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RESUMO:
O paper apresenta uma técnica de Análise de Conteúdo Automatizada aplicada a
conversações em redes sociais online (RSO). O objetivo é descrever as etapas para
identificação automatizada, via produção de cluster pelo algoritmo de Reinert, de
categorias temáticas sem a interferência de critérios ou interpretação prévia do
pesquisador. O método Reinert produz clusters a partir da proximidade entre termos. As
classes de textos por proximidade com a presença de determinados termos são
classificadas posteriormente e não ex-ante reduzindo a subjetividade na definição do
corpus empírico e aumenta a possibilidade de replicar a técnica. Usa-se a interface para o
pacote estatístico “R” chamada Iramuteq para a realização dos testes e a técnica é testada
no corpus empírico de mais quase 400 postagens feitas em fanpages de quatro políticos
brasileiros. Os resultados mostram que para este caso é formado apenas um cluster
temático e outras três classes não temáticas.

Palavras-chave: Análise de Conteúdo Automatizada, Redes Sociais Online, Técnicas de
pesquisa.

1. INTRODUÇÃO
Análise de conteúdo é uma técnica específica voltada para identificação, descrição e
predição de elementos textuais. Ela é predominantemente descritiva, portanto,
frequentista por natureza. Trata-se de uma epistemologia realista (Lombard et al, 2002;
Neuendorf, 2016; Drisko, 2016), onde a interferência ou subjetividade do pesquisador
deve ser a menor possível. O ponto forte da técnica de análise de conteúdo está na
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confiabilidade e na validade dos resultados obtidos a partir da interpretação das
características do texto. Por isso, há uma forte dependência da clareza na relação entre o
que está no texto e o que isso significa para quem está realizando a pesquisa.
Krippendorf (2004) lembra que a análise de conteúdo sempre se refere a algum tipo de
manifestação humana passível de ser transmitida e compreendida. Os textos são
produzidos pensando nas possíveis interpretações dos seus leitores, mas eles não
possuem qualidades objetivas próprias, ou seja, eles não têm significados em si mesmos.
Quem lhes dá significado é quem tem acesso a eles. Por este motivo que um texto nunca
tem um significado único (Krippendorf, 2004; Riffe et al, 2014). Cabe ao pesquisador
encontrar, identificar e descrever os objetos que podem dar origem a diferentes
interpretações, dependendo da perspectiva de quem interpreta os conteúdos. Em outras
palavras, o significado de um texto nunca está presente nele mesmo e sim nos seus
leitores. Mais do que isso, os significados específicos podem mudar, dependendo do
contexto em que determinado conteúdo é produzido e consumido. Mesmo com a
utilização de técnicas objetivas de captura e tratamento de informações de textos, o
pesquisador precisa controlar os efeitos da interpretação pessoal dos significados dados
aos elementos textuais.
Historicamente, a análise de conteúdo é feita a partir da leitura sistemática para extração
de partes representativas dos textos, permitindo a redução dos dados para representar
estruturas de conteúdos (Alonso, 2012). Ela pode ser agrupada em três grandes
dimensões analíticas:
1) a interna ao próprio texto – interessada à forma como se compõem e quais são
os elementos predominantes do texto;
2) a das causas para produção de um texto com determinadas características –
interessada no contexto que envolve a produção do texto, ou seja, no entorno da
produção, e;
3) análise dos efeitos de dados conteúdos – interessada no contexto que envolve
a apropriação e interpretação do texto, ou seja, no entorno da recepção dos conteúdos.
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A forma mais comum de AC é a análise interna, ou seja, aquela pesquisa cujo objetivo é
descrever e inferir a partir do que está explícito no texto, após sua codificação e
organização em categorias analíticas. Mas, a partir dela e tendo conhecimento das
características contextuais para a produção e de quem o produziu, é possível extrapolar
do texto em si para as causas à sua produção.
A unidade de codificação mais comum em análise de conteúdo é a palavra ou termo. Mas
também pode ser a frase ou outras unidades menos comuns. Quando o objetivo principal
é analisar a presença e intensidade de léxicos, a análise léxica, o objeto principal da
análise é a palavra ou o termo. Mas, se o objetivo for interpretar sentidos, via análise
semântica, o objeto preferencial de análise é a frase ou qualquer unidade de texto que
permita extrair algum sentido de cada trecho do corpus textual. O processo de
codificação é fundamental para garantir a máxima consistência nas representações,
alcançando validade e confiabilidade mínimas na pesquisa (Alonso, 2012).
Com o objetivo de sistematizar o uso recente da técnica de análise de conteúdo nas
ciências sociais, Bardin (2009) divide em três etapas o avanço da técnica no século XX2.
Em todas elas as perguntas centrais para a análise de conteúdo estão presentes: o que
posso analisar? E o que é passível de ser interpretado? Para responder a elas, é preciso
analisar as unidades básicas dos conteúdos dos textos. Assim, análise de conteúdo não é
doutrinal, muito menos normativa. Ela não visa encontrar o que pode estar encoberto
pelo texto, de forma intuitiva, mas sim o que o texto apresenta explicitamente (Bardin,
2009).
Bardin (1977) lembra que neste período pesquisadores do campo da linguística e os
cientistas sociais que analisavam conteúdo dos meios de comunicação se ignoravam e a
não integração entre os dois campos teria gerado condições para a distinção entre a
Análise de Discurso, mais ligada ao campo linguístico, que busca encontrar motivações
de quem produz o texto em um corpus restrito; da Análise de Conteúdo, ligada ao campo
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das ciências sociais, cujo objetivo é descrever o texto produzido, normalmente em um
corpus empírico com grande volume de material. Berelson (1984) define a Análise de
Conteúdo como uma técnica de pesquisa que tem por finalidade a descrição objetiva,
sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto em qualquer suporte de comunicação. A
partir desta definição é possível diferenciar, sem sombra de dúvidas, os objetivos e a
forma de pesquisa da Análise de Conteúdo e da Análise do Discurso. A técnica
apresentada aqui se aplica à Análise de Conteúdo e não a de Discurso.

