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RESUMO

As empresas de tecnologia investem cada vez mais recursos para a extração de dados 
dos conteúdos gerados pelos usuários nas plataformas, desenvolvendo modelos de 
negócios baseados em algoritmos com o objetivo de impulsionar o alcance das in-
formações por meio da monetização do conteúdo. Nesse contexto, procuramos rela-
cionar o ativismo de dados à uma lógica centrada na autoprogramação das práticas 
dos usuários nas plataformas, buscando compreender o ativismo de dados como uma 
nova forma de mobilização dos usuários no ambiente da cultura participativa. Desse 
modo, a prática do ativismo de dados permite visualizar as formas contemporânea de 
produção de subjetividades em rede. 

PALAVRAS-CHAVE: Ativismo. Dados. Algoritmo.

Para citar este capítulo:

PADOVANI, Gustavo; MASSAROLO, João Carlos. Ativismo de dados como uma 
prática social nas plataformas. In: BRAIGHI, Antônio Augusto; LESSA, Cláudio; 
CÂMARA, Marco Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à prática. 
CEFET-MG: Belo Horizonte, 2018. P. 575-589.



576

Ativismo de dados como uma prática social nas 
plataformas

Introdução

Na última década, os conteúdos gerados e consumidos pelos usuários nas mais 
diversas plataformas em rede cresceram exponencialmente: um estudo realizado pela 
Business Software Alliance (BSA), constatou que o mundo produz uma média de 2,5 
quintilhões de bytes todos os dias e que somente nos anos de 2014 e 2015 foi produzido 
90% de todas as informações da história da humanidade1. Os hábitos contemporâneos 
de consumo e os modelos de negócios que se utilizam ou são centrados na coleta e 
tratamento de dados são sintomas do capitalismo cognitivo, no qual cada vez mais 
os bens materiais são substituídos por serviços e bens intangíveis, possibilitando 
uma “[...] progressiva hibridização das tradicionais esferas e produção e circulação” 
(COCOO, 2009, p. 1). Entre esses dispositivos de geração de dados, as plataformas 
como Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp e Instagram multiplicaram-se numa 
velocidade vertiginosa, estabelecendo novos paradigmas de circulação e criação de 
conteúdos comunicacionais. 

Ao se popularizarem como plataformas  dotadas de um design que permite e 
estimula a participação dos usuários, elas oferecem a gratuidade de utilização em troca 
do monitoramento das atividades dos mesmos, alimentando, assim, um banco de da-
dos que organiza as informações cedidas pelos usuários: a produção e disseminação de 
seus vídeos, fotos, textos, links, áudios, aplicativos e games, assim como suas buscas e 
até captura de suas conversas próximas ao dispositivo móvel2. Trata-se de um modelo 
de negócio aparentemente novo, mas que é inspirado no modelo mais tradicional de 
mídia, no qual os conteúdos de televisão e revistas eram financiados pelos anúncios 
das marcas que se adequassem a cada tipo de programa, matéria ou público-alvo. As 
plataformas atuais possuem base de dados alimentadas pelo uso ubíquo dos usuários 
e a entrega de conteúdos se torna personalizada, gerando um serviço monetizado que 
pode ser direcionado a perfis específicos, desde que as empresas anunciantes estejam 
dispostas a pagar para que a informação circule até o usuário. 

Um reflexo dessa política de monetização dos bancos de dados, por parte das 
empresas de tecnologia, é que as postagens orgânicas do Facebook geram cada vez 

1 Disponível em: <http://data.bsa.org/wp-content/uploads/2015/12/bsadatastudy_en.pdf>. Acesso em: 20 
set. 2017. 
2 A investidora Mary Meeker, da Kleiner Perkins Caufield & Byers, por exemplo, declarou que o software de 
reconhecimento de voz do Google nos celulares Android conseguem captar 95% das palavras ditas próximas 
ao telefone. Disponível em: <https://www.recode.net/2017/5/31/15693686/mary-meeker-kleiner-perkins-kp-
cb-slides-internet-trends-code-2017>. Acesso em: 18 out. 2017.
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mais um alcance menor. A empresa alega que essa diminuição foi realizada para en-
tregar a melhor experiência ao usuário com os conteúdos que são mais relevantes 
de acordo com seu perfil e, assim, essa decisão também  “[...] beneficia os donos de 
empresas que estão no Facebook” (online) 3.. Para Malini (2017, p.131), “[...] é muito 
raro que alguma coisa orgânica consiga chegar, em um curto intervalo de tempo, se 
não for realmente alguma coisa que rompe as bolhas das minorias. E com frequência 
são temas mais generalistas midiáticos.” Desse modo, a circulação dos conteúdos 
orgânicos limita-se a reforçar os laços grupais, produzindo um alto grau de coesão 
interna como no caso de pertencimento identitário, sem conseguir chegar aos usuá-
rios que estão fora dessa bolha. 

