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LisTIC se interessa pelo impacto sobre as sociabilidades das
aplicações nômades das redes sociais digitais
Os smartphones têm um papel importante na gestão das sociabilidades na era digital
67% dos jovens entre 18-29 anos privilegiam o uso dos seus smartphones para utilizar as redes
sociais digitais (Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), os sitios de microblog (Twitter) ou de
encontros (Tinder, Grindr, etc.)
De 30 a 50 anos = 50% utilisam os computadores e 50% os smartphones
>> Pew Research Center, January 2015, « Social Networking Fact Sheet »
Ha poucos trabalhos sobre o uso desses aplicativos moveis e as midias sociais online
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumblr, etc.).
>> As analises quantitativas mostram que os utilizadores consultam essas aplicações em varios
contextos quotidianos : para aumentar o numero de suas relações, diversificar o perfil dessas
relações, para obter um sentimento de bem estar pessoal.
Porém os usos nômades dessas plataformas são muito pouco estudados pelas ciências
humanas e sociais, especialmente na França.
É esse o objetivo do projeto LisTIC…

Humanidades digitais
Novas ferramentas e abordagens para compreender os objetos classicos das
Ciências Humanas e Sociais, no cruzamento da informatica e das ciências sociais.

Estudar a coordenação social: filmagem
audiovisual dos usos em situação
(autorizada pelos usuarios)
Espacializar as redes pessoais através
de sociogramas

Captação audiovisual dos usos (oculos
com câmera + atividade em tela)
(Licoppe, Figeac 2014, 2015)

Aplicação conectada: Desenho de uma
rede digital ego centrada para uma
sociologa das redes pessoais (Tubaro et
al. 2012)

Analisar os debates publicos a partir
dos vinculos politicos : big data em
associação com uma ferramenta de
estatistica lexical
Analise da rede de interpretação em um
debate publico via Hashtag no Twitter
(Smyrnaios, Ratinaud 2013)

LisTIC reagrupa 3 pesquisas
1. Estudo sobre os efeitos das midias sociais sobre a estruturação
das redes de relações pessoais
2. Estudo sobre as formas contemporâneas de e-participação
a. Um estudo sobre as eleições presidenciais na França
b. Um estudo sobre os movimentos sociais no Brasil
3. Estudo sobre os usos das midias sociais no espaço de trabalho

>> https://listic.irit.fr/
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Efeitos das midias sociais sobre a estruturação das
redes de relações pessoais

Equipe:
Guillaume Cabanac, Johann Chaulet, Guillaume Favre, Julien Figeac
Em parceria com:
Michel Grossetti, Benoit Tudoux e 9 assistentes de pesquisa

Um estudo articulado a partir de um survey
A partir de um survey realizado pelo LabEx SMS :
>> Estudar a estrutura e a composição das redes de relações pessoais dos
franceses (n = 1000)
1. Comparar a estrutura das redes de relação dos franceses com os estudos
internacionais anteriores para analisar a evolução ao longo do tempo (Estudo
de 2001, Grossetti, 2005)
2. Avaliar como as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e das
midias sociais tendem a fazer evoluir as redes pessoais dos franceses de todas
as idades (Grossetti, 2014)

Grossetti, M. (2005). Where do social relations come from?: A study of personal networks in the
Toulouse area of France. Social networks, 27(4), 289-300.
Grossetti, M. (2014). Que font les réseaux sociaux aux réseaux sociaux?. Réseaux, (2), 187-209.

Estudo quantitativo sobre os efeitos das TIC sobre as redes de
relações pessoais
Esse estudo do LisTIC aborda os individuos com idade entre 18 e 25 anos
O objetivo é avaliar como as TIC e as midias sociais fazem evoluir as redes sociais
pessoais dos franceses:
a. As midias sociais ampliam a homofilia? Idade, nivel de estudo, profissão,
categorias socio-profissionais.
b. De que maneira as redes de amigos online correspondem (ou não) às relações
de amizade na vida quotidiana?
c. As relações online são mais dispersas geograficamente?

