSPERA 

DO SEGUNDO TURNO

DAS ELEIÇÕES DE 2014
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PROTESTOS
PRÓ-IMPEACHMENT

15 de março de 2015, em diversos estados. Neste caso, o 
-

 em vermelho 
em azul

ocupa um espaço maior e mais central na visualização, o que 
-

trando uma significativa adesão dos principais atores que 

//
/

GRAFO 3: PROTESTOS 

PRÓ-IMPEACHMENT,

EM MARÇO DE 2015
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-
tulos, que identificam os atores, representa as 
menções, no Twitter, aos protestos de 13 de 
março de 2016, que reuniram mais de 3 milhões 
de pessoas em todo o Brasil, em torno de uma 
pauta majoritariamente pró-impeachment. Vê-
-se, neste, o surgimento de um grande cluster, 
em amarelo, ocupando a posição de maior des-

-
veis ao impedimento da então presidente Dilma e 

A polarização verificada em momentos anterio-

-
tificação popular com os dois grupos em dispu-
ta, a exemplo do que ocorreu em 2013, quando 
as movimentações populares se mostravam, no 

GRAFO 4: MENÇÕES AOS 

PROTESTOS DE 13 DE 

MARÇO DE 2016

se configura, assim, uma das mais importantes 

utilização desta metodologia permite acompa-
nhar as variações nos modelos de comportamen-
to nas redes mais relevantes para a sociedade 

-

a partir de padrões de interação. Tal aplicação foi 
utilizada pela FGV/DAPP, com sucesso, para esti-
mar previamente as dimensões dos protestos de 
13 de março de 2016, retratados no grafo acima, 

redes em datas anteriores.
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PESQUISA
EM ANDAMENTO

de um projeto de pesquisa iniciado em 2013, 
que passa por constantes atualizações e aper-
feiçoamentos, em conformidade com inovações 
quanto ao processamento de grandes volumes 
de dados e quanto aos softwares utilizados para 

-

sociais quanto a resultados qualitativos e quan-

-

ainda se faz pouco presente, no Brasil e interna-
cionalmente, como integrante do processo de 
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pesquisas em redes sociais pela FGV/DAPP 
consiste na construção de uma melhor es-

-
-

-

-

uma localidade e como negativo o aumento 
da sensação de insegurança ou postagens 
que enfatizem o medo da criminalidade co-
tidiana. 

-
ma fixo de palavras predeterminadas como 

-

uma variação de quantidade (se o PIB cres-
ceu ou diminuiu) ou de ritmo (a produtivida-
de acelerou ou desacelerou). 

A avaliação de sentimento em redes sociais 

FGV/DAPP e, hoje, consiste no principal 
foco de pesquisas da equipe, com a amplia-

positivas e negativas para contemplar as 
-

dos regularmente. Atualmente, a FGV/DAPP 

3.500 regras de pesquisa, em sete idiomas, 
que são usadas e atualizadas conforme a 

complexo processo de categorização, ava-
liação, limpeza e verificação que faz com 
que as pesquisas em redes sociais sejam 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

-

resultado da pesquisa, com a interlocução entre Sociologia, Tecnolo-

A metodologia empregada pela FGV/DAPP contempla as redes pro-

como compartilhamentos, menções ou curtidas, como laços en-

figuras de discurso e a identificação dos efeitos de sentido pre-

selecionada como corpus.resultado da pesquisa, com a interlocu-
ção entre Sociologia, Tecnologias da Informação e Comunicação, 

METODOLOGIA INTEGRADA DE 
PESQUISA EM REDES SOCIAIS 

SOCIOLOGIA APLICADA
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-

a identificação dos efeitos de sentido presentes, de forma recorrente e 

da pesquisa, com a interlocução entre Sociologia, Tecnologias da In-

haja amplo alcance do resultado das pesquisas e a consequente com-
preensão, pela sociedade, dos assuntos de destaque no Brasil e em ou-

-

 

-

-
sam por constante processo de atualização, modificação e verificação 

-
-

LINGUÍSTICA APLICADA 

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

A DIFICULDADE É POSITIVA

ATUALIZAÇÕES FREQUENTES
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