Como observa Paula Sibilia (2008), o surgimento dos blogs e, posteriormen-
te, das redes sociais ofereceu a possibilidade de os usuários criarem uma “narrativa 
de si”, potencializando a transposição dos antigos diários privados de cada um por 
textos, fotos e vídeos para o contexto das redes. No ambiente das plataformas, os 
dispositivos de vigilância participam ativamente na construção de circuitos de prazer, 
entretenimento e voyeurismo, que transformam a intimidade e a subjetividade num 
“[...] verdadeiro festival de ‘vidas privadas’, que se oferecem despudoradamente aos 
olhares do mundo inteiro” (SIBILIA, 2008, p. 27). Esse desejo de ver e de ser visto 
pelo outro midiatiza a vida, criando um universo visível e quantificado de conteúdos 
sustentado por dispositivos e telas que se tornam pervasivas e invisíveis em nosso co-
tidiano. Em suas práticas diárias, usuários criam as mais diversas relações, sentidos 
e comunicações, possibilitando que vivamos “[...] na mídia, e não com ela, as mí-
dias não podem ser concebidas como separadas de nós” (DEUZE; SPEERS; BLANK, 
2010, p. 144).

A busca constante pela otimização dos processos e o oferecimento de experi-
ências de imersão aos usuários fazem com que os desenvolvedores das plataformas 
sociais também procurem criar algoritmos que se especializam em entregar, além de 
conteúdos patrocinados, conteúdos orgânicos de outros perfis que possuem alguma 
relação com o usuário e as próprias informações coletadas. Esse processo instaura 
uma mediação responsiva entre os rastros deixados pelo usuário e o próprio funcio-
namento da plataforma, possibilitando a existência de uma “[...] dimensão orgâni-
ca para usar um termo do próprio Facebook, e a dimensão impulsionada, que é a 
dimensão do dinheiro, a dimensão artificial do processo.” (MALINI, 2017, p.130 . 
O conteúdo orgânico é produzido no ambiente da cultura participativa, enquanto 
o inorgânico é impulsionado pelos algoritmos do sistema. Essa prática permite que 
os conteúdos sejam retroalimentados nos feeds de cada usuário, que, por sua vez, 
também decide selecionar com quais outros usuários desejam se relacionar, criando 

3 Disponível em: <https://www.facebook.com/business/news/BR-Alcance-organico-no-Facebook-suas-duvi-
das-respondidas>. Acesso em: 20 nov. 2017.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

578

assim, uma bolha discursiva. Esse efeito, chamado por Eli Pariser (2011)4 de “filtro-
-bolha”, acaba particularizando os dados, para que a participação do usuário ignore 
a diversidade de informações em detrimento do que supostamente interessa a ele.

Diante desse ciclo contínuo de autoprogramação e sistemas de recomendação 
das plataformas, procuramos compreender o ativismo de dados como uma nova for-
ma de mobilização dos usuários no ambiente da cultura participativa. Evidentemente 
que o ativismo é inerente às atividades humanas, pois desde os nossos primórdios nos 
relacionamos com outros indivíduos, mas atualmente esse processo tem se intensifi-
cado com a mediação das plataformas, gerando um enorme volume de informações 
que são armazenadas em banco de dados. Buscamos, assim, relacionar o ativismo 
de dados a uma lógica centrada na autoprogramação das práticas dos usuários nas 
plataformas. Desse modo, o ativismo de dados permite visualizar formas contempo-
rânea de produção de subjetividades em rede. 

1 Bolhas discursivas 

Para Gallo, Silva e Bocchese (2015), o filtro-bolha possui duas questões centrais. 
A primeira dela diz respeito à contraposição da ideia de que com a ausência desse filtro 
o usuário teria acesso a todo tipo de conteúdo. Para rebater essa ideia, os autores reme-
tem ao conceito das “clivagens subterrâneas”, de Michael Pêucheux. Para o linguista 
francês, a automatização dos textos em dados possibilitou também uma leitura sem 
sujeitos efetivada por uma “memória metálica”, ou seja, uma ação computadorizada, 
possibilitando que dados textuais “[...] não tenham efetivamente, a mesma relação nos 
procedimentos lógico-matemáticos que este outro tipo de dados, de natureza quanti-
tativa, utilizados em economia, em demografia, em história etc.” (PÊCHEUX, 1994, p. 
55-56). Ainda que o algoritmo de busca atenda a critérios matemáticos e quantitativos, 
fatores que vão na contramão do que Pêcheux observa, é na natureza dos gestos de 
leituras que o filtro-bolha reproduz “[...] uma condição que é intrínseca à composição 
do arquivo informatizado, que á a condição de produzir textos sempre-já resultantes de 
clivagens discursivas e técnicas. Sua ‘especialidade’ é a de produzir, como efeito, uma 
personificação.” (GALLO; SILVA; BOCCHESE, 2015, p. 8).

