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RESUMO

O presente capítulo teve como propósito analisar duas campanhas ativistas visando 
compreender como atores da sociedade civil podem empregar as Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TICs) e utilizar dados digitais para se mobilizar contra a 
corrupção. Para além disso, observou-se um pouco do raciocínio por trás do uso de 
dados digitais, mostrando como sua aplicação está conectado e consistente com o 
tipo de estrutura organizacional e estratégia de comunicação que ativistas empregam 
para combater a corrupção. Trata-se, para tanto, de estudo exploratório comparativo 
(com base em um projeto de pesquisa que triangula três fontes de dados qualitativas 
– entrevistas em profundidade, documentos de movimentos e plataformas partici-
pativas) entre as iniciativas cidadãs Riparte il Futuro, na Itália, e a 15MpaRato na 
Espanha. Há o desenvolvimento e apresentação de um articulado quadro teórico-me-
todológico que permitiu fazer observações e inferências diversas que culminam, ao 
final, na discussão acerca do que se pode aprender sobre o uso de dados digitais por 
ativistas em campanhas anticorrupção – sugerindo-se ainda outras linhas de investi-
gação, a fim de dar sequência à proposta deste texto.
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Mídia digital e dados digitais 
em campanhas anticorrupção1

Introdução

Em 16 de abril de 2014, o parlamento italiano reformou o artigo 416-ter do 
Código Penal. Embora originalmente concebido para punir políticos pela negociação 
de votos com a máfia em troca de dinheiro e/ou bens, o artigo reformado também 
estipulava recursos menos rastreáveis que os políticos poderiam conceder à máfia 
para aumentar seu apoio eleitoral, como informações sigilosas sobre licitações para 
concorrências públicas e outros tipos de favores que não incluem o pagamento em 
dinheiro. Alguns anos mais tarde, no dia 23 de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal 
espanhol condenou Rodrigo Rato (ex-chefe do Fundo Monetário Internacional e pre-
sidente do Banco Bankia entre 2010 e 2012) a 4 anos e 6 meses de prisão. Juntamente 
com outros 64 executivos do Bankia, Rato foi considerado culpado por apropriação 
indevida de fundos através do uso indevido de cartões de crédito da empresa, chegan-
do a 12 milhões de euros em menos de 10 anos. Embora diferentes, esses dois eventos 
compartilham muitas características.

Em primeiro lugar, eles têm em comum as condições contextuais em que se 
desenvolveram. Tanto na Itália quanto na Espanha, os cidadãos passavam por uma 
grave crise econômica e por medidas rígidas de austeridade na última década, o 
que reduziu significativamente sua satisfação com as democracias representativas 
(FLESHER FOMINAYA, 2017; QUARANTA e MARTINI, 2017). Ao mesmo tempo, 
cidadãos dos dois países iniciaram uma onda de protestos anti-austeridade, mais in-
tensos na Espanha e mais fragmentados na Itália, enquadrando as elites governantes 
como corruptas e em conflito com poderes econômicos e políticos que operam não 
apenas no nível nacional, mas também no nível transnacional (DELLA PORTA 2015; 
DELLA PORTA et al., 2017; ANDRETTA 2017). 

Em segundo lugar, a reforma do artigo 416-ter na Itália e a acusação de Ro-
drigo Rato na Espanha não são apenas dois eventos relevantes na esfera da política 
institucional. Eles estão enraizados em duas longas campanhas populares em que 
centenas de milhares de cidadãos participaram: a campanha Senza Corruzione... Ri-
parte il Futuro2 (atualmente só Riparte il Futuro) na Itália, que começou em 2013, e 
a campanha 15MpaRato na Espanha, iniciada em 2012. Ambas as campanhas são 
resultado de esforços ascendentes para ativar os poderes institucionais – o legislativo 
1 O presente capítulo é uma versão mais curta de um artigo já publicado no volume 10, edição 3 (2017) do pe-
riódico online de acesso aberto Partecipazione e Conflitto com o título “From data extraction to data leaking. 
Data-activism in Italian and Spanish anti-corruption campaigns”. Traduzido por Pollyanna Mattos Vecchio.
2 Sem Corrupção ... O Futuro recomeça
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no caso italiano e o judiciário no caso espanhol – para prevenir ou punir crimes que 
podem ser atribuídos à ampla esfera da corrupção política.

Este artigo investiga essas duas campanhas como dois estudos de caso teorica-
mente relevantes para se entender como atores da sociedade civil podem empregar 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e utilizar dados digitais para 
se mobilizar contra a corrupção. O artigo está estruturado desta maneira: a seção 
2 discute o quadro teórico que orientou a análise das duas campanhas; a seção 3 
discute o modelo de pesquisa comparativa, bem como os métodos empregados para 
investigar as duas campanhas; na sequência, apresento brevemente as duas campa-
nhas; as seções 5 e 6 apresentam os principais achados em relação às estratégias de 
comunicação e ao uso de dados digitais nas duas campanhas e as conclusões ampliam 
a comparação entre as duas campanhas, ligando as duas dimensões exploradas nas 
seções anteriores, discutindo o que podemos aprender sobre o uso de dados digitais 
por ativistas em campanhas anticorrupção e sugerindo outras linhas de investigação.

1 Quadro teórico

Muitos estudos salientam que as TICs podem ser cruciais na redução da cor-
rupção, principalmente no que se refere à sua capacidade de promover uma cultura 
da transparência. No entanto, esses estudos se concentram principalmente em inicia-
tivas eletrônicas governamentais de cima para baixo (como DIAS et al., 2008; BER-
TOT et al., 2010) e não se aventuram no potencial que as plataformas e serviços de 
TICs têm quando são empregados por atores coletivos posicionados fora do domínio 
da política institucional, como nas organizações de movimentos sociais. 