2. ETAPAS HISTÓRICAS DA AC EM TEXTOS POLÍTICOS
O primeiro momento do que podemos chamar da fase científica da Análise de Conteúdo
se dá nas primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos, quando pesquisadores –
principalmente da Universidade de Columbia – passam a dar mais atenção ao rigor
científico para interpretar textos de jornais. São definidas medidas comuns para
identificação do sensacionalismo nos artigos de periódicos, comparando os conteúdos de
jornais de cidades grandes com os de pequenas localidades. Além da identificação de
palavras-chave, são codificadas características externas ao texto, como tamanho,
localização na página e no próprio jornal, que passaram a contextualizar a relevância do
texto para os editores e, potencialmente, os efeitos para os leitores. No início dos anos
1920 a atenção dos pesquisadores migra dos textos jornalísticos para as peças de
propaganda. É nesse momento que as técnicas de H. Lasswell ganham importância na
análise dos conteúdos publicitários impressos nos Estados Unidos, em especial nos
grandes centros urbanos, formados a partir do final do século XIX.
A segunda etapa dos estudos de AC se dá entre os anos 1940 e 1950, nos Estados
Unidos, quando junto com a manutenção dos estudos de conteúdos sociais e políticos, a
técnica passa a ser usada em outros suportes textuais que não apenas jornais e peças
publicitárias. Após a segunda guerra mundial o governo norte-americano passa a usar a
AC para identificar existência de propaganda subversiva em jornais dos Estados Unidos.
Para isso são usadas listas de palavras consideradas chave na propaganda nazista.
Aplicando a mesma sistematização da AC, White (1947) faz análise do romance
autobiográfico de Richard Wright “Black Boy”, que trata da segregação racial nos
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Estados Unidos. O pesquisador usa três categorias para classificar as diferentes partes do
texto, os fins e objetivos no texto, as normas e as pessoas. Com isso, ele é capaz de
contextualizar os fatos relatados no livro com o contexto social norte-americano da
primeira metade do século XX.
Se até os anos 1950 temos a consolidação das técnicas de AC com replicação delas em
diferentes suportes textuais, na década seguinte, quando começa a terceira etapa de
desenvolvimento desse tipo de pesquisa, há uma diversificação de abordagens e técnicas
para estudo de conteúdos. Berelson (1984), reconhecendo as limitações da AC, afirma
que o método não possui qualidades mágicas e não é possível extrair do texto mais do
que ele apresenta explicitamente, ainda que a Análise do Discurso defenda o contrário.
Há uma reconsideração sobre o uso da Análise de Conteúdo para fins de controle e
antecipação de movimentos da sociedade por parte de governos. Com o “retorno” das
técnicas de AC para as finalidades acadêmicas e não mais políticas, três pontos
fundamentais são desenvolvidos nas décadas seguintes. O primeiro é a entrada do
processamento de dados por computadores pessoais, com programas específicos para a
AC, o que aumentou o rigor analítico e a amplitude das técnicas utilizadas. A segunda é
uma passagem da simples descrição de ocorrências em um texto para a busca da
inferência analítica, em parte, retomando os objetivos do uso da AC para antecipar
interpretações e efeitos no público. E, por fim, uma ampliação do uso da técnica para
outros campos de conhecimento, de forma compartilhada, como não acontecia antes
(Bardin, 1977). Um exemplo é a utilização de AC em processos judiciais, em especial na
área criminal, como prova de autoria a partir de textos com autoria identificada e textos
anônimos.
A transição do século XX para o XXI apresenta novos desafios e grandes potencialidades
para o desenvolvimento da AC, com a aplicação da técnica à análise de conteúdos no
suporte digital – internet em geral e mais especificamente as Redes Sociais Online
(RSO). Além de permitir acesso mais facilitado a um conjunto de textos produzidos
especificamente ou apenas disponibilizados na internet, os meios digitais ampliaram
exponencialmente as possibilidades analíticas com a difusão das RSO, onde além do
texto original produzido, há também interação e (re)produção de novos textos por parte
do público que acessa os conteúdos iniciais.
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Ao invés de problema, as tecnologias digitais são desafio para a AC, que desde sua
origem aplica-se a qualquer tipo de comunicação humana. Para enfrentar esse desafio é
que a análise de conteúdo reforça seus objetivos iniciais: permitir que se ultrapassem
incertezas sobre o que está efetivamente contido no documento, ficando restritos à
categorização dos termos, léxicos, ou, no máximo em sentidos extraídos do próprio texto
e enriquecer a leitura dos conteúdos, evitando uma descrição simplista, imediata e
espontânea do próprio texto. O grande volume, temporalidade e fragmentação dos
conteúdos presentes nas redes sociais online reforça a posição de que a AC continua
sendo o método empírico mais adequado para análise e interpretação de manifestações
humanas registradas em algum suporte comunicacional de massa.
Uma definição atualizada da AC para o fim do século XX, segundo Bardin (1977), é a de
que se trata de um conjunto de técnicas de análise de comunicações que tem como
objetivo a descrição sistemática de conteúdos das mensagens a partir de indicadores
quantitativos que permitem fazer inferências sobre as condições de produção e, por
vezes, da recepção dessas mensagens. Os conteúdos de RSO são propícios para integrar
as descrições de textos originais, ou seja, aqueles que deram origem às interações, aos
textos que resultaram das conversações e interações a partir do conteúdo inicial, o que
permite uma nova forma de produção de inferências aos conteúdos. Além disso, as RSO
também produzem uma medição objetiva do impacto geral de determinado conteúdo em
função das interações positivas ou negativas, compartilhamentos, etc.
Embora seja uma técnica centenária de pesquisa, a Análise de Conteúdo tem
acompanhado as transformações tecnológicas e, no estágio atual, um ramo que mais se
desenvolve é o da Análise de Conteúdo Automatizada, aquela que está diretamente ligada
às capacidades de captura, organização, interpretação e análise apoiadas por dispositivos
tecnológicos e por pacotes estatísticos (Grimmer & Stewart, 2013). A proposta de análise
empírica apresentada aqui se filia ao conjunto de técnicas de Análise de Conteúdo
Automatizada aplicada às interações textuais em Redes Sociais Online (RSO).

2. DESCRIÇÃO DA TÉCNICA EM DUAS ETAPAS USANDO REINERT

CERVI, Emerson U. Análise de Conteúdo Automatizada em Redes Sociais Online: uma proposta metodológica. Paper
apresentado no 48° Encontro Anual Anpocs, Caxambu – MG, 2018.