Na segunda questão, os autores atentam para a homogeneização, pois os mé-
todos utilizados por esses dispositivos em suas motivações mercadológicas reforçam 
a repetição desses padrões para entregar conteúdo personalizados e impedem a che-
gada de dados diversos que poderiam promover uma espécie de saber ou dissenso por 
não pertencerem ao conteúdo visível desejado pelo usuário. Se, por um lado, a per-
sonalização das plataformas condiciona o usuário a uma parcialidade de opiniões ou 
formas de vidas e saberes que o doutrinam por meio das linguagens e disseminações 
4 Disponível em: <https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=pt-br>. 
Acesso em: 21 out. 2017.
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políticas-ideológicas, por outro, o sujeito contemporâneo em rede utiliza-se delas 
para poder existir e se sentir parte de uma rede discursiva, na qual a noção de per-
tencimento a um mundo possível permite o reconhecimento de si e dos outros. O su-
jeito anteriormente massificado pela mídia na sincretude de um passado com poucos 
conteúdos em algumas mídias recebe agora uma personalização excessiva espalhada 
por uma miríade de conteúdos em multiplataformas, constituindo-se numa cadeia de 
partículas subjetivas que instauram modos de existência traduzidos nos mais diversos 
nichos de mercado. Uma atitude crítica, de aproximação, rejeição ou apropriação 
dos indivíduos dos temas e afetos nas bolhas criadas, é também uma ação reativa dos 
algoritmos aos rastros de subjetividade que são deixados pelo usuário. 

Para Francisco Bosco (2017), as guerras culturais traçadas nas plataformas di-
gitais “[...] operam segundo uma lógica algorítmica que tende a produzir relações 
entre indivíduos com afinidades múltiplas, logo menos expostos ao contraditório, e 
isso propicia a dinâmica do bonding, fundamental para o fortalecimento psicológico 
dos grupos” (p. 78). Segundo o autor, as estratégias de bonding resultam na “[...] 
produção de laços grupais, estabelecimento de uma coesão radicalmente baseada em 
fatores excludentes como, no caso, o pertencimento identitário” (BOSCO, 2017, p. 
22) – uma estratégia que pode também ser considerada excludente por aqueles que 
estão fora do grupo.

Dentro do aspecto mercadológico, os algoritmos também são responsáveis por 
manter e fazer existir uma série de plataformas de entretenimento nas quais a distri-
buição de conteúdos é controlada. Trata-se de plataformas que produzem seu próprio 
conteúdo, como a Netflix (modelo de negócio baseado na assinatura mensal), e ou-
tras que distribuem conteúdos, como o Spotify (modelo freemium). Essa curadoria, 
como observa Fréderic Martel (2015), realiza um filtro duplo que combina big data 
com uma intervenção humana, um processso que se utiliza da “[...] força da internet 
e dos algoritmos, mas também do tratamento humano e de uma prescrição persona-
lizada feita por ‘curadores’” (p. 311). 

Para Uribe-Gomez e Hunt (2015), o monitoramento da Netflix para entender 
os hábitos dos usuários permite que a plataforma capture o “momento da verda-
de” que justifica o pagamento, quando o usuário começa uma sessão e o sistema o 
ajude “[...] a encontrar algo que o engaje em alguns poucos segundos, prevenindo 
o abandono de nosso serviço por uma opção de entretenimento alternativa” (URI-
BE-GOMEZ; HUNT, 2015, p. 136). O pesquisador Ramón Sangüesa acredita que o 
filtro-bolha seja o maior problema desses serviços, ao observar que o usuário “[...] 
corre o risco de ficar em uma mesma área de recomendação. No consumo cultural, o 
perigo está na uniformização do gosto, o que chamamos de filtro bolha. E assim vão 
sendo criados comportamentos mais padrão” (online)5.

5 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/07/cultura/1467898058_835206.html>. Acesso em: 
18 nov. 2017.
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2 Ativismo de dados 

Diante do processo de “dataficação” que adentra todos os campos do contem-
porâneo, torna-se relevante entender em que medida é possível relacionar o ativismo 
com a própria noção de dados. A ideia de uma sociedade vigiada e regulada por da-
dos numéricos, por vezes, é associada a Gilles Deleuze (1992) no ensaio Post-Scriptum 
sobre as sociedades de controle, ao retomar as questões de Michel Foucault das im-
plicações políticas dessa transição de uma “sociedade disciplinar” analógica e fabril 
para uma “sociedade de controle” digital e imaterial. Ainda que essa reflexão tenha 
sido realizada em um período de uma tecnologia de dados distante da contemporâ-
nea e de todas as mudanças efetivas no campo da  comunicação, ela oferece pistas 
gerais para questões que se consolidam hoje diante desses fluxos tecnológicos – prin-
cipalmente ao concluir o ensaio com questionamentos sobre quais seriam as formas 
de resistências possíveis para iludir o controle com “[...] a implantação progressiva e 
dispersa de um novo regime de dominação” (DELEUZE, 1992, p. 4). 