Por outro lado, as duas campanhas em que este artigo se concentra ilustram 
bem que a transparência descendente também pode escapar às iniciativas eletrônicas 
do governo quando as organizações de movimento social adquirem um papel mais 
proeminente na produção de dados digitais, permitindo formas de transparência 
construídas de baixo para cima no contexto de sua oposição popular à corrupção. 
Ao fazer isso, os cidadãos não são apenas receptores de iniciativas de transparência 
que vêm de cima por parte de instituições governamentais. Em vez disso, eles podem 
explorar sua cidadania através de práticas de “democracia monitorada” (cf. KEANE 
2009; FEENSTRA et al., 2017) em que muitas formas de mecanismos extra-parla-
mentares e de controle de poder desempenham um papel cada vez mais importante, 
também devido ao crescente emprego das TICs, que aumentam a oportunidade de 
se apropriar de informações secretas, como no caso do WikiLeaks (FEENSTRA e 
CASERO-RIPOLLÉS, 2014).

O uso de dados em movimentos sociais não é novidade. Há uma longa histó-
ria de como dados sobre questões específicas e controversas podem ser usados para 
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promover a mobilização, desde ativistas que empregam dados estatísticos para apoiar 
suas lutas (BRUNO et al., 2014) até a produção de dados qualitativos no contexto 
da tradição de co-pesquisa (ROGGERO, 2011) com o uso de dados para enfrentar 
questões específicas e controversas, como as associações anti-velocidade que usaram 
cronômetros para produzir e coletar dados no contexto de protestos coletivos contra 
o uso de automóveis no início do século XX nos Estados Unidos (RAO et al., 2000). 

Devido às recentes inovações tecnológicas interconectadas no campo das TICs 
(KITCHIN, 2014, p. 98), atualmente, estudiosos de diferentes áreas falam sobre a 
existência de um Big Data, um grande conjunto de dados armazenados, volumo-
so, rápido, diversificado, abrangente, de alta resolução, de natureza relativa e flexível 
(KITCHIN 2013, p. 262). Estudiosos interessados na mobilização política também 
se concentram no aumento do Big Data e sugerem que os atores da sociedade civil o 
utilizem para resistir à extração de dados pessoais dos indivíduos por parte de gover-
nos e corporações ou para empregá-lo como uma ferramenta adicional no repertório 
argumentativo de ativistas para sustentar sua mobilização (MILAN, 2017).

Movimentos sociais têm abraçado com entusiasmo o potencial do Big Data no 
contexto de lutas ascendentes contra a corrupção, embora com destinos diferentes. 
Nos últimos anos, por exemplo, ativistas tentaram explorar plataformas de denúncia 
coletiva em muitos países ao redor do planeta para monitorar a corrupção de baixo 
para cima, pedindo aos cidadãos que denunciassem extorsão e suborno em plata-
formas como I Paid a Bribe, na Índia, ou Not in My Country, no Quênia e Uganda 
(ZINNBAUER, 2015). No entanto, ativistas que combatem a corrupção também po-
dem incorporar dados em suas campanhas de maneiras menos marcantes, ainda sim, 
utilizam dados como uma das ferramentas relevantes para apoiar a mobilização.

Apesar desse uso, ainda temos um conhecimento limitado de como dados di-
gitais se conectam a campanhas populares contra a corrupção. Este artigo apresenta 
um estudo exploratório sobre o tema, examinando duas dimensões entrelaçadas: 1) o 
raciocínio por trás do uso de dados digitais, mostrando como seu uso está conectado 
e consistente com o tipo de estrutura organizacional e estratégia de comunicação que 
os ativistas empregam para combater a corrupção; e 2) as diferentes maneiras pelas 
quais ativistas podem incorporar dados digitais em suas lutas contra a corrupção, 
atendendo aos mecanismos de criação, uso e transformação de dados digitais.

2 Estudos de caso e métodos

O estudo exploratório apresentado neste artigo baseia-se em uma pesquisa 
comparativa envolvendo dois estudos de caso (SNOW e TROM, 2002) – a campanha 
Riparte il Futuro, na Itália, e a campanha 15MpaRato na Espanha – que são teori-
camente relevantes em relação ao uso das TICs na oposição popular à corrupção. 
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Na verdade, essas duas campanhas não são apenas exemplos interessantes de como 
ativistas utilizam dados digitais em sua mobilização. Elas também abordam o recente 
debate sobre o papel proeminente das TICs na mudança dos padrões organizacio-
nais que dão suporte a mobilizações (JURIS 2008; BENNETT e SEGERBERG 2013), 
sobre o repertório argumentativo ao qual os ativistas podem recorrer ao protestar, 
que é muito mais amplo do que no passado (EARL e KIMPORT 2011), e sobre a 
construção de significados compartilhados e identidades comuns no contexto dos 
movimentos sociais (KAVADA 2015; MILAN 2015). 

Grande parte dessa literatura destaca a importância dos atos individuais de 
comunicação e o papel secundário que as formações coletivas tradicionais desem-
penham na organização e realização de protestos. As mobilizações massivas atuais 
acontecem frequentemente por meio de esforços de ativistas individuais conectados 
uns aos outros através de plataformas de redes sociais (EARL e KIMPORT 2011; 
BENNETT e SEGERBERG 2013). Com a investigação das campanhas Riparte il Fu-
turo e 15MpaRato, complementarei essa literatura, mostrando como o engajamento 
de ativistas com dados digitais na luta contra a corrupção requer um esforço coleti-
vo para recombinar e contextualizar atos, vozes e reivindicações individuais que, de 
outra forma, permaneceriam como vestígios digitais dispersos com baixo potencial 
político. 

Para investigar os dois estudos de caso, foram aplicadas entrevistas semi-estru-
turadas a ativistas. Uma vez que as campanhas Riparte il Futuro e 15MpaRato foram 
lideradas por um pequeno número de organizadores principais, o número de entre-
vistados não é alto se comparado a outros estudos sobre movimentos sociais. No 
entanto, é uma amostra exaustiva dos principais organizadores envolvidos nas duas 
campanhas. No caso italiano, os papéis dos ativistas eram nitidamente distintos, en-
quanto os principais organizadores da campanha espanhola eram consideravelmente 
mais intercambiáveis. Por isso, foram entrevistados mais ativistas na Itália (N = 6) 
do que na Espanha (N = 3). As entrevistas completas duraram entre 45 e 90 minutos 
e foram coletadas principalmente através do Skype com ativistas que estavam todos 
muito familiarizados com essa plataforma e, portanto, sentiam-se à vontade para 
utilizá-la para falar sobre seu trabalho nas campanhas. 