Nas midias sociais, nós nos comunicamos principalmente com aqueles com quem temos
afinidades culturais : musicas, filmes, séries, opiniões politicas, etc..
Qual o peso dessas relações no conjunto das relações pessoais?

2.a
2. Formas contemporâneas de e-participação
a. um estudo sobre as eleições presidenciais na França

Equipe
Guillaume Cabanac, Julien Figeac, Ophélie Fraisier, Gilles Hubert, Xavier Millinier,
Yoann Pitarch, Pierre Ratinaud, Tristan Salord, Nikos Smyrnaios, Thibaut Thonet

Analise da e-participação durante as eleições
presidenciais

Objetivos :
Analisar os formatos e os conteudos da participação durante as eleições
presidenciais nas duas principais redes sociais : Facebook & Twitter
>> Identificar os usos próprios de cada uma dessas midias sociais, ja que Facebook e
Twitter são muito diferentes
>> Fazer uma analise lexicométrica dos debates em ambas as midias
>> Compreender como essas midias possibilitam aos cidadãos uma maior
participação no debate publico
>> Analisar o papel dos smartphones nos usos politicos das midias sociais e na eparticipação

Duas midias sociais diferentes
Facebook e Twitter, midias sociais com formatos de participação distintos :

Twitter
- Formatos textuais curtos e limitados em
numero de caracteres
- Lógica de « fluxo » continuo de tweets ;
- Estrutura minima : @usuario

Facebook
- Sem limite para os textos ;
- Uma logica potencialmente retroativa : os
posts ressurgem a partir das novas reações
dadas a eles
- Estrutura conversacional mais forte

>> Explorar ferramentas de captação de dados diferentes e complementares

Ferramentas de extração de dados – Twitter
Coleta de Tweets via DMI-TCAT

Os Tweets que fazem
menção à eleição
presidencial ou a um
candidato via hashtags

Ferramentas de extração de dados - Facebook
⇒ 2 ferramentas de web scraping (extração de dados para analise dos usos) :
Grytics & Netvizz.

Netvizz, API, software livre

Grytics, API, software pago

Facebook : uma midia social complexa

Os grupos publicos :

Paginas oficiais :

As comunidades :

>> Difusao do conteudo regulada por
responsaveis de comunicação

>> Paginas « fãs » criadas e geridas
por individuos

>> Não ha demanda de adesão

>> Publicações e comentarios
visiveis para todos

>> Não ha demanda de adesão

>> As reações e comentarios são
visiveis por todos

>> Reações e comentarios são
visiveis para todos

➡ O conteudo pode ser aspirado
pelo Grytics

➡ O conteudo pode ser parcialmente
aspirado Netvizz

➡ O conteudo pode ser
parcialmente aspirado Netvizz

>> Administrados por moderadores
>> Difusão de conteudo aberta aos
membros do grupo

Facebook : uma midia social complexa
O corpus:
54 grupos publicos (10 por candidato)
173 paginas e comunidades aspiradas desde
1° de novembro de 2016
Usuarios :
71 000 usuarios em 54 grupos

Entre os quais uma maioria de movimentos
politicos « radicais » (28000 usuarios)

300 000 usuarios presentes nas paginas
Os grupos fechados :
>> Grupos administrados por moderadores
>> Difusão e acesso aos conteudos são
reservados aos membros do grupo

➡ O conteudo não pode ser aspirado
>> Etnografia em linha

Post total :
50 000 postagens nos grupos
100 000 comentarios
Pages
1 000 000 posts nas paginas
2 000 000 comentarios

A analise lexicometrica dos debates em linhavia via Iramuteq
Comunidade Twitter

Comunidade Facebook

Comparação dos debates Twitter et
Facebook (temas, tipos de contribuicoes)
Comparação da estrutura das comunidades
no caso dos grupos publicos

Diferentes escalas de analise
Articulação de diferentes escalas de analise cruzando procedimentos
lexicométricos e entrevistas com usuarios:
1. Uma analise global da e-participação :
➡ Como Twitter e Facebook são utilizados durante as eleições presidenciais?
➡ Que formas de e-participação são favorecidas por essas duas midias?
2. Analise de cada partido politico :
➡ Comparar a presença em linha de cada partido politico e a maneira como eles
exploram essas duas midias
3. Analise das praticas individuais
➡ Descrever a e-participacao e os usos dos internautas, como eles utilizam as
duas midias, quais os tipos de conteudo que eles compartilham.