O objetivo do paper é apresentar uma proposta de Análise de Conteúdo Automatizada
com menor interferência possível de subjetividades do pesquisador na categorização
textual. Na técnica apresentada aqui a unidade de análise é o termo/palavra isolado.
Mede-se a presença total (número de citações do termo/palavra), a presença relativa por
subcorpus do texto (citações do termo/palavra no cluster temático) e as relações com
outros termos/palavras (presença em cluster).
Um objetivo específico é criar um corpus textual que apresente determinada caraterística
(por exemplo, trata de um ou mais assuntos públicos) do total de textos, utilizando para
isso um método que independa da subjetividade do pesquisador ou de categorizações
prévias ao texto. Para isso, a primeira parte da qualificação é por classificação pelo
método de Reinert (1990), conhecida por Classificação Hierárquica Descendente (CHD).
A segunda é a classificação das partes do texto que contém os termos identificados como
estatisticamente significativos, também segundo o método de Reinert (1990). Trata-se de
um método que apresenta uma classificação hierárquica descendente das ocorrências dos
termos em um segmento específico do texto. Assim, são feitas duas coisas ao mesmo
tempo: a primeira é identificar coocorrências de termos nos mesmos segmentos,
distribuindo textos em classes por proximidade; a segunda é hierarquizar a presença
relativa de cada termo nas classes de palavras criadas. Para tanto, como exemplo, a
técnica descrita aqui é aplicada em um conjunto de textos políticos publicados por précandidatos em suas páginas oficiais em uma RSO no período do mês de maio de 2018.
A classificação hierárquica descendente é uma das técnicas mais importantes para a
análise léxica automatizada de conteúdos de textos e documentos. Ela parte da lógica da
existência de correlação entre termos dentro de um mesmo segmento de corpus textual. A
definição dos limites do corpus textual e a mediação da intensidade de presença dos
termos em diferentes corpus permite identificar possíveis associações entre termos por
proximidade e intensidade. Max Reinert criou o algoritmo usado incialmente pelo
software Alceste. Em um segundo momento, o mesmo algoritmo foi introduzido na
interface com código aberto para o pacote estatístico “R”, chamado Iramuteq, que será
utilizado aqui. A fundamentação teórica do algoritmo de Reinert é inspirada nas
propostas de Benzécri (1992), para análise léxica. Ela consiste em analisar leis de
distribuição de vocábulos em um corpus textual qualquer. Não se trata de uma análise
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sintática, mas sim uma verificação dos termos presentes nos textos, da forma como eles
se organizam e os elementos constitutivos deles. Isso é o que Reinert (1990) chama de
análise dos “mundos lexicais”.
A proposta de Reinert (1990) permite um avanço nas descrições, passando da simples
presença e quantidade de léxicos para uma associação com o contexto da presença de
termos. O pesquisador propôs o método para “Análise Léxica de Contexto por Conjunto
de Segmento de Texto” (Alceste), que permite diferenciar contextos em função das
posições dos termos nos segmentos textuais. Este método permite a execução de análises
por Classificação Hierárquica Descendente (CHD), difundido posteriormente em outros
aplicativos. Em função de limitações para o uso do nome Alceste, que é um software com
código fechado, a interface do pacote estatístico “R” para análise textual, Iramuteq,
incorporou o algoritmo de análise por CHD, porém, dando-lhe o nome do autor, Reinert.
Trata-se do mesmo algoritmo para classificação hierárquica, porém, com o nome do
precursor do método de análise (Camargo, 2013).
Normalmente, desenhos de pesquisa que usam a técnica de análise de conteúdo partem
de um conjunto de categorias ou variáveis pré-estabelecidas, na maioria das vezes,
organizadas em um livro de códigos que visa guiar a ação do pesquisador na busca de
termos que representem as características que estão sendo estudadas. O problema é que
sendo os livros de código preparados antes da coleta de dados – e muitas vezes para
diferentes conjuntos de textos -, não há garantia de que eles serão capazes de capturar
todas as especificidades do texto em análise. Por isso, aqui a proposta de análise inverte o
processo. Busca-se de saída, no próprio corpus empírico, através do uso do algoritmo de
Reinert, a identificação dos termos que mais aparecem e que se aproximam entre si nos
textos e, portanto, formam classes de termos com homogeneidade interna. Para isso, a
técnica parte dos seguintes pressupostos:
1 – A identificação de classes de palavras sem prévia codificação de categorias tem dupla
finalidade:
a) Separar o conjunto de textos sobre temas dos candidatos e das campanhas.
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PRESSUPOSTO – de que os textos são distintos. No exemplo apresentado aqui,
os comentários que tratam de assuntos da gestão, transporte, saúde, etc. não
fazem ataques ou defesas das imagens de gestões.
b) A partir do cluster de termos que tratam de temas, agregar palavras com
significado exclusivo de tema em conjuntos de temáticas mais amplas.
PRESSUPOSTO – o conjunto de termos aumenta o nível de significados do
debate em relação aos termos isolados.
2 – No banco de dados com os textos, criar variáveis que indiquem presença ou ausência
dos termos/conjuntos nas manifestações, para, posteriormente realizar testes estatísticos
que permitam identificar associações entre as categorias e, no caso de RSO, associações
entre as categorias e o impacto que os textos tiveram em termos de interações.
Com isso, tem-se como principal resultado a produção de categorias analíticas que não
são ad-hoc, mas o produto de um duplo processo de filtragem: i) pelo cluster CHD, que
distingue o conjunto de termos temáticos dos demais conjuntos; e ii) pela frequência
relativa da presença do termo no cluster temático. A seguir são apresentadas as etapas da
técnica de análise textual proposta aqui a partir da análise por CHD de Reinert.

3. ETAPAS DA TÉCNICA PROPOSTA USANDO O MÉTODO REINERT
Para a aplicação do algoritmo de Reinert na identificação de clusters e níveis de
interação, a técnica proposta aqui passa por três etapas:
1º) Rodar o teste de cluster usando o algoritmo de Reinert.
2º) Identificar no cluster temático quais são os termos mais frequentes.
3º) No banco de dados com os textos criar variáveis que agreguem termos que
representem o mesmo tema ou áreas afins.
Além de proporcionar uma técnica automatizada de análise de conteúdo, há um processo
interno de validação a partir da seleção e textos que contenham as temáticas que geraram
os clusters. Se forem criados novos grupamentos a partir destes subconjuntos de textos, a
validação indica ser necessária outra filtragem, para diferenciação de conteúdos. Se não
CERVI, Emerson U. Análise de Conteúdo Automatizada em Redes Sociais Online: uma proposta metodológica. Paper
apresentado no 48° Encontro Anual Anpocs, Caxambu – MG, 2018.