Em seguida, somei às entrevistas aprofundadas outras duas fontes para formar 
uma reconstrução mais completa dos dois estudos de caso através de uma “triangu-
lação de dados” (DENZIN, 1975). Primeiro reuni materiais produzidos por ativistas 
no âmbito de suas campanhas, principalmente recuperando documentos relevantes 
nos sites oficiais dos movimentos Senza Corruzione e 15MpaRato. Esse material in-
cluía convocações para ação, relatórios e descrições sobre a evolução da campanha, 
bem como as primeiras interpretações das escolhas dos ativistas em relação às duas 
campanhas. Além disso, coletei informações em plataformas específicas que atuaram 
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como ferramentas através das quais os ativistas criaram, empregaram e transforma-
ram dados relevantes para suas campanhas, incluindo o Change.org, BuzonX e Cor-
reodeBlesa.com. Analisei os três conjuntos de dados qualitativos por temas, com foco 
nos dois temas principais sobre os quais queria concentrar a investigação: a estratégia 
de comunicação e as práticas relacionadas a dados. 

3 Breve apresentação das campanhas

A campanha Riparte il Futuro começou em janeiro de 2013, cerca de dois meses 
antes das eleições gerais na Itália. Ligados à tradição das organizações de movimen-
tos sociais anti-máfia na Itália, os principais organizadores da campanha foram a Li-
bera, uma associação nacional bem conhecida, fundada em 1995, e o Gruppo Abele, 
uma associação nacional fundada na década de 1970 que contribuiu para a fundação 
da Libera. Embora o objetivo principal da campanha Riparte il Futuro fosse mudar o 
artigo 416-ter do Código Penal italiano, ela também serviu para aumentar a conscien-
tização pública sobre a corrupção e suas consequências para a sociedade italiana. Por 
essa razão também, foi contratada a empresa de comunicação social Latte Creative 
para gerenciar a estratégia de comunicação da campanha.

Para atingir seu objetivo principal, a campanha se dirigiu aos candidatos a 
cargos políticos das eleições gerais iminentes. Os ativistas exigiam o compromisso 
público dos candidatos com a campanha, declarando seu desejo de trabalhar para a 
modificação do artigo 416-ter. Nesse sentido, a campanha Riparte il Futuro também 
foi uma “ferramenta de cidadania ativa tanto para os candidatos políticos, que pode-
riam mostrar ao eleitorado seus compromissos contra a corrupção, quanto para os 
eleitores, que poderiam ter mais informações sobre os candidatos políticos” (Entre-
vista ITA.01, Skype, abril de 2013). Para apoiar ainda mais a campanha e aumentar 
sua publicidade, os ativistas pediram aos cidadãos do eleitorado geral que assinassem 
uma petição online que atingiu aproximadamente 280 mil assinaturas em agosto de 
2013. Dos 878 candidatos políticos que apoiaram a campanha, 274 foram eleitos nas 
eleições gerais, incluindo os dois novos presidentes da Câmara e do Senado. Em meio 
a várias tentativas de obstrução, o parlamento finalmente alterou o artigo 416-ter do 
Código Penal em 16 de abril de 2014. Enquanto isso, a campanha Riparte il Futuro 
evoluiu e começou a apoiar outras campanhas relacionadas à corrupção, tornando-se 
uma associação em 2016.

Como o próprio nome sugere, a campanha 15MpaRato está enraizada na mo-
bilização mais ampla de 15-M, também chamada de Indignados3, que atingiu seu 
pico na primavera de 2011 e continuou a se mobilizar nos anos subsequentes em toda 
a Espanha, com milhares de cidadãos mobilizados contra as medidas de austeridade 

3 Nota da tradutora: O nome advém do grande protesto ocorrido na Espanha no dia 15 de maio de 2011. 



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

561

que o governo estava implementando para combater a crise econômica (PORTOS, 
2016). Semelhantemente a outros protestos no sul da Europa, o 15-M também foi 
uma mobilização contra a corrupção, tanto no que diz respeito a comportamentos 
corruptos concretos nas instituições políticas quanto ao conluio geral entre poderes 
políticos, econômicos e financeiros (TAIBO, 2011). 

Após o pico de protestos, ativistas pertencentes ao coletivo XNet – que tam-
bém participaram das mobilizações de 15M – queriam explorar a indignação que se 
espalhou no contexto do 15-M, com foco em um alvo concreto (Entrevista ESP_03, 
Barcelona, maio de 2015): o banco Bankia, seu ex-presidente Rodrigo Rato e seus ou-
tros gerentes. Tendo várias ligações com a crise econômica, com a bolha imobiliária 
e com supostos conluios com elites políticas, esse alvo foi uma escolha fácil para os 
ativistas. O XNet começou então a projetar a campanha 15MpaRato, que era consi-
derada mais um catalisador para desencadear a participação dos cidadãos nas lutas 
contra a corrupção (Entrevista ESP_03, Barcelona, maio de 2015). 

Para que a campanha funcionasse, os ativistas precisavam de informações re-
levantes e recursos materiais para iniciar um processo criminal contra Rodrigo Rato 
e outros gerentes do Bankia. Para tanto, entre maio e junho de 2012, os ativistas de-
senvolveram dois dispositivos principais de participação: o BuzonX, uma plataforma 
para vazar com segurança informações relevantes sobre o caso do Bankia, e uma 
chamada para um financiamento coletivo político na plataforma GoTeo. Os dois dis-
positivos foram bem-sucedidos: “em um mês e dez dias, conseguimos reunir toda 
a informação que precisávamos para iniciar um processo [...] e, assim, quebramos 
um tabu, mostrando que o povo pode realmente denunciar banqueiros” (Entrevista 
ESP_01, Skype, março de 2015). 

