


PULSÃO DE IMAGENS

Na visualização dinâmica cromática das 
imagens, podemos observar o 
comportamento das imagens em função 
do tempo. É possível observar o fluxo de 
imagens, assim como a cor 
predominante de cada uma delas. O 
tamanho do círculo ilustra a força de 
cada imagem no conjunto de dados 
(dataset). 

Por meio desses dois dispositivos 
analíticos, podemos investigar o que 
intitulamos de “pulsão imagética”, ou 
seja, a evolução e o fluxo de imagens de 
um determinado assunto. O cruzamento 
dessas técnicas possibilita o 
reconhecimento da força de “memes” em 
torno de um debate público. 

http://www.labic.net/pulsao/?voto_impresso


O volume de publicação de imagens nas redes sociais atinge hoje 
volume de mais de 500 milhões de fotos por dia (MEEKER, 2013; 
MANOVICH, 2014). Essa quantidade nos obriga a desenvolver 
ferramentas que permitam coletar, analisar e visualizar grandes 
dados. O Labic constrói instrumental para esse tipo de 
investigação a partir da confluência de distintos campos, como 
engenharias, arte, comunicação, computação, filosofia, ciências 
sociais, entre outros, atuando no que compreendemos como 
ciência dos dados.

Para os estudos de grandes volumes de imagens nos baseamos 
no seguinte princípio: armazenar a memória iconográfica digital do 
nosso tempo. E, a partir disso, desvendar o que a sociedade diz 
por meio de imagens. Nosso eixo metodológico se estrutura em 
dois parâmetros básicos: intensidade de repercussão nas redes e 
característica cromática elementar. Assim conseguimos observar a 
pulsão imagética da rede em um determinado tema.

A visualização das relações entre as imagens, a partir do 
comportamento de replublicações.





A rede compreende a visualização de 
quase 4 mil imagens compartilhadas com 
as tags associadas ao tema "voto 
impresso". As métricas utilizadas para 
organização do grafo valorizam as 
imagens que mais receberam retweets, 
que estão ilustrados pelas linhas que 
conectam as figuras. A aproximação e o 
distanciamento das imagens está 
relacionado às interações dos usuários 
realizaram, sendo que se um mesmo 
usuário compartilhou duas imagens, 
estas serão exibidas mais aproximadas 
no grafo.

Também observamos o comportamento 
de grupos de usuários, uma vez que as 
métricas utilizadas agrupam esses atores 
quando eles compartilham temas 
semelhantes. A isso chamamos 
clusterização.  Os clusters denunciam o 
perfil de republicações de determinado 
conjunto de usuários. Assim podemos 
observar em destaque sete clusters 
principais evidenciados pelas imagens 
maiores e posicionadas nas bordas do 
grafo.



CLUSTER 1

A imagem evidencia os usuários que compartilharam 
um print da consulta pública do Senado Federal. 
Esse print foi extraído do tweet e representa uma 
interação intensa ocorrida como resposta à 
mobilização a favor do voto impresso. 

Análise mais detida da pulsão das imagens 
(http://www.labic.net/pulsao/?voto_impresso) nos 
permite observar que a intensidade de republicação 
desse print ocorreu depois que outro print entre a 
tarde e a noite do dia 06/05, depois da exibição na 
GloboNews da entrevista do presidente do Superior 
Tribunal Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, na 
qual ele alerta para o risco de "caos" e 
"judicialização" das eleições em caso da 
obrigatoriedade de voto impresso. A principal 
imagem do dataset obteve um total de 9.592 
retweets durante toda a semana pesquisada. Mas 
6.319 republicações foram realizadas entre a tarde e 
a noite do dia 06.