2.b
As formas (nômades) de e-participação no Brasil
O caso dos coletivos de ciberativistas em São Paulo e no Rio de
Janeiro

Equipe:
Nathalie Paton et Angelina Peralva, Julien Figeac, Gabriel Pepe Martinez, Rachel
Queiroz, Vera da Silva Telles

Pesquisa : Formas nômades de e-participação no Brasil
E-participação
A e-participação, garantia do vinculo cidadão e
da autonomia subjetiva, nos remete às
contribuições digitais dos cidadão comum que
são suscetiveis de influenciar os equilibrios
democraticos.
➢ Como os coletivos de ativistas mobilizam
as mídias sociais?
➢ Quais são os usos das tecnologias digitais
e especialmente dos Smartphones?

O caso do Brasil
Condições do
participativa:

exercio

da

democracia

➢ Participação de maneira oposta àquelas
observadas na Europa?
➢ E-participação ascendente : ela é
suscetivel de ser uma alavanca politica?

Locais de observação : São Paulo e Rio de
Janeiro

A e-participação no Brasil : três escalas de pesquisa

Mudanças na participação em 3 niveis :
1. No nivel das arenas dos debates publicos : estruturação dos
dialogos e debates publicos nas arenas online e offline.
2. No nivel das redes sociais : capacidade das redes sociais de
atores de se apropriarem das midias sociais para organizar suas
ações coletivas
3. No nivel do ator : como os atores se emancipam participando
da vida social através dos usos da internet e das midias sociais?

A e-participação no Brasil : 4 comunidades

1. Comunidades populares locais

2. Militantes artistas

3. Os editores na origem do web jornalismo

4. Organisações da sociedade civil
(partidos, ONGs, Sindicatos)

1. Comunidades populares locais
As comunidades populares locais
reunem coletivos de cidadaos que se
auto organizam para denunciar suas
condições de vida, defender causas,
criticar os modos de gestão da coisa
publica e denunciar a repressão que
sofrem

2. Militantes artistas

Artistas se apropriam da internet e das midias
sociais para veicular formas de expressão
artistica marcadas pelo militantismo.
Por exemplo, o Coletivo Projetação e outros
coletivos de artistas se expressam em diversos
lugares publicos da cidade para compartilhar
suas reivindicações e fazer ouvir suas opiniões
politicas.
O objetivo é compreender como os usos das
midias sociais e dos smartphones
potencializam esses modos de expressão
artistica locais

3. Os editores na origem do web jornalismo

Os editores na origem do web jornalismo:
Esses militantes utilizam os meios tecnologicos
para veicular informações a partir de um
modo de produção de baixo pra cima.
Interrogamos o papel dos smartphones e das
midias sociais nesse militantismo jornalistico,
também chamado de grassroot journalism,
citizen journalism, jornalismo cidadão.

4. Organizações da sociedade civil
Como essas organizações da
sociedade civil (partidos, ONGs,
grupos organizados em torno
de uma causa) investem as
midias sociais para defender
intereses e causas.

3
Os usos dos smartphones e das midias sociais
no ambiente de trabalho

Equipe
Caroline Datchary, Thomas Cornillet, Johann Chaulet, Guillaume Favre

Usos das midias sociais no ambiente de trabalho
Objetivo : compreender se as TIC favorecem as comunicações privadas no tempo de
trabalho
>> Com as midias sociais, o tempo de trabalho é permeaveal ao dialogo e à
coordenação com os relacionamentos pessoais (companheiros, filhos, etc.)
>> Eles incitam igualmente a desenvolver praticas comunicacionais hiper
conectadas com circulos relacionais mais distantes (amigos ou simples
conhecidos?)
>> Essa multiplicaçao das comunicações com os proximos e os conhecidos
desenvolve-se em concorrência com as relações profissionais? As relações
profissionais são mais freqüentemente percebidas como imposições externas ?