Embora o processo original visasse manter Rodrigo Rato e os outros gestores 
do Bankia como responsáveis pela crise econômica na Espanha, durante a campa-
nha, os ativistas também conseguiram outro vazamento: “Fizemos esse vazamento, 
chamado Correo de Blesa, que incluiu cerca de 8000 mensagens de E-mail de Ricardo 
Blesa e outros banqueiros, e este foi provavelmente o maior vazamento já realizado 
na Espanha” (Entrevista ESP_01, Skype, março de 2015). Essas mensagens de E-mail 
revelaram o uso ilegal de cartões de crédito do banco Bankia por seus gerentes e 
outras figuras políticas e econômicas relevantes na Espanha e desencadearam outra 
investigação judicial que resultou na recente condenação de Rodrigo Rato, Ricardo 
Blesa e 64 outros executivos do Bankia pela apropriação indevida de fundos através 
do uso indevido de cartões de crédito da empresa.

4 A estratégia de comunicação das duas campanhas entre visibilidade e engajamento

As duas campanhas compartilham algumas semelhanças com relação à estra-
tégia de comunicação em que se apoiaram. Riparte il Futuro e 15MpaRato estavam 
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bastante enraizadas nas tecnologias digitais e tentaram explorar o potencial partici-
pativo das plataformas de redes sociais. Movimentos sociais se apoiam em um “re-
pertório de comunicação” a partir do qual selecionam e realizam certas práticas de 
mídia ativista4 (e não outras), projetando uma estratégia de comunicação específica. 
Nesta seção, foco na estratégia de comunicação das duas campanhas, considerando 
duas funções distintas: por um lado, sua capacidade de trazer visibilidade às cam-
panhas através do uso combinado de canais de comunicação e, por outro lado, sua 
capacidade de promover a participação de apoiadores potenciais através da implan-
tação de plataformas específicas de comunicação.

4.1 Canais de comunicação para visibilidade

Como mostra a Tabela 1, Riparte il Futuro e 15MpaRato eram campanhas bas-
tante semelhantes em relação aos canais de comunicação empregados pelos ativistas 
para promover sua visibilidade.

Tabela 1 – Canais de comunicação para visibilidade
Riparte il Futuro 15MpaRato

Ferramenta principal Site da campanha Site da campanha

Plataformas de mídia social Facebook e Twitter Facebook e Twitter

Mídia tradicional Jornais, noticiários 
televisivos, 
programas 
populares de 
televisão e rádio

Jornais, noticiários 
televisivos

Fonte: Elaborado pela autora.

Em ambas as campanhas, os ativistas desenvolveram uma estratégia de comu-
nicação centrada em uma ferramenta de comunicação básica: um site oficial que se 
tornou o repositório de todo o material produzido no âmbito da mobilização, in-
cluindo informações factuais e interpretações da corrupção em ambos os países. As 

4 Nota dos organizadores: traduzido do original activist media practices. Segundo a autora, trata-se de "prá-
ticas relacionadas à mídia" que o ativista pode decidir executar (ou não), selecionando-as a partir do seu 
repertório de comunicação. As “práticas de mídia ativista” podem estar relacionadas ao mainstream, às 
estratégias alternativas e a aplicação de/em qualquer outro tipo de mídia.
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duas campanhas também utilizaram plataformas de redes sociais. O Facebook e o 
Twitter funcionaram principalmente para divulgar ainda mais os materiais original-
mente publicados no site oficial para atingir diferentes públicos. Na Itália, por exem-
plo, segundo um dos entrevistados: “o Facebook teve um papel relevante em chegar 
ao público, pois esse é o lugar online onde os italianos passam a maior parte do tem-
po e, portanto, é bom para sustentar mobilizações em massa” (Entrevista ITA_02, 
Skype, abril de 2013). 

Segundo os ativistas, além disso, o potencial participativo e interativo do Face-
book lhes deu a oportunidade de “desenvolver uma comunidade de apoiadores por-
que os mais ativos [na página do Facebook da campanha] começaram a difundir as 
notícias sobre a campanha e assim... Bem, eles também se tornaram ativistas da Ri-
parte il Futuro” (Entrevista ITA_01, Skype, abril de 2013). A equipe de profissionais 
de web também incluiu o Twitter como uma ferramenta para segmentar categorias 
específicas de usuários: “O Twitter usou aproximadamente 10% dos recursos co-
municativos dedicados à campanha, pois é um nicho de espaço online, usado princi-
palmente por jornalistas e políticos ... então usamos o Twitter principalmente para 
acompanhar os políticos” (Entrevista ITA_02, Skype, abril de 2013). 

O uso das duas plataformas de redes sociais foi menos diferenciado na Espa-
nha, onde o Twitter também foi amplamente utilizado devido à experiência anterior 
das mobilizações de 15-M em maio de 2011 e nos meses seguintes (MICÒ e CASE-
RO-RIPOLLÉS, 2014). Outra semelhança entre Riparte il Futuro e 15MpaRato foi o 
foco na cobertura de mídia tradicional. No caso da 15MpaRato, os ativistas visavam 
desenvolver um relacionamento estável com jornalistas, tornando-se fontes de notí-
cias relevantes sobre o inquérito judicial envolvendo Rodrigo Rato e outros gerentes 
do Bankia: “Toda vez que havia algo de novo acontecendo no processo legal, os advo-
gados que estavam trabalhando para nós nos davam as informações relevantes e nós 
escrevíamos um release e o enviávamos para a imprensa e depois, com o mesmo rele-
ase, escrevíamos uma nota para ser publicada em nosso site e, a partir daí, também 
postávamos o mesmo conteúdo em nossos perfis em plataformas de redes sociais” 
(Entrevista ESP_02, Florença, abril de 2017). Da mesma forma, os ativistas da campa-
nha Riparte il Futuro buscaram e obtiveram a colaboração ativa de jornalistas, mos-
trando uma forte adaptação à lógica da mídia tradicional. As principais notícias em 
rede nacional de TV, bem como um comentário de um jornalista famoso publicado 
em um dos principais jornais italianos, provocaram um rápido aumento no número 
de candidatos que se juntaram à campanha (Entrevista ITA_01, Skype, abril de 2013). 
Em escala regional, jornais locais, emissoras de TV e rádio também desempenharam 
um papel no engajamento de candidatos políticos e proporcionaram alguma visibi-
lidade para a campanha (Entrevista ITA_03, Skype, maio de 2013). Mas os ativistas 
de ambas as campanhas também sabiam que a cobertura da mídia tradicional é rara 
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e muitas vezes superficial. Por esse motivo, desenvolveram diferentes estratégias para 
atrair a atenção.