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=132598
https://twitter.com/hudsonfranca/status/1390654823205384193


CLUSTER 6

A reação à entrevista do presidente do TSE também 
é o principal alvo do cluster 6. Podemos verificar a 
reação negativa às declarações com a replicação 
viral de um tweet que tem dois prints. Um da Gazeta 
do Povo com o título "Voto impresso pode criar caos 
e judicialização das eleições, diz Barroso" e outro 
sem fonte com o título "TSE estuda adotar voto pelo 
celular ou internet para as eleições de 2022". 

A intenção foi difundir a contradição nas falas do 
ministro. Contudo não há links para o usuário 
acessar diretamente as informações. Essa é uma 
característica de publicações que disseminam 
desinformação, ainda que neste caso não sejam 
falsas as informações.

Essa publicação atingiu 718 retweets apenas entre a 
madrugada e a manhã do dia 06/05. No total da 
semana analisada ela obteve 1.098 republicações.

https://twitter.com/Diegoo_Silva/status/1390413120682840066


CLUSTER 2

O comportamento dos clusters 2 e 3 é 
semelhante e deixa claro o uso de prints 
para reverberar informações nas redes 
sociais. Circular prints valoriza a atenção 
para a informação principal, sem que seja 
necessário ler o texto, que muitas vezes 
sequer apresenta o link para acesso à 
informação original. 

Essa é uma estratégia muito empregada na 
disseminação de fake news.



CLUSTER 3

Ainda no cluster 3 há a menção ao 
presidente Jair Bolsonaro, a partir do uso 
da memética como método. A inserção do 
humor ao relacionar o mandatário a um 
programa de entretenimento também serve 
para ganhar repercussão. 

Podemos observar ainda que essa 
publicação foi compartilhada especialmente 
por usuários que estavam também ligados 
a outras imagens de memes ou de 
entretenimento, como desenhos animados.



CLUSTER 4

 Essa atração deixou a imagem próxima 
também do cluster 4, que tem uma 
ilustração da deputada Carla Zambelli em 
apoio a voto impresso.



CLUSTER 5

Os usuários mais alinhados ao presidente da 
República reverberaram mais intensamente a 
publicação do Portal Terça Livre com uma fala em 
tom de ameaça de Bolsonaro: "Se não tiver voto 
impresso, é sinal de que não terá eleição". Essa 
publicação é a mais importante do cluster 5, atingiu 
995 retweets no acumulado e ficou entre as mais 
compartilhadas do dataset durante o dia 07/05, 
sendo a mais republicada entre a tarde e a noite, 
com 384 retweets.

Ao observarmos as figuras com menor volume de 
compartilhamentos que estão próximas da imagem 
principal do cluster 5 percebemos o discurso visual 
que acompanha as publicações favoráveis ao 
presidente Bolsonaro. Na Pulsão de Imagem é 
possível também avaliar o momento em que a 
publicação atinge o pico de compartilhamentos.

https://twitter.com/KennyProcopio1/status/1390791616831660032


CLUSTER 7

 O cluster 7, por sua vez, representa os usuários 
que se associaram a uma ilustração convocatória 
para manifestações no dia 06/06 em defesa do 
voto impresso. A imagem está associada ao tweet 
que apóia a candidatura do ex-ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, ao governo de São 
Paulo nas próximas eleições.

https://twitter.com/GCLorenzon/status/1390458975838158855


IMAGENS REVELAM BOTS

 Esse recorte exibe a ação de perfis direcionados 
apenas para disseminar a mesma mensagem. Fica 
evidente que esses há um usuários com 
comportamento anômalo, dado que ele circulou 
várias vezes a mesma imagem. 

Pela cor da linha (aresta) podemos afirmar que é 
um usuário que está ligado ao cluster de apoio ao 
tweet de defesa do presidente Bolsonaro.



A coleta de Termos e Hashtags 
resultam em diferentes dados sobre uma 
controvérsia ou acontecimento online. 

Podemos dividir os dados em três 
atributos:

* de persona
* de coletivos
* de textos e imagens.



#VotoImpresso é uma 
dinâmica coletiva que aglutina bolhas 
(coloridas, no grafo) em ações coletivas 
distintas. 