Os avanços da tecnologia digital desenvolveram-se no ambiente da contracul-
tura e os movimentos de ativismo perceberam que a participação do usuário em rede 
se constituía numa forma de liberdade dos grandes centros de mídia e de instituições, 
oferecendo velocidade na disseminação de informações, além de quebrar os interme-
diários governamentais e corporativos na relação entre os indivíduos e seus desejos 
políticos. No entanto, com a produção imaterial desses serviços e bens, essas ações 
também passaram a ser incorporadas pelo capitalismo cognitivo, exigindo que novas 
formas de resistências em rede fossem criadas, pois “[...] faz sentido que quaisquer 
forças que desejem resistir ao poder distribuído devam ser adeptas de estratégias dis-
tribuídas” (GALLOWAY, 2004, p. 160). 

Com a instauração da Web na década de 1990, as práticas e a figura subjetiva 
dos hackers rapidamente apareceram como aqueles capazes de inferir nas programa-
ções computacionais convencionais para alterar os códigos e protocolos para novos 
fins diferentes dos utilizados. O Movimento Zapatista, em sua ocupação ao sul do 
México em 1994, tornou-se um marco dessas práticas, pois seus militantes criaram 
uma tecnologia própria que permitia a comunicação entre os membros do movimen-
to sem rastreamento. No final da década, o grupo Cult of  the dead cow (cDc) tam-
bém se tornou conhecido por reunir hackers de todo o mundo com o objetivo de criar 
formas para furar o bloqueio da Internet efetivada pelo governo chinês. As ações dos 
hackers nem sempre são motivadas por um fim político, mas, de forma geral, trata-se 
de ações disruptivas que de acordo com a legislação de um país e do resultado de seus 
atos, podem ser classificadas como uma forma de uma desobediência civil, cujas im-
plicações podem abarcar processos, configurar-se como atos de crimes ou terrorismo.

Ainda que as práticas de programação estejam mais acessíveis, a maioria dos 
usuários não busca derrubar sistemas, impedir funcionamentos ou desviar informa-
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ções. No entanto, como observa Alexandra Samuel (2004), há uma linha tênue entre 
as práticas de hacking, conhecimentos práticos de programação, e do usuário co-
mum, que pode se utilizar da forma mais convencional de produção e circulação de 
conteúdo em rede com uma finalidade política que pode ser atribuída ao midiativis-
mo. A rede Anonymous, por exemplo, possui um campo de atuação muito hetero-
gêneo que se segmenta de acordo com o conhecimento do usuário e seu interesse de 
participação. Ações da rede como o #OpWeeksPayment, consistiram em um ataque 
simultâneo com o objetivo de derrubar os sites dos cinco maiores bancos brasileiros, 
enquanto a operação #OPGLOBO se deu por uma disseminação massiva de men-
sagens contra Grupo Globo no Twitter e também pela convocação de coletivos de 
hacking para derrubarem os sites com o domínio globo.com. (MACHADO, 2013). 

O aumento das práticas de autoprogramação nas plataformas instaura um pa-
radigma nas práticas dos usuários que pretendem utilizá-las para o ativismo. Nessa 
perspectiva, para Stefania Milan e Lonneke van der Velden (2016), o ativismo centra-
do nos dados expõe a necessidade de estudos e reflexões sobre as práticas dos usu-
ários nas plataformas e do seu funcionamento, para além das matrizes discursivas. 

A mobilização aqui abarca ambos eventos discretos – atos individuais e coletivos de 
apropriação de dados, mas também a dissidência, subversão e a resistência a coleta 
de dados – e todo o processo que se subentende a emergência do ativismo de dados – 
denominando, o crescimento de uma consciência popular sinalizando uma mudança 
fundamental na perspectiva e na atitude em relação a dataficação que está lentamente 
emergindo na sociedade civil. (MILAN; VELDEN, 2016, p. 3-4, tradução nossa)6.