Os ativistas na Espanha estavam conscientes de que “os meios de comunicação 
de massa ainda são altamente inacessíveis [para nós], mas ao mesmo tempo, extre-
mamente importantes na Espanha” (Entrevista ESP_01, Skype, março de 2015). Por 
isso, tentaram atrair a mídia tradicional. Nas palavras de um dos entrevistados, de-
sejavam “atrair a mídia principal, porque fizemos muito barulho nas plataformas das 
redes sociais que atraíram a atenção dos jornalistas que atuam na mídia” (Entrevista 
ESP_01, Skype, março de 2015). Riparte il Futuro buscou, em vez disso, chegar ao pú-
blico através de programas populares de rádio e TV, transmitidos em rede nacional: 
o humorístico diário Striscia la Notizia, com uma audiência de cerca de 10 milhões 
de pessoas, e L”Infedele, um programa de entrevistas políticas bastante assistido. Isso 
provou ser uma escolha bem-sucedida, uma vez que os ativistas notaram “um pico 
nas assinaturas dos cidadãos da petição online quando a campanha foi abordada 
nesses programas populares, ao ponto de, durante o L”Infedele, os servidores fica-
rem fora do ar por algum tempo devido ao tráfego elevado de usuários” (Entrevista 
ITA_04, Skype, maio de 2013).

4.2 Plataformas de comunicação para participação

A estratégia de comunicação das duas campanhas também girava em torno do 
engajamento de cidadãos individualmente, embora seguisse dois caminhos diferen-
tes. Riparte il Futuro foi “mediada organizacionalmente” (cf. BENNETT e SEGER-
BERG 2013), com ênfase em coalizões fortes e quadros coletivos; por outro lado, a 
campanha 15MpaRato se inclinou mais para um modelo de ação coletiva “possibili-
tada organizacionalmente” (ibidem), caracterizado por uma coalizão mais livre e um 
enquadramento mais personalizado de questões e ações. Riparte il Futuro girou em 
torno de um forte slogan que provocou um quadro de ação coletiva positivo, segundo 
o qual, nas palavras de um dos entrevistados, a luta contra a corrupção “não gira em 
torno da indignação dos cidadãos, que é um mecanismo que, obviamente, geralmente 
funciona … mas que no contexto italiano decidimos não usar porque a Itália já está 
cheia de indignação ... e, portanto, decidimos usar o desejo dos cidadãos de se apro-
priarem do futuro do país” (Entrevista ITA_02, Skype, abril de 2013). 

Os ativistas mantiveram um forte controle sobre o tipo de engajamento que so-
licitaram aos cidadãos, fornecendo-lhes um roteiro detalhado sobre como participar 
da campanha. Aos candidatos políticos, os ativistas pediam o compromisso concreto 
de reformar o artigo 416-ter ou o código penal, caso fossem eleitos para o parlamento 
italiano. Assim que um candidato político concordava em apoiar a campanha Riparte 
il Futuro, os ativistas imediatamente lhe enviavam, segundo um dos entrevistados: 
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“um E-mail em que cumprimentávamos o candidato, pedindo-lhe para anunciar o 
seu apoio à campanha, e incluímos o link para o nosso site para que fosse comparti-
lhado nos seus perfis de Facebook e Twitter, e também pedimos que eles convidassem 
outros candidatos para se juntarem à campanha e para divulgarem um comunicado à 
imprensa sobre seu compromisso” (Entrevista ITA_02, Skype, maio de 2013). 

Para os cidadãos que faziam parte do eleitorado, os ativistas pediam que as-
sinassem uma petição online que instava os candidatos políticos a cumprirem suas 
promessas de lutar contra a corrupção, caso fossem eleitos para o parlamento. Nes-
se caso também, imediatamente após a assinatura da petição, os cidadãos recebiam 
por E-mail uma mensagem de boas vindas como membros ativos da campanha, com 
um script padrão que poderia ser compartilhado através do Facebook e Twitter. Ele 
também era convidado a enviar um E-mail para seus contatos informando sobre a 
campanha. A única forma de personalização leve da campanha era permitida no site. 
Segundo um dos entrevistados: “há uma seção do site em que os apoiadores podem 
nos enviar uma imagem e nos explicar por que apoiavam a campanha ... essa é uma 
maneira como pessoas podem apropriar-se da nossa campanha para que ela também 
se torne delas” (Entrevista ITA_02, Skype, maio de 2013). 

No caso de 15MpaRato, os ativistas também buscaram o apoio dos cidadãos 
através das tecnologias digitais para alcançar o objetivo de uma ação judicial contra 
Rodrigo Rato e os demais executivos do Bankia. No entanto, a campanha transfor-
mou seu próprio nome em uma hashtag que poderia ser usada em diferentes con-
textos e com diferentes significados relacionados à luta contra a corrupção. Além 
disso, em vez de uma petição online, os ativistas pediam que os cidadãos doassem 
dinheiro através da plataforma GoTeo de financiamento coletivo para obter os recur-
sos necessários para contratar um advogado e arcar com as despesas relacionadas à 
ação judicial: “Foi muito rápido! Aproximadamente 1000 cidadãos doaram dinheiro 
através do financiamento coletivo.... Doavam 5 euros, 15 euros, pequenas quantias 
de dinheiro ... e depois, em menos de uma semana, chegamos a 16 mil euros” (En-
trevista ESP_01, Skype, março de 2015). Por fim, ao solicitar um tipo específico de 
engajamento, os ativistas não seguiram nenhuma receita pronta para o envolvimento 
dos cidadãos: “nós apenas pedíamos às pessoas que espalhassem a voz da campanha 
compartilhando informações em seus perfis de mídia social e monitorando o que 
os principais meios de comunicação diziam sobre a campanha” (Entrevista ESP_03, 
Florença, maio de 2017). Os ativistas da 15MpaRato exerceram um controle mais 
aberto no que diz respeito à divulgação da voz da campanha na medida em que não 
sugeriram um script padrão para ser usado para divulgá-la, mas sim permitiram que 
potenciais participantes se apropriassem livremente da sua hashtag da maneira que 
melhor lhes conviesse.
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5 Criando, digerindo e transformando dados digitais nas duas campanhas

Além do engajamento ativo de cidadãos, os ativistas também incorporaram 
dados digitais nas duas campanhas, envolvendo-se, assim, com o ativismo de dados, 
que pode ser definido como um “[conjunto de] práticas sociotécnicas de engajamento 
com dados [...] ou o encontro de dados e de narrativas e táticas baseadas em dados 
com a ação coletiva” (GUTIERREZ e MILAN, 2018). 

