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Resumo:  

O crescimento de dados gerados com o uso da internet, faz com que, 
também, aumente a dificuldade de fazer com que informações relevantes 

cheguem aos usuários. Para que isso aconteça, além do tratamento da 
informação, é necessário que esta informação seja apresentada de tal forma 

que o usuário consiga analisá-la e extrair informações úteis. Nos últimos 
anos, vem se explorando o uso de narrativas para a apresentação de 

grandes volumes de dados, considerando-se os benefícios desta forma de 
apresentação. Neste contexto, o presente trabalho objetiva analisar e 

propor formas de apresentar dados, em forma de narrativas, no contexto 
de redes sociais, a fim de apoiar a interação do usuário e sua análise dos 

dados. O trabalho apresenta um modelo para representação de narrativas 
por meio de visualizações, com dados extraídos de redes sociais, concebido 

a partir de estudos relacionados às áreas de narrativas e de visualização de 
informações. O modelo foi instanciado para que viabilizasse a sua análise 

por meio de estudos com usuários. Os estudos indicam que o modelo tem 

variadas aplicações, tanto no sentido de possibilitar a análise de diferentes 
tipos de dados, como, também, no que se refere ao uso por usuários com 

e sem interesse prévio em algum assunto específico. Através do modelo 
proposto e do resultado de sua análise, acredita-se que o presente trabalho 

possa apoiar a construção de narrativas interativas neste contexto, 
contemplando, não somente a construção da interface em si, mas, também, 

o mapeamento dos dados para a sua representação visual. 