houver separação dos termos em clusters é porque os textos selecionados, embora a partir
de temas distintos para o cluster, fazem parte de um corpus textual que apresenta unidade
interna.
Apesar da validação automatizada, o método apresenta algumas limitações para as
análises. A primeira delas é que as categorias precisam ser mutuamente excludentes
(ponto de partida para criação de clusters), ou seja, no caso do estabelecimento de uma
categoria de análise como “política pública”, os temas específicos de política pública não
são mutuamente excludentes, pois é possível que exista um texto com política pública de
educação e de segurança ao mesmo tempo. Aqui, educação e segurança passam a ser
subcategorias de uma classe textual mais ampla. A segunda limitação para a análise
automatizada proposta aqui é que se o conjunto de textos não permite a diferenciação em
classes (os clusters), a primeira etapa do processo torna-se pouco útil, ou seja, o texto não
permite uma categorização temática a partir de suas próprias características – nesses
casos é necessário usar uma classificação prévia, estabelecida pelo pesquisador.
Para demonstrar a proposta de análise de conteúdo automatizada aqui será usado o
conjunto de postagens feitas em fanpages do Facebook de quatro figuras públicas
brasileiras que em maio de 2018 eram pré-candidatos à presidência da república. São as
fanpages de Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PSL) e Lula
(PT). Foram coletadas todas as postagens publicadas nas quatro páginas oficiais destes
políticos entre 1º e 31 de maio de 2018. Ao todo, são 374 postagens no período. Sento 75
de Alckmin, 54 de Bolsonaro, 59 de Ciro Gomes e 185 de Lula. Como se percebe, Lula
teve uma atividade mais intensa que os demais candidatos no Facebook no período. O
que explica isso é que o mês de maio é o primeiro em que Lula passa na prisão por ação
criminal proveniente da Operação Lava Jato.
Pelo método tradicional de organização do corpus empírico para Análise de Conteúdo, o
pesquisador teria uma lista (livro de códigos) com os termos que representam
determinados assuntos e anotaria a presença ou ausência deles nas postagens. Em
seguida, agregaria, verificaria a proporção de presença e a distribuição dela nos textos
postados nas páginas de cada um dos pré-candidatos. No método proposto aqui não há
um livro de códigos prévio. Todos os textos são organizados e após a aplicação do
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algoritmo de Reinert os subconjuntos de termos são reagrupados por intensidade e
proximidade de citações. Esta é a primeira etapa da análise. Em seguida, conhecendo a
formação dos subconjuntos de textos, o pesquisador deve voltar ao conjunto de textos
para classificá-los e acrescentar novas variáveis descritivas das características.
Assim, o primeiro passo da análise automatizada é identificar a geração de clusters para o
conjunto total de textos. O gráfico 1.1 a seguir mostra a formação de quatro categorias no
conjunto de 374 postagens dos pré-candidatos. O dendograma do lado direito mostra a
presença hierárquica dos termos nos quatro clusters, além de indicar que a classe 1 e 4
estão mais próximas entre si, enquanto as classes 2 e 3 se aproximam. Além do número
de classes, também é possível perceber a participação percentual delas no total de textos.
A maior é classe 3, com 29,9% dos termos válidos, seguida da classe 1, com 26,8%;
classe 4, 15,1% e classe 2, com 18,2%. Como se percebe, o tamanho das classes é
relativamente homogêneo, com pouco mais da metade dos termos em cada um dos dois
grandes conjuntos de classes (classes 1 e 4 de um lado, classes 2 e 3 de outro).
Visualmente é possível perceber que os clusters não reproduzem as fanpages. A classe 1
apresenta palavras relativas ao tema “Emprego-economia”. A classe 2 mostra termos
ligados a espaços de comunicação externos ao Facebook, tais como youtube, link,
entrevista, além dos nomes de Bolsonaro e Ciro. As outras duas classes começam com o
termo “Lula”, indicando que se relacionam ao nome ex-presidente, porém, com
estruturas hierárquicas de termos distintas.
A distribuição dos termos no espaço bidimensional (imagem 1.2) mostra como os
clusters se organizam internamente e as distâncias entre eles, além de indicar a
intensidade da presença dos termos em cada categoria a partir do tamanho das palavras.
Nos quadrantes da parte esquerda, o gráfico 1.2, indica que as categorias 2 e 3, não
apresentam diferenças espaciais, ou seja, estão nos mesmos quadrantes e muito próximas
entre si. Na parte superior direita está a classe 4, com os termos relativos a dois précandidatos e a atividades como entrevistas, ao vivo, etc. Na parte inferior direita aparece
a classe 1, com as palavras relativas ao grupo temático das postagens.
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Gráfico 1 – Distribuição de termos por classes pelo método Reinert

1.1. Dendograma a partir do total de textos

1.3. Distribuição das classes por frequência de palavras
Fonte: autor

1.2. Distribuição das classes de termos no espaço

1.4. Distribuição das páginas por classes

O gráfico 1.3 acima mostra as posições, proximidades e distâncias dos quadrantes para as
classes. A classe 1 fica no quadrante inferior direito e a classe 4 no superior direito. Isso
indica a proximidade maior entre as duas do que com as demais. Já as classes 2 e 3
localizam-se muito próximas entre si, no mesmo quadrante. O quarto gráfico (1.4) aponta
as distribuições das páginas no espaço. Percebe-se que a página de Alckmin coincide
com a classe 1, a página de Lula está no espaço das classes 2 e 3, enquanto as páginas de
Bolsonaro e Ciro Gomes compartilham o espaço da classe 4.
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Feitas as descrições dos resultados do CHD, o segundo passo da análise é identificar
pelas frequências relativas os termos que mais aparecem no cluster temático e agrupá-los
em conjuntos de temas que façam sentido analítico. O dendograma na imagem 1.1
distribui os termos por critério de proximidade. O método Reinert, além de indicar as
classes, também permite identificar que palavras aparecem mais em um cluster do que
nos demais, ou seja, quais os termos que são específicos de cada um dos grupos a partir
da estatística χ2 de Pearson, que mede se a presença de um termos em um cluster é
estatisticamente diferente da presença do mesmo termo em outros clusters. Assim,
podemos usar a distribuição hierárquica de termos que apresentam significância
estatística para identificar cada uma das quatro classes aqui, conforme o quadro 1 a
seguir. A linha de % de ocorrências mostra a participação relativa de cada classe no total
de textos classificados pelo algoritmo. A classe 3 (Lula réu) é a maior, com 29,8% do
total de ocorrências. Depois vem a Classe 1 (Emprego), com 26,8%, seguido de perto da
Classe 2 (Lula candidato), com 25,1%, e, por fim, a classe 4 (campanha), com 18,8% do
total de ocorrências dos textos.