Embora ativistas possam se envolver com dados de maneiras diferentes no cur-
so da mobilização, argumento que há três práticas relacionadas a dados que parecem 
particularmente relevantes: a criação, o uso e a transformação de dados. Primeiro, a 
própria definição de ativismo de dados sugere a presença de algum nível de agencia-
mento exercido por ativistas em relação aos dados (cf. MILAN, 2017) e, por isso, é 
importante avaliar como esses ativistas criam os dados que incorporam em suas ações 
coletivas. Segundo, é importante considerar que o peso que os dados têm no ativismo 
de dados muda de acordo com o uso que os ativistas fazem deles no contexto de sua 
ação coletiva. Por fim, dados não falam por si, os ativistas devem transformar dados 
em informações que podem ser mais acessíveis para o público geral (SCHROK, 2016; 
MILAN, 2017).

Tabela 2 – Práticas relacionadas a dados digitais

Riparte il Futuro 15MpaRato
Criação de dados

Extração de dados dos 
apoiadores

Vazamento de dados de 
elites

Uso de dados
Dados para ajustar a 
campanha

Dados como o pilar prin-
cipal da campanha

Transformação de dados
Digestão de dados e re-
mediação leve (exemplo: 
infografia)

Digestão de dados e re-
mediação pesada (exem-
plo: teatro popular)

Fonte: elaborada pela autora (2018).

A Tabela 2 mostra que as campanhas Riparte il Futuro e 15MpaRato tiveram 
várias diferenças na utilização de dados digitais. Na 15MpaRato, os ativistas produ-
ziram dados digitais através do BuzonX, uma plataforma criptografada para vaza-
mentos seguros de informações confidenciais sobre corrupção e atividades crimino-
sas relacionadas. Os dados procurados não eram públicos: ao contrário, solicitava-se 
aos cidadãos que enviassem materiais que incluíssem informações que não deveriam 
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ser divulgadas ao público. Os ativistas criaram a plataforma tecnológica para ga-
rantir a proteção dos denunciantes, mas pediram aos cidadãos que participassem 
ativamente da campanha. 

Riparte il Futuro também incorporou dados como uma característica relevante 
da campanha, embora, nesse caso, os ativistas tenham criado dados de duas maneiras 
diferentes. Por um lado, os candidatos políticos que concordavam em apoiar a cam-
panha eram convidados a enviar informações sobre si mesmos para reforçar a ideia 
de transparência nas candidaturas. Eram exigidos curriculum vitae, declaração de 
renda, conflitos de interesse e situação judicial. Por outro lado, os cidadãos que assi-
navam a petição online também concordavam em divulgar algumas de suas informa-
ções pessoais para a plataforma Change.org, preenchendo um conjunto de dados que 
os ativistas poderiam então utilizar para criar um perfil de apoiadores da campanha. 

Em suma, enquanto Riparte il Futuro extraiu dados de seus apoiadores, seja 
de cidadãos comuns ou de candidatos políticos, 15MpaRato enfatizou o papel mais 
ativo dos cidadãos, se não como criadores diretos de dados, pelo menos como agen-
ciadores engajados em atividades de vazamento de dados. 

Quando os ativistas tinham os dados relevantes em mãos, eles os utilizavam 
para sustentar diferentes aspectos de sua campanha. Em Riparte il Futuro, a plata-
forma Change.org era muito mais do que uma ferramenta para a participação online. 
Segundo um dos entrevistados: “utilizamos as informações recolhidas através da peti-
ção online para dividir nossos apoiadores de acordo com ... por exemplo, a cidade em 
que viviam, e depois entrávamos em contato com todos aqueles que viviam naquela 
cidade quando organizávamos um debate ali ligado aos temas da campanha, e con-
seguíamos fazer isso muito rapidamente” (Entrevista ITA_02, Skype, maio de 2013). 

No caso da 15MpaRato, os dados recolhidos através da plataforma de vaza-
mento BuzonX foram utilizados principalmente para desvendar erros cometidos por 
elites políticas, econômicas e financeiras na Espanha, com o objetivo de desencadear 
ainda mais a indignação dos espanhóis. Além disso, o envio dos dados vazados para 
a grande mídia também foi acompanhado pela tentativa dos ativistas da XNet de 
“mudar a narrativa da mídia dominante não em relação à corrupção como tal, mas 
sim sobre os atores engajados na luta contra a corrupção, subjacente, portanto, à 
importância da atitude dos cidadãos na luta contra a corrupção” (Entrevista ESP_03, 
Florença, maio de 2017). Os ativistas procuraram e obtiveram a cobertura da grande 
mídia em noticiários de rede nacional de televisão, como La 2 e La Sexta, nas quais 
conseguiram impor sua narrativa sobre o vazamento, sublinhando a importância da 
cidadania ativa na luta contra a corrupção. 

Em suma, enquanto os dados eram um recurso de mobilização no caso de Ri-
parte il Futuro, seu papel na campanha 15MpaRato estava mais ligado ao nível sim-
bólico de protesto, servindo de alavanca na construção de uma narrativa da cidadania 
ativa contra a corrupção. 
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Quanto à transformação de dados, as duas campanhas compartilham a pre-
sença de um duplo processo que envolve primeiro a “digestão” (SHROCK, 2016) dos 
dados antes de se tornarem públicos e, em seguida, a “remediação” (LEVRIEUW, 
2011) dos dados, uma vez já circulados na esfera pública. A digestão de dados refere-
-se a atividades que os ativistas executam para que os dados possam se tornar parte 
da campanha, como avaliar, verificar, filtrar e polir os dados. Por exemplo, quando 
os candidatos enviavam seu curriculum vitae e declaração de renda para a campanha 
Riparte il Futuro, os ativistas verificavam as informações antes de publicarem o ma-
terial no site: “tivemos que verificar a forma como o curriculum vitae foi estruturado, 
as informações que foram incluídas, bem como a declaração de renda de cada candi-
dato” (Entrevista ITA_06, Skype, maio de 2013). 

