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Segundo encontro do Grupo de Estudos Métodos Digitais do Laboratório de Políticas Públicas 

Participativas – L3P   

 

A reunião teve início com a fala do professor Dalton, recapitulando os objetivos dos encontros 

e explicando a estrutura do grupo de estudo – sequência de leitura dos artigos da revista Big 

Data e Society, que é uma revista interdisciplinar que trabalha temas de tecnologia e ciências 

sociais e humanas. 

Para o primeiro momento, a ideia é que cada um tenha sua leitura individual do artigo sugerido 

para os encontros e que seja feito um rodízio de apresentações destes artigos para o grupo, 

possibilitando o debate coletivo. 

No segundo momento, o grupo de estudo está aberto a possíveis apresentações e discussões 

que alguém tenha interesse em compartilhar.  

Após as colocações acima, o bolsista Ernesto deu início a apresentação do primeiro artigo 

definido para o estudo (Ontologies, methodologies, and new uses of Big Data in the social and 

cultural sciences). 

De forma geral, o artigo faz uma introdução à série dos 18 artigos a serem apresentados e traz 

uma visão geral sobre o que será discutido pela revista. Assim, entendeu-se este primeiro texto 

como uma importante preparação de base para as leituras posteriores; 

O artigo discute a respeito do “confronto” entre as ciências humanísticas/sociais e as ciências 

computacionais e apresenta, no final, o trabalho conjunto entre as duas.  

Além disso, tem como objetivo destacar os caminhos do Big Data nas ciências culturais e sociais; 

e entender como o Big Data está modificando os fundamentos intelectuais das disciplinas 

científicas e humanísticas sociais“; 

Traz também o levantamento de algumas contribuições: posições das novas premissas sobre Big 

Data, quais mudanças nas linhas de pesquisas devem ser feitas para incorporar o Big Data; os 

conceitos do Big Data na “Nova escola”; 

Mudança de paradigma vinda junto com o Big Data (fatores, variáveis antes desconhecidas); 

 Método de trabalho do artigo: 

Existência de um desafio ontológico: nova interpretação dos conhecimentos; ontologia é 

tradada como um conhecimento; 

Formação de uma ontologia “do social” através de elementos do Big Data (entidades, agentes, 

atores, causas, significados, temporalidades e contextos); 

Questões fundamentais: A) relacionamento com a vida humana e como o Big Data pode 

contribuir nisso; B) trata da interpretação; estas análises são divididas em três focos (Vida/Dados 

- Mente/Máquina - Indução/Dedução); 

Discute as categorias e elementos ontológicos frente ao paradigma do Big Data (coisa, agente, 

tempo, contexto, causalidade) 



 

 

 

1 – Vida/Dados  

Questionamentos: Como o Big Data está para a vida social e se ele oferece uma apresentação 

neutra dessa realidade social. 

-A forma de tratar os dados pode causar distorções;  

2 – Mente/Máquina 

Questionamentos: Como funcionam as interpretações de significado que os leitores humanos e 

as técnicas computacionais retornam; existência de aspectos que ajudam a entender qual 

melhor linha a seguir. 

3 – Indução/Dedução  

Questionamentos: Como a análise social científica e humanística deve ser construída. 

-Separado em duas linhas de pensamento: Quando há um número limitado de variáveis (Little 

Data) o processo que cabe neste tipo de cenário é o processo dedutivo (old school), e quando 

se tem um número maior de variáveis (Big Data) é cabível a indução; 

 Principais conceitos ontológicos: 

Coisa – Quando se tenta fazer com que a máquina reaja ao mundo social ocorrem dilemas 

ontológicos, com isso um dos desafios existentes é criar dispositivos de desambiguação que 

pode permitir uma análise do texto por meio da análise de conteúdo; 

Agente – desafio de reconhecer quando uma entidade é um agente e se uma entidade é um 

indivíduo ou um grupo, um humano ou um robô, etc. 

-Única forma de fazer com que a máquina saiba responder alguma questão é treiná-la a partir 

de modelos de comportamentos que permite identificar a variável (agente) dentro do conjunto 

de informações; 

Tempo – compreensão e a capacidade de medir ou teorizar um processo temporal tem sido 

alterada com a mudança para o Big Data e, dessa forma, um dos desafios é repensar as 

concepções e modelos de relações sociais; 

Contexto – informações que contextualizam um modelo de Big Data (o que é, onde se 

encontra...) 

-Um desafio são as lacunas entre o mundo social e as formas de Big Data que se propõem a 

atende-lo (é necessário a contextualização para processar as informações e gerar resultados 

significantes)  

Causa – Causalidade é a ligação entre causa e efeito e mudança de paradigma é a mudança de 

convicções; 

-A mudança de escala (volume de informações) para o Big Data pode afetar a natureza do que 

a causalidade significa;  



Contudo, a apresentação foi concluída defendendo a importância de haver interação entre a 

parte humanística social e computacional para ter um bom resultado do uso de Big Data; 

Quando as duas partes oferecem suas melhores práticas atingem-se potenciais para o objetivo 

comum da descoberta cientifica. 

Link para acesso à apresentação: 

https://metodosdigitaisufg.wordpress.com/2016/09/06/grupo-de-estudos-metodos-digitais/  

Ao final do seminário, o professor Dalton conduziu as discussões acerca do tema apresentado: 

Explicação e discussão sobre o entendimento de Paradigma (modo de pensar, de ver o mundo); 

A mudança acontece a partir dos aspectos ontológicos – entendimento da realidade (para 

entender o paradigma é necessário entender o aspecto ontológico); A visão do mundo é ligada 

a maneira de entender os entes ontológicos; 

A mudança de paradigma se dá quando os entes da realidade mudam, do contrário, pode existir 

discordâncias, mas o paradigma continua o mesmo; 

O texto afirma que estamos numa mudança ontológica. As “coisas” estão mudando e estão 

surgindo “coisas” novas (novas linguagens, novas visões); 

Os entes da realidade que serão usados para explicar os entes sociais; 

O Big Data não é apenas mais informação acessível, é a maneira como a sociedade tem se 

organizado; traz dados contínuos e geralmente são relacionais; facilita construir elementos 

preditivos; o Big Data causa amplitude de variáveis que ajudam a explicar a causalidade. 

Anotações realizadas durante a discussão: 

 

 

As discussões se encerraram e foi reforçado que o texto apresentado será usado como base no 

desenvolvimento dos estudos. 

https://metodosdigitaisufg.wordpress.com/2016/09/06/grupo-de-estudos-metodos-digitais/


Ficou definido para o próximo encontro (09/09): a) devido a discussão acerca do artigo 

apresentado ter levado bastante tempo, a apresentação da bolsista Calíope foi adiada; b) a 

mestranda Carolina apresentará seu problema de pesquisa; c) o próximo texto será apresentado 

pelo bolsista Luiz Neto 


