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Método: “análise perspectivista de rede, uma abordagem
teórico-metodológica que se dedica a estudar como as
relações de compartilhamentos, respostas, inscrições,
comentários, favoritadas, curtidas, sindicações na internet,
formam rastros sociais que expressam, conjuntamente,
pontos de vistas coletivos formando as partes da rede que,
sobrepostas, compõem uma globalidade, podendo ser
analisada ora a partir da topologia dos perfis (a posição da
parte no todo), ora a partir de uma temporalidade dos
laços (a parte do tempo como parte no todo).” (p.2)

Apresenta o método perspectivista de análise de redes.



Teórico parte da articulação:
- Teoria antropológica formulada por
Eduardo Viveiros de Castro (de onde retira os
conceitos de perspectiva e relação);
- A concepção de Bruno Latour sobre a
teoria ator-rede (conceitos de cartografia,
grupos, mediadores e intermediários);
- Teoria dos grafos (conceito de clusterização,
modularidade, centralidade e densidade).



Por se tratar de fenômenos de redes sociais, o primeiro percurso
teórico-metodológico para análise das perspectivas é partir da
concepção que todo perfil se constitui como pessoa.
E, por pessoa, tomamos de empréstimo a definição de Eduardo
Viveiros de Castro (1996), Pessoa é o “ponto de vista de sujeito
que está falando”. Sua noção de pessoa implica em redes, uma
vez que qualquer pessoa acede a um ponto de vista – que só se
produz em conexão - para se individuar. “Cada pessoa [..] é um
nó só de uma vasta trama, uma singularidade enlaçada em uma
rede cuja malha se espalha em diversas direções e se dobra em
múltiplas dimensões (de tempo, de espaço)” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2011, p.191).

O conceito de pessoa com uma identidade expressa a sua
pessoalidade pela produção de “agências que o tornam sujeito”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p.372). As agências, nesse estudo,
são os diferentes tipos de relações (tais como
compartilhamentos, postagens, conversas ou marcações).



“A formação de redes de perfis em redes sociais depende
da ação, mas esta, antes, de uma perspectiva. É nesse
sentido que buscamos cartografar as perspectivas em
redes, isto é, os conceitos que fazem os perfis (humanos ou
não-humanos, mas pessoas) agirem e se aglutinarem.” (p.6)

1ª parte empírico: Para ilustrar tal possibilidade metodológica,
analisa as redes de RTs do movimento #ContraTarifa (de onde é
possível interpretar as perspectivas topológicas) e o movimento
#VemPraRua (de onde é possível interpretar as perspectivas
temporais).



“A tarefa do pesquisador de rede é a de compreender as
disputas, as posições, as parcerias, as controvérsias, as
associações isto é, as perspectivas inscritas nessas relações
em rede. "É o sujeito que pertence a uma perspectiva e
não o contrário" (VIVEIROS DE CASTRO, 2008, p.234).
Assim, as perspectivas de rede são pistas para revelar como
os sujeitos (no nosso caso, aqui, perfis) se pensam como
sujeitos.” (p.9-10)

As relações em tempo real com o outro nas redes sociais:
Ter um ponto de vista é assumir uma perspectiva com o
outro sobre uma realidade. Sentido coletivo que reproduz
a experiência de ser perfil, uma experiência relacional.
(p.10)



#VemPraRua



-A hashtag #VemPraRua expressa uma
convocação para ocupação das ruas no Brasil,
mas as significações dessa mobilização social
partem de sete perspectividades. Cada uma
dessas setes perspectividades topológica
representa um conceito sobre o #VemPraRua.
Isso significa que é o ponto de vista que forma
o perfil, e não o inverso. O ponto de vista é o
que mobiliza um perfil a dar RT.



Figura: Análise perspectivista
topológica de redes sociais, as
mobilizações contra o aumento da
tarifa de ônibus e de trem de São Paulo
em janeiro de 2015, denominado de
#ContraTarifa, liderado pelo coletivo
Movimento Passe Livre (MPL/SP)



-a força aglutinadora dos conceitos em
cada uma dessas perspectivas, podemos
averiguar as diferenças no vocabulário
político de cada uma das redes

-possibilidade de identificar a rede de
hashtags em cada uma dessas
perspectivas, reforçando o estudo mais
qualitativo do discurso semântico.



2ªparte empírica: O #VemPraRua de
2013 e o de 2015: conceito, posição e
dinâmicas de poder em perspectivas

temporais.

Figura: Rede de RTs no Twitter
contendo a hashtag #VemPraRua,
entre os dias 15 a
21 de junho de 2013, contendo cerca
de 320 mil RTs.



2015 – Rede de RTS contendo os termos 
#vemprarua, #vemprarua15demarco, a partir 
de 120 mil RTs no Twitter, no período de 08 a 
15 de março.

Polarização



Manifestações de 2013,  em função das pautas 
da melhorias dos serviços públicos, como o 
transporte, a educação e a saúde, bem 
representada no lema "Não é por 20 Centavos, é 
por Direitos". A incidência de tweets com a 
temática mais "social" nas manifestações de 
2015 não atinge nem 0,1% da amostra. 

Em contrapartida, em 2015, a crítica aos 
governos, principalmente à gestão de Dilma 
Roussef (impeachment) é algo muito mais 
intenso do que em 2013. 

Ocupação das Ruas é o assunto mais
tuitado em ambas manifestações: as imagens e 
depoimentos da presenças nos atos de ruas,
bem como sua convocação e mobilização, 
preencheu o sentido de ambas perspectivas
temporais.



Na nossa metodologia, defendemos que as redes temporais são fundamentais para definir a 
evolução dos sentidos que uma opinião ou pensamento são fabricados nas redes. Ter o 
entendimento das motivações e intensidades das interações numa rede, no tempo, é 
fundamental para que as pesquisas em redes sociais não coadunam com as ilusões de ótica 
que, com frequência, são reproduzidas em visualizações mercadológicas de grafos de redes 
sociais, sedentos por apontar o dedo, ao final, para os perfis "influenciadores" da rede, a partir da 
popularidade de suas mensagens ou do poder de conexão que possuem. (p.12)

- O que nos provoca uma urgência na pesquisa: ultrapassar a matriz de 
monitoramento de perfil para assumir um projeto de cartografia de 
perspectividades em rede, porque o que estamos a demonstrar é: a adoção 
de um ponto de vista que funda o laço entre os perfis.

Redes não são um “todo”, mas são partes, lado a lado. O método perspectivista de análise de 

redes sociais afirma uma ontologia fractal dos perfis e seus laços: “tudo são pessoas, ‘pequenas 
pessoas’, pessoas dentro de pessoas” (Viveiros de Castro, 2007, p.102). (p.28-29).