A polarização observada no cenário político brasileiro e nas redes evidenciam 
as práticas dos usuários em relação aos dados. Numa pesquisa efetivada por Pablo 
Ortellado e Márcio Moretto Ribeiro durante as manifestações realizadas no dia 13 e 18 
de março de 2016, respectivamente contra e a favor do impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff, foi possível constatar que os manifestantes tinham acesso e seguiam 
páginas completamente diferentes no Facebook. Ao cruzar os dados dos usuários que 
confirmaram a participação nos eventos com as páginas que seguiam, os pesquisado-
res notaram que nenhum grupo ou ator político era consistentemente “[...] capaz de 
se comunicar ao mesmo tempo com ambos os polos da disputa” e que “[...] seja pela 
liberdade do internauta em buscar ativamente suas fontes de informação, seja pelos 
algoritmos das redes sociais que sugerem a ele informações compatíveis com seu perfil, 
isola os polos do debate tornando o diálogo quase impossível” (online)7. 
6 “Mobilization here embraces both discrete events—individual and collective acts of appropriation of data, 
but also of dissent, subversion, and resistance to data collection—and the overall process that subtends to 
the emergence of data activism—namely, the raising popular concern signaling a fundamental change in 
perspective and attitude towards datafication that is slowly emerging within civil society.”
7 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/28/opinion/1459128271_535467.html>. Acesso 
em: 18 nov. 2017.
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Os conflitos desencadeados pela existência do filtro-bolha nas redes sociais e 
a coleta de dados pelos algoritmos possuem como matriz o questionamento do con-
trole autômato que as plataformas exercem ao não considerarem uma série de con-
textos. Por exemplo, a censura de uma publicação da fotografia The terror of  war, 
de Nick Ut (um dos célebres registros fotográficos da guerra do Vietnã) gerou uma 
série de protestos contra o Facebook, pois seu algoritmo considerou que criança nua 
nessa foto poderia violar as políticas morais do usuário – o que levou a plataforma a 
efetivar retrações e não censurar a foto8. Nesse caso, as informações concedidas aos 
algoritmos evidenciam a necessidade de uma contrapartida que envolve a vigília e 
o filtro humano sobre os dados e ações que determinem quais aprimoramentos de-
vem ser realizados. Nesse sentido, a noção da convergência alternativa observada por 
Jenkins (2009) como um processo de “cima para baixo”, que incute aos usuários a 
possibilidade de interferirem nas ações, fluxos de conteúdos e plataformas de grandes 
conglomerados, representa uma etapa fundamental, mas não assegura que uma série 
de ações sejam realizadas sem que o usuário possa tomar consciência do processo e 
passe a questioná-lo. 

Para Tim O’Really (2016), o poder de agência dos usuários é relegado à crença 
individual na confiabilidade das “caixas-pretas” – entendendo-as como plataformas 
com um sistema algoritmo cujas regras e objetivos são claros. Nesse sentido, o autor 
estipula quatro regras para a confiabilidade dos algoritmos e as plataformas nas quais 
eles operam: 1) seus criadores tornaram claro o que estão procurando e, se possível, 
para observadores externos verificar essa modificação; 2) sucesso mensurável; 3) as 
metas dos criadores do algoritmo estarem alinhadas com as metas dos consumidores 
dos algoritmos; e 4) o algoritmo leva seus criadores e seus usuários a tomar decisões 
melhores a longo prazo?9. Ao aplicar a métrica do item 1 em relação ao Google e ao 
Facebook, O’Really constata que essas empresas costumam declarar prioridade ao 
usuário, mas “[...] devido a clareza de seus objetivos, torna-se fácil levantar questões 
em que não aparentam ser o caso” (online). 

O modelo proposto por O’Really parte de um pressuposto operacional e, por 
isso, não aborda a natureza reativa que alguns algoritmos podem ter, principalmente, 
ao levar em consideração que os sujeitos que os alimentam com dados nas platafor-
mas podem mudar sua natureza operacional. Por exemplo, o projeto de inteligência 
artificial desenvolvido pela Microsoft, intitulado Tay, nutriu-se de dados das redes 
para aprender informações e em menos de 24 horas, a surpresa dos incautos, o dispo-
sitivo passou a emitir comentários de caráter racista, sexista e xenofóbico10. 
8Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/09/facebook-reinstates-na-
palm-girl-photo>. Acesso em: 21 out. 2017.
9 Disponível em: <https://www.oreilly.com/ideas/the-great-question-of-the-21st-century-whose-black-box-
do-you-trust>. Acesso em: 21 out. 2017.
10 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/24/tecnologia/1458855274_096966.html>. Acesso 
em: 22 dez. 2018.
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Essa fragilidade com os dados também estimula o aparecimento de coletivos, 
associações, empresas e usuários interessados em realizar rigorosas análises da prá-
tica de dados em ferramentas, como a Get the data (fórum com dados relativos aos 
mais diversos temas e questões), Is it open data? (plataforma que identifica se uma 
base de dados é aberta), Google public data (ferramenta que facilita o acesso à infor-
mação de grandes conjuntos de dados) e blog Open data cook book (roteiro para a 
localização de dados abertos). Além disso, também há a atuação de grupos de pesqui-
sa, instituições e empresas com o monitoramento de dados brutos nas redes sociais 
com os mais diversos fins, como o Monitor do Debate Político Digital, Laboratório 
de Estudos Sobre Imagem e Cibercultura (LABIC) e o Instituto Brasileiro de Pesquisa 
de Dados (IBPAD). 