As 8.000 mensagens de E-mails recebidas através do BuzonX exigiram uma for-
ça-tarefa de ativistas, advogados e jornalistas para avaliar o material que os cidadãos 
enviaram e, no caso de informações relevantes, decidir como e quando liberá-las. O 
vazamento do E-mail de Ricardo Blesa, por exemplo, exigiu uma longa preparação 
antes de se tornar público (XNet, 2015), com várias habilidades mobilizadas em um 
esforço coletivo para preparar os dados para os principais meios de comunicação e 
para o público: “Selecionamos os E-mails relevantes e postamos todos, mas, antes 
disso, apagamos os dados pessoais e qualquer outra informação que pudesse ser con-
siderada sensível, e então disponibilizamos todas as mensagens em um site gratuito, 
para que as pessoas que fossem lá pudessem navegar pela informação facilmente” 
(Entrevista ESP_02, Barcelona, março de 2015).

Embora semelhantes em relação à digestão dos dados, as duas campanhas di-
ferem drasticamente em relação à remediação dos dados depois de lançados para o 
público geral. Colocando no centro a transformação da mídia, “a remediação em-
presta, modifica, analisa e remixa conteúdo, formas e expressões existentes para criar 
novas obras, relacionamentos, interações e significados” (LIEVROUW, 2011, p. 219). 
Se considerarmos os dados digeridos como uma forma de conteúdo midiático, a re-
mediação implica a tradução de dados de uma tecnologia midiática para outra ou, 
também, de uma linguagem midiática para outra. 

Os ativistas de Riparte il Futuro, por exemplo, transformaram os dados sobre 
corrupção na Itália em imagens que publicaram no site da campanha e nas platafor-
mas de redes sociais relacionadas. Embora os dados possam ser difíceis se de entender 
quando estão em tabelas e gráficos, o uso de infográficos permitiu que passassem da 
linguagem escrita para a visual, tornando-se cada vez mais acessíveis ao público. Esse 
tratamento, no entanto, pode ser considerado uma forma leve de remediação, uma 
vez que os dados permanecem no domínio digital, sem migrar de uma tecnologia 
para outra. Além disso, a visualização de dados em si não implica a construção de 
uma nova relação entre os ativistas e as pessoas a quem eles se dirigem. 
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A campanha 15MpaRato, ao contrário, optou por uma forma pesada de reme-
diação, com os dados relacionados ao vazamento do E-mail de Blesa sofrendo uma 
transformação relevante e deixando o mundo digital para entrar em vários teatros em 
todo o país. Os ativistas transformaram as centenas de E-mails em uma performance 
teatral chamada Hazte Bankero, definida como uma “obra teatral de dados, teatro 
documentário e teatro de código aberto” (LEVI e SALGADO, 2017, p. 28) que visa-
va contar a história do colapso econômico na Espanha do ponto de vista das elites 
corruptas responsáveis por ele. Nesse caso, em vez da linguagem visual da infografia, 
os ativistas utilizaram uma performance teatral que apoiava a narrativa baseada nos 
dados, dando um significado político não só aos dados em si, mas também ao desem-
penho teatral relacionado, trazendo a longa tradição de ativismo e teatro político (cf. 
BOAL 1979; DOWNING, 2001) na luta contra a corrupção. Fazendo isso, os ativistas 
também estavam transformando sua relação com as pessoas que queriam atingir atra-
vés da campanha contra a corrupção: os cidadãos assistiam à peça ao vivo em teatros 
de todo o país e experienciavam os E-mails vazados através de interações presenciais 
com os ativistas.

Conclusões 

Neste artigo, analisei duas campanhas contra corrupção que incluíam tipos 
específicos de dados digitais em suas ferramentas. Considerando as descobertas apre-
sentadas aqui em relação às campanhas, sugiro três lições principais que podemos 
tirar sobre os papéis que dados podem desempenhar no ativismo anticorrupção e 
algumas reflexões mais gerais sobre o ativismo de dados em si. 

Um primeiro aspecto a ser discutido está relacionado à forma como os ativistas 
incorporaram dados digitais em sua mobilização, que é consistente com a estratégia 
de comunicação que caracterizou suas ações coletivas. Esse uso instrumental e essa 
atitude extrativista em relação aos dados são consistentes com a estratégia de comu-
nicação da campanha, a qual considerou os cidadãos individuais como apoiadores 
relevantes dos quais se esperava um engajamento por meio de um script pré-deter-
minado. A campanha 15MpaRato também envolveu cidadãos individuais na mobili-
zação, mas seguiu uma abordagem organizacional mais ascendente e caracterizou-se 
por uma atitude mais proativa em relação à participação dos cidadãos como produ-
tores e agenciadores de dados sobre comportamentos corruptos, situando, assim, os 
defensores da mobilização no centro da atenção e sublinhando a importância de o 
cidadão comum denunciar a corrupção. De acordo com essa abordagem, os ativistas 
da 15MpaRato não utilizaram dados digitais para simplesmente apoiar ainda mais a 
mobilização, eles também construíram a campanha em torno dos dados digitais que 
conseguiram coletar através do BuzonX. 
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Em suma, em Riparte il Futuro os dados digitais tiveram um papel relevante, 
porém secundário. Já no caso de 15MpaRato, os dados digitais se tornaram uma 
característica fundamental da campanha. Como também observei no início deste ar-
tigo, ambas as campanhas foram bem-sucedidas no alcance de seus objetivos de curto 
prazo e seus resultados positivos também podem ser vinculados ao uso de dados di-
gitais consistentes com sua estratégia de comunicação. 