Em política, a polarização é uma marca 
comum nas redes sociais. 

Isso facilita mais do que prejudica o 
trabalho de ciência de dados, pois os 
atores funcionam como “marcadores 
emocionais”. Quanto maior é a sua 
presença em uma hashtag, maior é a 
possibilidade de rumores, desinformação, 
enganos. 



Rede de perfis no Twitter em processo de 
republicação de mensagem sobre o tema 
Voto Impresso, a partir da expressão 
“voto impresso” e hashtags 
#votoimpressoja, #euapoiovotoimpresso.

O objetivo do grafo é mapear as bolhas 
ideológicas e rotular os tipos de grupos que 
estão envolvidos na controvérsia. 

Em termos políticos, tais grupos atualmente 
já são mapeados - ctanto no nível nacional, 
quanto no local.



NARRATIVE NETWORK

Termo: Voto Impresso

Permite visualizar as bolhas de palavras 
que mais co-ocorrem. 

Útil para identificar o tema e o padrão 
dos discursos políticos. 

Cada palavra pode ser clicável para os 
10  Tweets mais populares com o seu 
uso.



São extraídas as relações 
geradas pelas mensagens 
dos usuários no 
Instagram

#VotoImpresso demonstra 
os canais que mais 
partilharam vídeos com a 
tag “voto impresso” 
vincula-se a grupos 
políticos mais governistas. 

Útil para identificar com 
velocidade a circulação de 
posts (imagens) - e seus 
respectivos canais - 
enganosos ou 
engajamento sobre um 
tema.



São extraídas as relações 
geradas pelas mensagens 
dos usuários em grupos e 
páginas no Facebook.

Tratamento precoce  foi a 
expressão analisada. 
Foram encontrados 1018 
link diferentes em 1949 
grupos distintos. 

Útil para identificar com 
velocidade um 
ecossistema de 
desinformação em tempo 
real, recolhendo evidências 
que demonstrem crimes 
eleitorais e afins.



São extraídas as relações 
geradas pelas mensagens 
dos usuários no Twitter, 
Facebook, Instagram, 
Youtube. 

#VotoImpresso demonstra 
os canais que mais 
partilharam vídeos com a 
tag “voto impresso” 

Útil para identificar com os 
canais e os vídeos por 
onde circulam vídeos 
enganosos ou o 
engajamento sobre um 
determinado tema.



no caso do Voto 
Impresso, o debate 
atraiu diferentes grupos. 

Os dois principais são os 
coletivos de apoio 
(marrom) e de oposição 
(vermelho) ao Governo 
Federal, que é quem 
defende a proposta de 
voto impresso.



todas bolhas podem ser 
analisadas 
separadamente, 
identificando nelas:

* os usuários mais 
populares, mais ativos, 
mais agressivo. 
* os subgrupos.
* as postagens mais 
populares, a quantidade de 
posts por tempo, as 
hashtags mais utilizadas, as 
imagens mais publicadas.   



termos; 
hashtags; 
usuários mais 
populares; 
posts mais 
viralizados; 
memes mais 
replicados; 
postagem por 
minuto. Tudo 
isso pode ser 
visualizado em 
escala temporal

Cronologia do Voto 
impresso 
(2 a 6/5) no Twitter



text analysis a 
partir das 

mensagens 
publicadas sobre 
voto impresso no 

dia 2 de maio.
== conceito de 

auditável.

== correlação com 
movimento de rua.



text analysis a 
partir das 

mensagens 
publicadas sobre 
voto impresso no 

dia 6 de maio.
== conceito de caos 
(repercussão de fala 

do min. Barroso)

== Linguagem de 
ação (vote/votar) 

aparece em função 
de pesquisa na pag. 

Senado.



Twitter: @fabiomalini
Facebook: /fabio.malini
Email: fabiomalini@gmail.com


