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

Participativas – L3P 

 

Informes: 

1. Pauta do dia 

 Apresentação do ciclo de seminários da revista Big Data e Society (responsável: Luiz 

Neto); 

 Apresentação do problema de pesquisa da mestranda Carolina; 

 Seminário sobre a leitura do livro A mídia e a modernidade: Uma teoria social da mídia 

-John B. Thompson (responsável: Calíope). 

2. Eventos 

 Minicurso de Georreferenciamento nos dias 12 e 13 de setembro no MediaLab 

 

Luiz Neto deu início as atividades do Grupo de Estudos com o ciclo de seminários da revista Big 

Data e Society, apresentando o artigo Big Data and Historical Social Science.  

De acordo com a apresentação o objetivo do artigo é mostrar que o Big Data pode revolucionar 

a ciência social histórica a partir da derivação de contextos de importância que estejam 

orientados para responder a perguntas que seriam a algum tempo atrás, em teoria, intratáveis 

sobre acontecimentos e eventos históricos. Assim, como ideias principais, o autor aborda uma 

discussão a respeito de ferramentas que trabalham dados e geram resultados através da 

conectividade de redes e análise de conteúdos, o que acaba gerando uma quebra de paradigma, 

visto que esses novos meios tornam possíveis em um prazo menor realizar estes trabalhos que 

antes vistos como inviáveis. Com esse aspecto, questiona-se como o Big Data e as novas formas 

de pesquisa podem influenciar a compreensão do passado e do presente; e, além disso, o texto 

aborda sobre as novas formas de repositórios culturais e como estas podem influenciar o 

entendimento e a produção de conhecimento de historiadores e cientistas sociais.  

O texto também mostra que já existem estudos que envolvem o uso do Big Data e a ciência 

social histórica, e traz dois exemplos: um projeto americano que envolve a análise dos discursos 

do Estado da União, que trazem como base os Registros do Congresso e transcrições de decisões 

do Supremo Tribunal, e uma pesquisa sobre como o Big Data pode contribuir para a nossa 

compreensão sobre a sociedade moderna usando a base do Old Bailey. 

Comenta-se que os exemplos de estudos até poderiam ser feitos sem o Big Data, mas 

demandariam um tempo maior e mais pesquisadores trabalhando em conjunto. Tais análises 

sem o auxílio de ferramentas qualitativa e quantitativa tornam o desenvolvimento da pesquisa 

mais difícil.   

Concluindo os aspectos abordados pelo texto, observa-se que uma das principais características 

do Big Data são os dados relacionais, que permitem cruzar as informações e gerar significados 

variados e compreender a possibilidade de se ter um discurso que se move através do contexto 

e do entendimento de cada um que o analisa.  



Como impressões pessoais, o Luiz Neto menciona que o argumento sobre a possibilidade de 

revolução que o Big Data traz é bem defendido e explicado. Porém, os estudos que foram 

apresentados não tiveram uma explicação clara sobre seus resultados e tão pouco sobre a 

metodologia de análise, o que faz com que um leitor que não tenha relativa proximidade com o 

tema Big Data se sinta perdido e com dificuldade de compreender o que os dados representam 

de forma sistemática.  

Ao final do seminário, o grupo iniciou uma discussão acerca do artigo apresentado que englobou 

três tópicos: 

a) Análise das palavras ligadas como característica do Big Data – 

coisa>agente>tempo>contexto>causa (dados relacionais) 

b) Revolução dos arquivos: um processo de revolução histórica (mudança de paradigma a 

partir de novos entes a serem utilizados – digitalização; 

c) Mecanismos sociais que ajudam a explicar o contexto transponível (mesmos 

mecanismos em contextos distintos, tendências de produção de pesquisas mais 

significativas, lógica do pensamento heurístico). 

Posteriormente, a mestranda Carolina apresentou o seu problema de pesquisa com o objetivo 

de o grupo contribuir no raciocínio de compreender o rumo que a pesquisa tem tomado e tentar 

identificar um caminho mais claro a se seguir. A discussão do grupo deu à mestranda um 

caminho a ser seguido na metodologia de seu mestrado no meio digital. 

Para o próximo encontro (23/09), o ciclo de seminário tem continuidade com o artigo Adapting 

computational text analysis to social science (and vice versa), que será apresentado pela Rafaela 

Morais. 