No nível teórico, podemos observar a importância de se analisar o ativismo de 
dados no contexto das mobilizações em que são empregados. No nível mais prático, 
isso significa que os ativistas interessados em incorporar dados digitais em suas lutas 
contra a corrupção também podem se beneficiar ao refletir sobre quais dados podem 
funcionar como alavancagem, considerando as características de sua estratégia de 
comunicação, além do tipo de corrupção em jogo.

Uma segunda característica a ser considerada mais aprofundadamente é que 
a forma como os ativistas se engajaram na criação de dados também revela infor-
mações, principalmente no que diz respeito ao papel que os cidadãos podem desem-
penhar individualmente nas lutas contra a corrupção, apontando duas concepções 
diferentes de participação política na era do Big Data. No caso de 15MpaRato, os 
ativistas pediam aos cidadãos que fossem agentes em relação à produção de dados 
relacionados à corrupção, evocando a ideia da “democracia monitorada” (KEANE, 
2009) descrita acima, segundo a qual os cidadãos controlam seus governantes de 
baixo para cima. Por outro lado, no caso de Riparte il Futuro, os dados foram, em 
certa medida, extraídos de cidadãos: manualmente, no caso de políticos, ou auto-
maticamente, no caso dos assinantes da petição online. Além disso, a forma como 
os ativistas criaram dados também justificou a própria noção de transparência, tão 
importante nos estudos atuais sobre a luta contra a corrupção.

As duas campanhas certamente mostram que a disponibilidade de dados é fun-
damental para melhorar a transparência descendente, mas sua análise também ilus-
tra que existem pelo menos duas formas opostas através das quais isso pode ocorrer. 
Em Riparte il Futuro, os políticos que concordaram em apoiar a campanha enviavam 
dados sobre si mesmos, exercendo, assim, uma certa forma de controle sobre os da-
dos que surgiram das elites políticas em construção e do cidadão médio. No caso de 
15MpaRato, por outro lado, o cidadão médio se tornou ativo na busca e, em seguida, 
no fornecimento de dados ocultos sobre a elite econômica para os ativistas, que de-
pois enviaram esses dados para a imprensa. 

Em ambos os casos, o resultado é uma maior transparência em relação às elites 
políticas e econômicas como resultado de uma ação coletiva de base contra a cor-
rupção. No entanto, os mecanismos que levaram a isso diferiram e essas diferenças 
também tiveram uma consequência sobre a qualidade da transparência alcançada. 
Em suma, a análise da criação de dados permite uma melhor compreensão da per-
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cepção e da promulgação dos ativistas sobre a cidadania ativa e sobre a transparência 
de dados contra a corrupção.

Por fim, a transformação de dados digitais através de mecanismos de digestão e 
remediação de dados nos leva a uma reflexão mais geral sobre quem é o agente prin-
cipal na luta contra a corrupção: se é o cidadão solitário que denuncia subornos e 
outros comportamentos corruptos ou a organização de movimento social que levanta 
uma voz coletiva contra a corrupção. As duas campanhas mostram claramente que 
essa é uma falsa dicotomia e, de fato, destacam a importância de se reunirem atitudes 
individuais e esforços coletivos na produção de dados relevantes para se lutar, neste 
caso, contra a corrupção, mas também para lutar em geral por uma sociedade mais 
igualitária. 

Riparte il Futuro e 15MpaRato mostram que essas montagens podem assumir 
diferentes nuances e se basear em diferentes premissas. Cidadãos engajados em uma 
sociedade informada podem agir sozinhos contra a corrupção, mas precisam que 
suas ações sejam abraçadas por um esforço coletivo para fazer a diferença e obter 
reconhecimento. Em outras palavras, no caso da luta contra a corrupção, “o ativismo 
de dados constrói uma ponte entre indivíduos, modulando a relação entre o eu e o 
nós – nosso senso de nós mesmos, sozinhos e como membros de uma comunidade” 
(RENZI e LANGLOIS, 2015, p. 207). 

Se por um lado o Big Data pode criar coletividades nas sociedades através de 
uma automação algorítmica bastante artificial (COULDRY e HEPP, 2017), as práti-
cas relacionadas a dados, no contexto das lutas contra a corrupção, têm o potencial 
de rearticular a interconexão entre o cidadão individual e os atores coletivos, consti-
tuindo coletividades que estão enraizados em ações bastante coletivas pelas quais os 
dados digitais são criados, empregados e transformados. Essas práticas constituem a 
substância de fortes ligações entre indivíduos e entre indivíduos e atores coletivos e as 
coletividades resultantes. A presença de tais vínculos pode ser ainda mais importante 
no caso da anticorrupção, um terreno em que a corrupção cotidiana é muitas vezes 
experimentada como um problema individual e não como um obstáculo coletivo.

Para concluir, o estudo exploratório apresentado neste artigo mostra que in-
vestigar como as iniciativas ascendentes contra a corrupção incorporam o uso de 
plataformas e serviços das TICs é importante não só para entender o potencial dessas 
ferramentas nas mãos dos cidadãos, mas também para desenvolver uma análise mais 
abrangente dos desafios e oportunidades da luta contra a corrupção na era do Big 
Data.

 No entanto, é necessário investigar ainda mais para avaliar como diferentes 
tipos de ações coletivas contra a corrupção podem ter um impacto na esfera pública 
e entre a população em geral. Estudos sobre a macro-correlação entre TICs, transpa-
rência e corrupção sugerem que esse impacto também pode ser negativo, contribuin-
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do para a desmobilização dos cidadãos em vez de empoderá-los (BAHUR e GRIMES, 
2014). Por conseguinte, é importante também avaliar estas conclusões em relação 
aos resultados concretos que as organizações de movimento social que empregam as 
TICs produzem na esfera pública. 

Finalmente, para colocar as descobertas apresentadas neste artigo numa pers-
pectiva mais ampla, seria importante ampliar a pesquisa atual incluindo campanhas 
de base desenvolvidas em torno de outras questões polêmicas (como questões am-
bientais, trabalhistas ou feministas) para produzir um conhecimento mais sólido so-
bre como os dados digitais são empregados em outros movimentos sociais e para 
construir uma tipologia mais abrangente sobre a criação, uso e transformação de 
dados digitais na era do Big Data.
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