Esses grupos utilizam metodologias, softwares e técnicas para mensurar os ras-
tros discursivos da produção dos usuários em rede, buscando demarcar de forma 
quantitativa e qualitativa, quais posicionamentos políticos-ideológicos se sobressaem 
ou quais conteúdos são compartilhados, além da tendência de hábitos de consumos, 
assuntos de maior relevância, imagens mais utilizadas, assim como transformam os 
dados coletados em grafos – um desenho nos quais se estruturam os nós, páginas e 
perfis de usuários, materializando as suas conexões e demonstrando a “[...] assime-
tria de poder entre seus integrantes, o que ajuda a explicar o porquê de haver grupos 
de emaranhados interativos das redes que não se tocam” (MALINI, 2016, p. 12).

A partir desse cenário de monitoramento e esforços coletivos de transparên-
cias de dados, é possível traçar duas perspectivas. A primeira engloba a escolha do 
pesquisador, instituição ou grupo para observar os rastros deixados por usuários nas 
redes, pois estas são circunstância dos enfoques, recortes e formas de setup dos sof-
twares, já que “[...] nenhuma rede tem fronteiras naturais [...], é o pesquisador quem 
às impõem” (DEGENNE; FORSÉ, 1999, p. 22). Essa escolha, por sua vez, também 
sofre restrições que são vinculadas aos filtros dos próprios softwares na recepção e 
repasses dos dados para as plataformas – como a restrição da política de dados do 
Facebook alterada em 201511. Além disso, há também níveis de acessos aos dados que 
são concedidos a esses softwares conforme uma regulação. A pesquisa de Claudia 
Freire (2015) analisa e ranqueia mais de 2.000 serviços12 e suas respectivas “autori-
dades” perante o acesso aos dados na rede; ela constatou que foram realizadas 160 
fusões de empresas para ampliar esse poder e monopólio do acesso, pois as maiores 
empresas monitoram “[...] constantemente statups que apresentam soluções de mo-
nitoramento interessantes para o seu próprio negócio com a finalidade de adquiri-
-las” (FREIRE, 2015, p. 321). 

11 Disponível em: <http://tarciziosilva.com.br/blog/mudancas-no-monitoramento-de-facebook-prepare-se/>. 
Acesso em: 21 nov. 2017.
12 Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B2VuFFwvsCFpR0UzZC1YVUs4ZHc/view?usp= 
sharing>. Acesso em: 21 nov. 2017.
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A segunda perspectiva é atravessada pela lógica da cauda longa e sua economia 
estratificada em nichos, pois, se o usuário não concorda com uma ou outra caixa-pre-
ta de dados, ou se não quer ver o seu conteúdo se deparar com ideias contrárias, ele 
irá buscar alguma nova plataforma que lhe satisfaça e atenda o seu objetivo – quando 
não, organizar-se para construir a sua própria ao perceber essa demanda. Se grande 
parte das pesquisas com mineração de dados volta-se para plataformas como Face-
book, Instagram, Twitter e Whatsapp, por se tratarem de bases amostrais sólidas e 
consistentes em termos quantitativos e qualitativos, é possível imaginar que certas 
práticas e certos usuários irão desenvolver hábitos, conexões e circulações de conteú-
dos que não se encontram num regime de completa visibilidade. 

3 Práticas de mobilização dos usuários 

A vitória de Donald Trump nas eleições americanas provocou certa surpresa 
nos veículos de mídia e em parte da opinião pública americana ao levar em consi-
deração o resultado das acirradas pesquisas eleitorais. Durante a campanha, diver-
sas manifestações de apoio ao candidato e eventos em prol do candidato esboçaram 
a existência de algo que se tornou evidente após sua vitória: a articulação de uma 
nova direita extremista denominada de alt-right. Um dos episódios mais significa-
tivos ocorreram em agosto de 2017, quando o protesto chamado de Unite the right, 
ocorrido em Charlottesville (Virgínia), conclamou a reunião de grupos saudosos com 
as políticas nazistas, membros e simpatizantes da Klux Klux Klan e nacionalistas 
incomodados com a remoção da estátua de Robert E. Lee (um dos comandantes da 
força de Confederação na Guerra da Secessão dos EUA, entre 1861-1865) entraram 
em confronto com outros ativistas contrários a essa ideia. Após o incidente, páginas 
do Facebook como Right wing death squad, White nacionalists united foram banidas 
pela plataforma, assim como contas do Twitter e uma comunidade do Reddit chama-
da Physical removal13. 