A linha “nome das categorias” serve para que o

pesquisador apresente um termo que represente o significado do conjunto de termos de
cada classe.

Quadro 1 – Clusters de palavras para criação de categorias de análise
Classes produzidas pelo algoritmo de Reinert
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4
Lula, presidente,
Emprego, país,
Ao vivo, youtube,
Fernando haddad,
crescer, renda,
Lula, presidente,
acompanhar, ciro,
gleisi Hoffman,
problema, resolver,
resistência,
link, uol, Bolsonaro,
candidato, reafirmar,
oportunidade, gerar,
libertação, lulalivre,
site, acesse,
PT, presidência,
trabalhar, mudar,
Curitiba, timelula.
entrevista, assistir,
lançamento,
união.
roda viva, rádio.
república.
26,8%
25,1%
29,8%
18,8%
CLASSE 1

Termos com χ2
significativo por
classe
% de Ocorrências
Nomes das
categorias no
corpus de textos
% de Postagens
% de casos
Fonte: autor

Emprego

Lula candidato

Lula réu

Campanha

17,5%
30%

35,4%
60,7%

33,7%
57,8%

13,5%
23,1%

A linha do % de postagens mostra a distribuição das categorias no conjunto de 373
textos. São 35,4% para Lula Candidato, 33,7% para Lula réu, outros 17,5% para o tema
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emprego e 13,5% para o tema Economia, o único tema de política pública entre as
categorias. Como um post pode estar presente em mais de uma categoria, a linha % de
casos mostra o total de presença por categoria. As duas envolvendo o ex-presidente Lula
são as que mais aparecem, seguidas de emprego e depois campanha. Com isso é possível
identificar que temas tiveram mais presentes no conjunto de textos que fazem parte da
análise.

3.1 – Uma comparação com o método tradicional de classificar
Para mostrar as diferenças dos resultados entre os métodos de classificação, aqui as
postagens são classificadas a partir da presença dos léxicos presentes em um livro de
códigos usado em Análises de Conteúdo (AC) de textos eleitorais há mais de uma década
pelo grupo de pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública (CPOP). A
utilização de livros de códigos prévios ao texto é tradicionalmente usada em análises de
conteúdo há um século. Segundo essa técnica, a partir de um conhecimento empírico
prévio, ou extraído da literatura especializada no tema, é montada uma lista de léxicos
que representam temas de política pública. Com base nesta lista e após a leitura dos
textos, é feita a classificação em diferentes categorias. No caso das postagens em
Facebook, a presença de um termo classificaria a postagem como sendo relativa a um
tema. A presença de dois ou mais termos permite o posicionamento do post na categoria
“cardápio”, quando trata de mais de um tema. Se a postagem não apresenta nenhum dos
termos, ela não é classificada como válida.
A tabela 1 a seguir mostra a distribuição das presenças dos termos nos 373 posts das
quatro fanpages analisadas aqui. A primeira informação que chama atenção é que menos
de 25% das postagens apresenta pelo menos um dos termos presente no livro de códigos.
Em 85,5% das postagens não há presença de nenhum dos léxicos que representam os
temas presentes no livro de códigos. Além disso, oito dos 18 temas não tiveram nenhuma
citação no período em análise. O tema que mais aparece no conjunto de postagens é
“Economia/emprego”, com 23 posts, que representa 42,59% dos casos válidos e 6,16%
do total. Em segundo lugar, empatados, ficam o tema “Educação” e “Cardápio”, com
14,8% dos casos válidos e 2,14% do total.
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Tabela 1 – Distribuição dos termos a partir do livro de códigos do CPOP
TERMO/TEMA
N
%VÁLIDO %TOTAL Alckmin Bolsonaro
Ciro
Lula
23
42,59
6,16 14 (18,6)
1(1,7)
3(5,0)
5(2,7)
Economia/Emprego
8
14,81
2,14
4(5,3)
1(1,7)
0
3(1,6)
Educação
8
14,81
2,14
6(8,0)
0
0
2(1,1)
Cardápio
4
7,4
1,07
1(1,3)
0
0
3(1,6)
Bem estar (bolsas)
2
3,7
0,53
2(2,6)
0
0
0
Saúde
2
3,7
0,53
2(2,6)
0
0
0
Tributária
2
3,7
0,53
1(1,3)
0
1(1,7)
0
Criança
2
3,7
0,53
0
0
1(1,7)
1(0,5)
Corrupção
1
1,85
0,26
1(1,3)
0
0
0
Segurança Pública
1
1,85
0,26
1(1,3)
0
0
0
Transporte
1
1,85
0,26
1(1,3)
0
0
0
Funcionalismo
0
0
0
Infra-estrutura e saneamento básico
0
0
0
Desenv. Urbano, planej. Urbano
0
0
0
Esporte/cultura/lazer
0
0
0
Meio Ambiente
0
0
0
Orçamento
0
0
0
Idoso
0
0
0
Mulher
0
0
0
Agricultura
319
100
85,52
42(56)
52(96,6) 54(91,6) 171(92,5)
Sem Termos
373
100
Total
Fonte: autor

