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O contexto de uma análise de rede

● Quando analisamos redes sociais e, sobretudo, 
quando trabalhamos com mídias sociais, uma 
das primeiras coisas que devemos fazer é 
escolher o “tema” do vamos analisar;

● Qual o contexto em torno do qual as pessoas 
estão interagindo, falando, comentando que 
iremos analisar?

● Definir o tema é definir o corte analítico nos 
dados que iremos trabalhar;

● Para definir o tema, trabalharemos com o 
conceito de campo semântico!!!



  

O que é um campo semântico?

● Wikipedia:

– Campo semântico é um conjunto de palavras unidas pelo sentido. 

– Por exemplo, o campo semântico de mãe inclui: mãe-de-família, 
mãe-de-santo, mãe solteira, terra-mãe, mãe-de-água,… 

– O campo semântico é, pois, toda a área de significação de uma 
palavra ou de um grupo de palavras. 

– Se quisermos descrever o campo semântico da palavra luva, por 
exemplo, incluiremos nele todas as possibilidades semânticas 
como: luvaria, luveiro, assentar como uma luva, atirar a luva, de 
luva branca, deitar a luva, macio como uma luva.



  

O que é um campo semântico?

● Segundo Stephen Ullman:

– A teoria dos campos fornece um método valioso para abordar um 
problema difícil mas de crucial importância: a influência da 
linguagem no pensamento. 

– Um campo semântico não reflete apenas as ideias, os valores e 
as perspectivas da sociedade contemporânea; cristaliza-as e 
perpetua-as também; transmite às gerações vindouras uma 
análise já elaborada da experiência através da qual será visto o 
mundo, até que a análise se torne tão palpavelmente inadequada 
e antiquada que todo o campo tenha que ser refeito.



  

Como trabalhar na criação de um 
campo semântico na web?

● Google Insight
– http://www.google.com.br/trends/?hl=pt-BR 

● Google Adwords – Keyword planner
– https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner 

● Google Correlate
– https://www.google.com/trends/correlate 

http://www.google.com.br/trends/?hl=pt-BR
https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner
https://www.google.com/trends/correlate


  

Exercício para próxima aula

● Escolher um tema de trabalho para análise de 
mídias sociais

● Construir o campo semântico desse tema com 
o uso das ferramentas vistas em aula

● Escolher e apresentar o campo semântico em 
uma estratégia de visualização da informação.
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