Para a pesquisadora Angela Nagale (2017), essa direita surge da formação de 
redes diversas que passaram anos compartilhando conteúdos que passavam desper-
cebidos por estarem alocadas em plataformas sociais como o 4chan, mas que agora 
se tornam latentes nesse período recente de guerras culturais. Com uma prática dis-
cursiva própria, “[...] o estilo de ‘trolagem’ irreverente associado ao 4chan cresceu 
em popularidade em resposta a espaços mais femininos como o Tumblr. Isso, por 
si só, se esbarrou eventualmente na ‘vida real’ adentrando o campo da política e 

13 Disponível em: <https://mobile.nytimes.com/2017/08/21/magazine/how-hate-groups-forced-online-plat-
forms-to-reveal-their-true-nature.html?mc=adintl&mcid=keywee&mccr=AltMarkets&ad-keywords=Int-
lAudDev&kwp_0=502753&kwp_4=1807958&kwp_1=769028&referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.
com%2F>. Acesso em: 20 set. 2017.
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espaços segurados desativando perigos, ‘gamergates’ e muitas outras batalhas.” (NA-
GALE, 2017, p. 21). Em contraponto, plataformas como o Tumblr também ocupam 
um outro espaço discursivo com suas práticas de compartilhamentos de gifs, vídeos 
e imagens sem censuras, permitindo, por exemplo, que imagens pornográficas circu-
lem nessa rede. Para Nagale (2017), a plataforma foi apropriada por usuários com 
uma política e estética sensível bem diversa, abarcando, principalmente, as questões 
raciais e de gênero próximas ao campo discursivo da esquerda, tornando-se “[...] o 
espelho reverso da direita 4chan nesse sentido” (p. 64). 

Desse modo, as plataformas criam os seus próprios fluxos de funcionamento 
no design da participação do usuário, mas seus algoritmos também acatam a criação 
de perfis falsos para a disseminação de uma gama de conteúdos. Essa estratégia é 
utilizada largamente em diversos países para atrair atenção para contra informações 
ou para aumentar o alcance de uma determinada informação para o usuário comum. 
Durante as manifestações na Síria em 2011, o próprio governo vigente no período 
utilizou no Twitter a hashtag #Syria para disseminar conteúdos de entretenimento, 
assim como a criação do perfil @thelovelysyria para proliferar 2 spams a cada cinco 
minutos com mensagens pró-governo. Nas eleições de Donald Trump, além do tra-
balho de marketing com big data da empresa Cambrigde Analytica, investigações 
demonstram o uso de bots e perfis falsos no Twitter advindos da Rússia para disse-
minar mensagens em prol do então candidato14. No Brasil, há uma série de investi-
gações sobre as eleições de 2014 com algumas empresas que remuneravam usuários 
monitorados por vídeo via Skype para alimentarem contas falsas com mensagens de 
apoio, estímulo e elogios a políticos como Aécio Neves (PSDB-MG) e Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) e o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE)15.

Nessa perspectiva, é possível afirmar que o design da participação representa 
um complexo entrave entre o usuário e as plataformas. Como exemplificado no caso 
dos bots e dos perfis criados para a propagação de notícias, ambos passam ilesos 
pelos algoritmos e essa preocupação, significa que novamente é necessário recorrer 
a um filtro humano e reprogramações para poder identificar e demonstrar aos algo-
ritmos quais perfis ou não estão agindo de forma questionável. Mas, ao realizar essa 
verificação, não seria uma abertura para uma vigilância extrema que não permitiria 
outras formas de participações lúdicas e diversas de usuários com outros fins que não 
os já citados? 

Nas redes, os grupos identificados ou autodenominados como minorias ocu-
pam ambientes mais orgânicos das redes sociais, nos quais suas atividades crescem e 
ganham uma desejada visibilidade nesse mundo midiático. Mas, ao mesmo tempo, 

14 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/09/07/us/politics/russia-facebook-twitter-election. 
html> Acesso em: 22 dez. 2017.
15 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172146>. Acesso em: 22 nov. 17.
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essas mensagens são monitoradas e retroalimentadas com conteúdos similares pelos 
algoritmos. Nesse sentido, há uma atividade orgânica definida pela presença de ou-
tros usuários e a sobrevivência das bolhas depende da intensidade com que os afetos 
circulam por esses espaços. Trata-se de um processo convergente em que há uma 
cultura participativa habitando uma plataforma corporativa, mas o fluxo “de cima 
para baixo” se impõe rapidamente quando é injetado dinheiro para que certos tipos 
de conteúdos, guiados pelas práticas dessas bolhas, apareçam para o usuário. Dese-
jar não participar desse funcionamento, assim como receber e efetivar a circulação 
de certos conteúdos, exige do usuário decidir em qual plataforma ele deseja habitar. 