A parte direita da tabela 1 mostra a distribuição por número de postagens e percentuais
para as fanpages de candidatos. Na linha “sem termos” estão as postagens que não foram
classificadas em nenhuma categoria temática presente no livro de códigos. Alckmin tem
aproximadamente metade não classificada (56%). Os demais ficam acima de 90% de não
classificação, o que indica pouco rendimento na classificação pelas categorias
previamente estabelecidas. A diferença é que a fanpage de Alckmin é a que apresenta o
maior percentual de postagens temáticas. Os outros três políticos apresentam posts que
não tratam de temas de política pública, ainda que publiquem tanto quanto Alckmin no
período analisado. Dado o baixo rendimento do livro de códigos inicialmente proposto e
a impossibilidade de aceitar um resultado tão baixo de postagens classificadas, seria
necessário revisar o livro de códigos para incluir termos que não foram elencados
inicialmente. Ao fazer isso, os pesquisadores descobririam que as postagens não são
majoritariamente temáticas porque no período analisado os políticos dedicaram suas
fanpages a outros conteúdos, que não de políticas públicas, com a exceção de “Emprego”
– conforme descrito no quadro 1 acima. A partir do próximo tópico retomamos a técnica
automatizada de AC.
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3.2 Análises das classificações a partir da tematização automatizada
Voltando ao método automatizado em duas etapas proposto aqui, o próximo passo é criar
as categorias temáticas no banco de dados a partir dos termos identificados
hierarquicamente nos clusters, conforme a tabela 1 acima. Assim, voltamos ao banco de
dados com os textos das postagens para criar categorias analíticas a partir do conjunto de
termos de cada cluster. Antes da análise de classificações é preciso fazer testes de
consistências, para identificar se a distribuição proposta pelo algoritmo de Reinert
apresenta significância técnica. A primeira verificação é como as postagens foram
classificadas nos clusters. Aqui, esperam-se duas coisas para haver consistência. A
primeira é que a maior parte das postagens apresente pelo menos um dos termos que
permita a classificação delas em um dos clusters. A segunda é se os clusters apresentam
alguma distinção externa. Embora os termos não sejam excludentes, podendo aparecer
em mais de um cluster, se as postagens forem classificadas em sua maioria em duas ou
mais categorias, a classificação perde sentido.
A gráfico 2 a seguir mostra a distribuição das postagens por número de categorias que
eles apresentam. A primeira informação importante é que apenas 18,8% das postagens
não foram classificadas pelo método Reinert em nenhuma das categorias. O percentual
acima de 80% de classificação dos textos como válidos mostra adequação inicial do
método de classificação. Além disso, a maior parte das postagens está em um ou dois
clusters. Apenas 7,8% fazem parte de três categorias e 0,5% em todas as quatro. A tabela
ao lado do gráfico 2 mostra duas informações complementares para o teste de
confiabilidade. A primeira delas é a matriz de covariância entre os itens. Se a
classificação estiver adequada, espera-se covariância positiva apenas entre os próprios
clusters e negativas com os demais. Isso mostra que quando uma postagem está em um
cluster, ela tende a não fazer parte de outro. A linha transversal, em cinza, mostra os
coeficientes para o mesmo item. Em todos os casos ele é positivo e superior aos demais.
Além disso, na maior parte das covariâncias com os demais clusters o coeficiente é
negativo. Excetuando a covariância entre CL2 e CL3. Como já vimos na tabela 1, isso é
explicado pelo fato de se tratar de clusters com parte de termos comuns. São os clusters
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formados por postagens que tratam de Lula pré-candidato e de Lula réu na Lava Jato. O
algoritmo de Reinert identificou diferenças entre os conjuntos de textos, porém, na
prática eles são mais próximos entre si do que entre os demais grupos. Por fim, a tabela
também indica o coeficiente geral de teste de confiabilidade, o α de Cronbach. Neste
caso, espera-se um coeficiente negativo, que indica que os clusters não variam em mesma
direção, ou seja, não conformam componentes do mesmo indicador, que é o que se
espera aqui – que os indicadores sejam independentes entre si. O coeficiente de -0,268
mostra que os termos de um cluster tendem a não estar em outro, como esperado aqui.

Gráf. 2 – Distribuição dos temas e confiabilidade das categorias
Fonte: autor

Vencida a etapa de testes de consistência da classificação, é possível passar à seguinte, a
da distribuição das categorias e, como se trata de textos em redes sociais, identificar o
grau de interação e engajamento obtido pelas categorias. As seguintes perguntas podem
ser feitas para direcionar as análises descritivas dos conteúdos: Como se dá a distribuição
das categorias por fanpage de cada político? Como se dá a distribuição de engajamentos
e interações a textos segundo as categorias a que pertencem? Existe diferença entre as
interações alcançadas pelos pré-candidatos em função dos conteúdos das postagens? Para
responder à primeira pergunta a tabela 2 a seguir sumariza os totais de postagens no mês
de maio por pré-candidato, o número de post por página que foi classificado em pelo
menos uma categoria e as ocorrências de postagens por tema em cada página. Os
percentuais permitem comparar as distribuições entre as páginas, para identificar em que
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fanpage há maior percentual de ocorrências de determinado tema. Dos 373 posts que
compõem o corpus de textos analisados aqui, 49,6% foram da fanpage de Lula, 20,1% de
Alckmin, 15,9% de Ciro Gomes e 14,4% de Bolsonaro. No entanto, do total de
postagens, 301 (80,7%) foram classificados em pelo menos uma categoria temática. A
tabela 2 a seguir permite identificar diferenças relevantes entre as páginas. A que teve
menos conteúdo classificado foi a de Bolsonaro, com 42,5% de postagens classificadas, o
que significa que mais da metade dos posts de Bolsonaro não puderam ser agrupadas em
uma das quatro categorias apresentadas pelo método de Reinert. No outro extremo está a
página de Lula, com 94,5% das postagens classificadas.

Tab. 2 – Distribuição das postagens e classificação pelos temas nas fanpages
Página
Alckmin
Bolsonaro
Ciro
Lula
Total
Fonte: autor

Total Posts
Posts com tema
75 20,1%
61 81,3%
54 14,4%
23 42,5%
59 15,9%
42 71,2%
185 49,6%
175 94,5%
373 100%
301 80,7%

Emprego Lula candidato
54 59,3%
6
3,2%
2 2,2%
3
1,6%
5 5,6%
2
1,2%
30 32,9%
173 94,0%
91 100%
184 100%

Lula réu
Campanha
2 1,1%
8 11,4%
20 28,5%
1 0,5% 38 54,3%
172 98,3%
4 5,8%
175 100% 70 100%