Além dos perfis falsos e dos bots, as chamadas fake news também integram 
essa rede de dados e conteúdos que são circulados entre usuários, grupos e empresas 
de mídias. Essa expressão ganhou relevância ao longo dos últimos anos – substituin-
do o termo hoax (embuste) – e se insere dentro de um contexto no qual os usuários e 
as empresas de mídia nos ambientes convergentes de trocas das redes, fazem circular 
conteúdos, dados ou declarações inverídicas. Essa ação pode ser estratégia e/ou um 
erro replicado pela ausência de filtros investigativos de qualidade, mas, de qualquer 
forma, integra um ecossistema mediado por humanos e não humanos. Na perspecti-
va das redes sociotécnicas, as fake news podem ser entendidas como uma ação entre 
dois atores de uma rede e, por isso mesmo, desse ato emerge o social, pois nessas 
condições devemos “[...] rastrear relações mais sólidas e descobrir padrões mais re-
veladores [é preciso encontrar] um meio de registrar os vínculos entre quadros de 
referência instáveis e mutáveis” (LATOUR, 2012, p. 45). 

A cultura participativa tem se encarregado de desmistificar e filtrar os conteú-
dos em suas redes discursivas, uma vez que o algoritmo dessas plataformas entende 
que esse conteúdo não é diferente dos demais. A criação de certos padrões dentro da 
própria plataforma para tornar elegíveis “notícias” verificáveis ou não, pode repetir 
um erro ao conceder a poucos filtros e instituições o poder de “verdade”. Conceder 
aos usuários as opções de filtros e algoritmos que ele deseja utilizar para receber 
e compartilhar informações seria uma possibilidade para oferecer uma experiência 
transparente de uso nas plataformas,  ainda que essa alteração afete todos os modelos 
de negócios diversos utilizado por elas –  baseados em certas restrições de participa-
ção para poder identificar e monitorar os dados que aproximam alguns rastros de 
algumas formas de consumo.   Vilém Flusser (2002) indicava o aspecto randômico 
como onipotente e onisciente em ambientes programáveis, pois “[...] todas as virtua-
lidades inscritas no programa, embora se realizem ao acaso, acabarão se realizando 
necessariamente”. (p. 65) e tentar impedir esse processo através de uma grande agên-
cia de controle sob o usuário em nome de uma “experiência melhor”, se constitui em 
um processo que exige, primeiramente, que se descubra o que é ideal para o usuário 
não somente através de seus rastros.  
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Considerações finais

Neste capitulo, procuramos analisar o ativismo de dados a partir de uma lógica 
centrada na autoprogramação das práticas dos usuários nas plataformas, buscando 
compreender essa prática de ativismo na perspectiva das mobilizações dos usuários 
que são empreendidas no ambiente da cultura participativa. Nesse processo, que teve 
início com a personalização dos conteúdos, a experiência de autoprogramação do 
consumo de dados contribuiu de forma significativa para a disseminação de con-
teúdos impulsionados de forma não orgânica, promovendo um modelo de negócio 
definido pelos algoritmos. 

Uma das conclusões que emerge deste estudo, entre outras, é que o grande de-
safio contemporâneo de assujeitamento do usuário perante as plataformas são as 
bases do que poderia ser definido como ativismo de dados propriamente dito. Uma 
forma de existir nas redes que exige um desafio individual que, antes de afetos po-
líticos, comportamentais e de outras matrizes, seja centrado na sua própria prática 
e crítica de seu modo de existência como usuário gerador e monitorador de dados. 
Isso para que ele possa, a um só tempo, participar das formações das filtros-bolhas 
que cerceiam sua subjetividade dentro da operação dos algoritmos e amplificam suas 
próprias mensagens de aproximação ou afastamento com esses temas, mas que tam-
bém possibilite romper essa esfera para observar e participar, em um exercício livre 
de alteridade, outras bolhas que não sejam a sua. 

Desse modo, neste estudo, procuramos demonstrar que precisamos estabelecer 
uma relação de simetria com os algoritmos que governam tanto a nossa vida coti-
diana, quanto a decisões dos governos e dos grandes conglomerados. No entanto, 
os algoritmos que fornecem vida aos objetos e conectam as coisas entre si, criando 
novas formas de relação entre os humanos e a inteligência artificial, entre outras tec-
nologias, são capazes de reproduzir hábitos programados e gerar estigmas sociais 
que criam uma série de barreiras aos indivíduos em vez de facultar o acesso às novas 
formas de existência. Estudos futuros que se proponham a monitorar e analisar as 
diversas experiências individuais de participação nas plataformas e suas relações com 
os consequentes conteúdos ofertados pelos seus algoritmos, podem contribuir quan-
titativamente e qualitativamente, para uma noção mais refinada do quão profundo é 
esse impacto nas construções das bolhas. 

Buscamos, assim, realçar neste estudo sobre o ativismo de dados um sistema 
de autoprogramação que se utiliza de sua base algorítmica para explorar novas di-
mensões da vida social. As redes sociais, tais como vistas, são produtos dessa au-
toprogramação, mas cabe ainda verificar se o ativismo de dados como uma prática 
social é capaz de potencializar as plataformas de redes sociais e, assim, transformar 
os usuários em sujeitos políticos.
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