O tema emprego teve maior concentração na fanpage de Alckmin, com 59,3% do total de
postagens sobre esse assunto, ficando bem acima da participação do candidato do PSDB
no total de posts. Depois vem a página de Lula, com 32,9%, porém, abaixo do percentual
de participação dele no total de postagens. As páginas de Ciro e Bolsonaro tiveram
participações mínimas no tema Emprego, com 5,6% e 2,2% respectivamente. Os temas
Lula Candidato e Lula Réu, como previsto, estão concentrados na página de Lula, com
94% e 98,3% respectivamente. Já o tema “Campanha” predomina na página de Ciro
Gomes, com 54,3% do total, seguida de Bolsonaro, 28,5%; Alckmin, 11,4%; e Lula,
apenas 5,8%.
Como vemos, a página de Alckmin foi a que mais tratou do tema Economia, Lula tratou
dele mesmo como candidatou ou réu, e Ciro Gomes e Bolsonaro usaram suas páginas
para remeter a atividades de pré-campanha fora do Facebook. De maneira geral, eles não
usaram nem para discutir tema de política pública, nem para promover suas próprias
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campanhas dentro da rede social online no período analisado. São comportamentos
distintos identificados pela Análise de Conteúdo automatizada.
Feitas as descrições dos conteúdos das postagens, a próxima pergunta a ser respondida
diz respeito ao impacto desses textos, ou seja, ao engajamento gerado por eles. O
Facebook considera engajamento de uma postagem a soma de comentários, reações e
compartilhamentos do texto. Aqui, utilizamos o período mínimo de uma semana e
máximo de quatro semanas após a data da publicação para coleta de dados sobre o
engajamento às posts. As quatro páginas receberam, juntas, no mês de maio 5,7 milhões
de engajamentos. Desse total, 2,9 milhões na página de Lula (53,2%), 2,3 milhões em
Bolsonaro (40,4%), Ciro Gomes, com 250 mil (4,4%) e Alckmin com 178,8 mil (3,1%)
ficam com os engajamentos totais mais baixos. No entanto, quando consideramos as
médias de engajamentos por postagem, as posições superiores se invertem. Isso porque
Bolsonaro tem quase o mesmo número de engajamentos que Lula, porém, com bem
menos postagens que ele. Assim, a média de engajamento por postagem de Bolsonaro
fica em 42,8 mil, enquanto a de Lula está em 16,1 mil. Ciro Gomes tem 4,2 mil de média
e Alckmin fica na casa de 2,3 mil engajamentos de média por post (ver tab. 3 a seguir).
A estatística F (43,016) do teste de diferença de médias mostra que as diferenças entre
engajamentos são estatisticamente significativas. A questão é saber se as diferenças são
entre todas as quatro páginas ou apenas entre algumas delas. O teste Tukey post-hoc cujos
resultados também aparecem na tabela 3 mostra que os engajamentos apresentam três
diferenças estatisticamente significativas. Os engajamentos médios em postagens de
Alckmin e Ciro Gomes são os mais baixos e não apresentam diferenças estatísticas.
Depois segue o engajamento de Lula, em outro grupo, e acima de todos eles, com
diferença estatística, estão os engajamentos às postagens na fanpage de Bolsonaro.

Tab. 3 – Médias e totais de engajamento por post e página em maio de 2018
Página
Alckmin
Bolsonaro
Ciro
Lula
Total

Post

%Post

75
54
59
185
373

20,1
14,5
15,8
49,6
100,0

Med./Post
2.384
42.862
4.244
16.137
65.628

Engajamento
%
Total
3,6
178.833
65,3
2.314.561
6,5
250.371
24,6
2.985.408
100,0
5.729.173

%
3,1
40,4
4,4
52,1
100,0
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Teste de diferença de médias F = 43,016 (0,000)
Teste Tukey de Diferença de médias
Subconjuntos por α = 0.05
Página
N
1
2
3
75
2.384
Alckmin
59
4.244
Ciro
185
16.137
Lula
54
42.862
Bolsonaro
Sig. (Tukey)
0,954
1,000
1,000
Fonte: autor

Agora que já conhecemos as interações gerais por página, o próximo passo é cruzar os
conteúdos, a partir das categorias identificadas, com os engajamentos para identificar se
determinado tema apresenta maior volume de interações do que outro. Como as
postagens foram divididas em quatro classes temáticas, é possível imaginar que
determinado tema possa gerar mais engajamento a um candidato do que a outros.
Também é possível verificar se a concentração de determinado tema na fanpage de um
candidato pode ser explicada pela maior interação obtida por ele nas postagens
relacionadas ao tema. A tabela 4 a seguir apresenta testes de diferenças de médias
univariados para o engajamento presente em postagens de cada uma das classes
temáticas. Além das médias de interações individuais, as tabelas indicam o número de
postagens (N) de cada candidato por classe, a média de engajamentos por candidato e o
número de subconjuntos gerados em cada uma das temáticas. Os resultados mostram
diferenças entre as classes.
As distinções já aparecem nas significâncias estatísticas. Enquanto a tabela 3 acima
mostra que a página de Bolsonaro apresenta diferença estatisticamente significativa de
todas as demais, com maior número de engajamento, quando consideradas as classes
temáticas em separado, apenas na CL4 – Campanha, Bolsonaro mantém a posição de
maior engajamento com diferença estatisticamente significativa, pelo teste de Tukey. Nas
outras três classes as diferenças caem e ele divide o subconjunto 2 com a fanpage de
Lula. No caso da CL1 – Emprego, a média de Lula é de 14,03 mil engajamentos, acima
dos de Bolsonaro, com 13,17 mil. Neste tema Bolsonaro apresenta apenas um post no
mês de maio. Nas classes Lula Candidato e Lula Réu Bolsonaro mantém o maior
número de engajamentos, porém, com uma distância menor de Lula do que no CL4.
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Tab. 4 - Médias de engajamento por classe temática e fanpage
CL1 – EMPREGO
Subconjunto engajamento
Candidato
N
1
2
57
1.893,00
Alckmin
4
4.099,75
Ciro
1
13.171,00
Bolsonaro
31
14.034,90
Lula
0,864
0,058
Sig. (Tukey)
CL3 – LULA RÉU
Subconjunto engajamento
Candidato
N
1
2
7
2.229,00
Alckmin
Ciro
Lula
Bolsonaro

4

8.487,00

172
4

16.488,49

16.488,49
40.669,75

0,506

0,088

Sig. (Tukey)

CL2 – LULA CANDIDATO
Subconjunto engajamento
Candidato
N
1
2
22
2.084,14
Alckmin
6
4.486,50
Ciro
178
16.292,80
16.292,80
Lula
3
29.806,67
Bolsonaro
0,355
0,401
Sig. (Tukey)
CL4 – CAMPANHA
Subconjunto engajamento
Candidato
N
1
2
15
2.445,27
Alckmin
Ciro

41

4.578,80

Lula

7

16.934,00

Bolsonaro

23

Sig. (Tukey)

50.969,52
0,656

1,000

Fonte: autor

A tabela 4 acima também permite comparar as médias de engajamento por candidato
entre os temas. No caso de Alckmin, as médias são as mais baixas em todos os temas,
além de apresentar baixa variação, indo de 1,8 mil no tema Emprego para 2,4 mil de
média no tema campanha. Curioso verificar que a concentração de postagens na classe
Emprego da fanpage de Alckmin não garante maior engajamento ao ele, ao contrário, é a
menor média do candidato. No caso de Ciro Gomes, que tem o segundo menor
engajamento, há variações em torno de 4 mil engajamento em três categorias. Apenas em
Lula Réu que o engajamento dele sobe para mais de 8 mil interações. No caso de Lula, há
manutenção em torno de 16 mil interações para três categorias e cai para 14,03 mil na
classe Emprego. A fanpage de Bolsonaro é a que apresenta as maiores variações de
médias entre as classes. Ele vai de 13,17 mil em Emprego, 29,80 mil em Lula Candidato,
40,66 mil em Lula Réu e 50,96 mil interações em Campanha.

4. CONCLUSÕES
O paper apresenta uma técnica de Análise de Conteúdo automatizada para abordagem
léxica de textos publicados em postagens ou comentários em redes sociais online. No
caso específico da análise desenvolvida aqui, foram incluídas apenas postagens em RSO
e não os comentários. A proposta é substituir a adoção prévia de um livro de códigos de
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termos para indicação de temáticas pela formação de categorias temáticas a partir de
clusters léxicos gerados pelos próprios textos. Dito de outra forma, o ensaio prático
realizado aqui propõe que os textos passem por um tratamento inicial com o objetivo de
identificar quais termos aparecem e como esses termos se distribuem ao longo do texto.
Essa é a primeira etapa da análise automatizada. A segunda é, a partir das categorias
extraídas dos próprios textos, codificar o conjunto textos para analisar frequências
absolutas e relativas, além de comparar as características textuais com variáveis externas,
como indicadores de autoria, temporalidade ou – no caso de redes sociais online – o
engajamento que determinadas temáticas geraram.
A justificativa para abrir mão da categorização prévia encontra-se na necessidade de
ajustar o máximo possível as categorias analíticas ao conteúdo do texto. Isso é
fundamental quando se considera o conjunto de manifestações em redes sociais online,
que são mais heterogêneas e abertas, com menor controle prévio do que será publicado.
A comparação feita no paper, ver tabela 1, mostra que usando uma categorização prévia,
sem ajuste, o percentual de postagens sem classificação seria muito alta, ultrapassando
90% dos textos em três das quatro páginas analisadas. Além disso, metade das categorias
previstas no livro de códigos não tem uma única ocorrência no conjunto de textos
analisados. Evidente que se torna necessária à adaptação das categorias para aumentar o
rendimento das categorias analíticas. No entanto, isso ainda seria insuficiente, pois como
a técnica automatizada indicou, das quatro categorias produzidas, apenas uma é temática
(economia). Outras três indicam a utilização de textos para debates de assuntos que não
são temas públicos e dificilmente seriam identificados em categorias analíticas
tradicionais da Análise de Conteúdo de textos políticos.
Para aproximar as categorias de conteúdo dos textos analisados, a proposta é usar um
algoritmo para determinar quais termos estão mais presentes e mais próximos ou
distantes entre si. Trata-se do algoritmo proposto por Reinert, usado na primeira etapa,
para identificar o número de clusters e que termos compõem cada classe, para posterior
análise. No caso utilizado aqui, o conjunto de postagens de quatro páginas de précandidatos a presidente gerou quatro classes de termos com afinidade entre eles. A partir
disso, as classes foram assumidas como categorias temáticas na variável “tema geral”,
criada posteriormente aos resultados obtidos pelo método Reinert. A categorização dos
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textos mostrou a existência de apenas um cluster temático, formado por léxicos que
remetem a temas da economia. Os outros três conjuntos não são temáticos. Dois deles
envolvem Lula, um com léxicos sobre a pré-candidatura e política, outro sobre as
acusações criminais contra o ex-presidente. Por fim, a quarta categoria remete a um tema
de divulgação de campanhas fora da rede social, com chamadas e links para entrevistas e
participações em eventos públicos. O principal achado a partir do método automatizado é
que a maior parte dos temas diz respeito a outros assuntos, que não temas de política
pública.
Além disso, os resultados também mostraram que as categorias distribuíram-se de
maneira desigual entre as páginas. Como esperado, a página de Lula concentrou a maior
parte de postagens com termos presentes nos clusters de Lula como pré-candidato e como
réu. No entanto, em outras páginas esses clusters também apareceram, principalmente na
de Bolsonaro. O cluster de economia concentrou-se na página de Alckmin, enquanto o
cluster de divulgação das atividades dividiu-se entre as páginas de Bolsonaro e Ciro
Gomes. Ou seja, além de os textos formarem apenas um cluster temático, a classificação
posterior das postagens indicou que esse cluster está concentrado na página de um dos
quatro políticos inseridos na análise.
Por se tratar de textos em páginas de rede social online, existem informações sobre o
impacto de cada postagem, via interações, comentários e compartilhamentos, o chamado
engajamento ao conteúdo. Quando analisamos no geral, por página, percebemos que
Lula, com 52,1%, e Bolsonaro, com 40,4%, do total apresentam os maiores percentuais
de engajamento por postagem. Ciro Gomes e Alckmin, juntos, representam pouco mais
de 7% do engajamento quando consideramos as quatro páginas juntas. No entanto, ao
distribuirmos os engajamentos por cluster por página, percebemos diferenças
significativas. No tema economia, o maior engajamento se deu na página de Lula. Já os
temas Lula candidato e Lula réu geraram mais engajamento na página de Bolsonaro,
embora mais próximas da de Lula. Já no tema “campanha”, o maior engajamento isolado
se deu na página de Bolsonaro. Alckmin e Ciro são sempre os dois menores
engajamentos, independente do tema da postagem.
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Apesar de todas as vantagens apresentadas ao longo do paper a proposta de análise
automatizada em duas etapas apresenta limitações, como qualquer ferramenta
metodológica de pesquisa. A principal limitação verificada aqui é a impossibilidade de
replicar exatamente as mesmas categorias em diferentes conjuntos de textos. Afinal, a
categorização será definida em função dos termos presentes em cada conjunto de texto e
não previamente. Outro ponto a se considerar na aplicação do método automatizado é a
heterogeneidade interna do texto. Faz mais sentido fazer análise de conteúdo em duas
etapas em textos coletivos e com liberdade de forma e temática do que em textos mais
formais e homogêneos em termos temáticos. No último caso é possível conhecer
previamente os temas que aparecerão na Análise de Conteúdo, portanto, sendo
dispensável a abordagem exploratória inicial. Por estes dois motivos é que a proposta se
aplica principalmente aos textos publicados em grupos ou páginas de redes sociais
online.
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