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redeS SoCIaIS dIgItaIS e a eSfera 
PúBlICa: 

“fake news” e a manIPulação da 
oPInIão ColetIva

Magaly Prado

A imagem pública substitui o espaço público com 
a colonização publicitária – o espaço onde se dava a 
comunicação social, as avenidas, as praças públicas 
foram substituídos pela teleimagem das máquinas de 
visão, capazes de ver e de perceber em nosso lugar. 

(VIRILIO)

Ao considerar o tema das fake news, excluindo a par-
te histórica de que elas sempre existiram, priorizaremos neste 
capítulo o suceder dos tempos na trajetória da internet, com 
a eclosão das redes sociais e dos mensageiros instantâneos, da 
atroz “recentidade” que põe em risco a credibilidade do jor-
nalismo – já padecendo da perda de audiência para o espaço 
numérico. A nossa proposta é discutir a popularização do ter-
mo – tornado politicóide por Donald Trump, quando passa a 
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usá-lo para rebater, atacar e insultar a imprensa mainstream1, 
com a qual não concorda, após ganhar as eleições de 2016 nos 
EUA – tidas (não oficialmente) como manipuladas por ações 
de marketing2 político ou a serviço de interesses particulares. 
Apesar do estratagema de campanha para persuadir os britâ-
nicos nas negociações do plebiscito do Brexit, para a saída do 
bloco europeu, o ressoo maior foi com a raposice de Trump.

Sobre Trump, Latour (2018) vilipendia “um presiden-
te que inventa os fatos para se adequar ao seu humor e busca a 
credibilidade de qualquer um que o contradiga, parece repre-
sentar a culminação dessa podridão epistêmica”, em entrevista 
ao The New York Times Magazine.

Na tentativa de embaralhar a noticiabilidade, fake news 
alcançam espalhamento rápido com a força do crescimento da 
republicação pelo público3, que acata fake news como verdade, 
impulsionando, assim, os algoritmos4 das redes, que passam a 
intensificar a visibilidade da desordem da informação de ma-
neira progressiva e, consequentemente, a viralizar de forma 
espaventosa, confluindo no revigoramento dos filtros-bolha 
de informação e na cultura com a polarização de opiniões, 

1 New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, CNN e a BBC. “Trump os despreza. 
Cunhou o termo fake news para referir-se às suas matérias exclusivas e os declarou ‘inimigos 
do povo’” (El País). 
2 “O marketing e a propaganda usam os algoritmos de IA para identificar os hábitos e as 
preferências dos consumidores e produzir campanhas mais assertivas e segmentadas” 
(KAUFMAN, 2018, p.45). 
3 “Trump sabe que as pessoas que votaram nele são desconfiadas e preferem obter suas 
informações da [rede de TV] Fox e de outras fontes da direita. Atacando a grande mídia, se 
reconecta com sua base. A polarização nutre a desinformação. Seus eleitores querem acreditar 
que é digno e capaz. E quando se publicam informações que sugerem que não é, rejeitam 
aceitá-las e preferem considerar que são fake news”, afirma Shanto Iyengar, professor de 
Ciência Política de Stanford (El País). 
4 Os algoritmos acoplados aos Big Data dão azo a uma situação na qual “um número finito 
de componentes gera uma diversidade praticamente ilimitada de combinações” (DELEUZE, 
2004 apud CASTRO, 2018). 
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sobretudo políticas, culminando na destilação desenfreada de 
ódio de cada polo. 

Outrora, porém, existia um otimismo generalizado 
devido ao surgimento da internet. Como conta Parisier: “a 
grande esperança era de se estabelecer um meio no qual comu-
nidades, e até mesmo países inteiros, pudessem cooperar para 
estabelecer uma cultura através da comunicação” (PARISER, 
2011, p. 164). Mas, em vez disso, “a personalização levou a 
algo diferente: uma esfera pública manipulada e organizada 
por fórmulas, segregada pelo design e contrária ao diálogo”. 
A opinião pública coletiva, influenciada pelo conteúdo frag-
mentado das mídias sociais, deslegitima a imprensa e enaltece 
a desinformação noticiosa ou propagandística. 

Antes de mais nada, a expressão fake news não pode ser 
traduzida ao pé da letra, porque ela abrange diversas categorias; 
dentre elas: notícias fraudulentas ou frágeis; informação falsa 
(em geral com fontes forjadas), manipulada, adulterada ou 
fabricada (com a intenção de enganar); desinformação (cria-
da para prejudicar) ou má informação (sem apuração ou mal 
apurada ou mesmo usando a verdade, muitas vezes fora de 
contexto, para causar danos; notícias antigas requentadas; sen-
sacionalismo (próprio dos tabloides); mentiras, maquiagens, 
boatos, fatos alternativos etc. – todas ameaçam a qualidade do 
jornalismo e, por conseguinte, a formação da opinião coletiva.

Problemas gerados por fake news fazem parte do que 
podemos entender por cibercultura, que traz à tona muitos 
outros problemas, como o da dominação e do controle, da 
exploração e da vigilância, das informações duvidosas, do 
isolamento e da sobrecarga de informações (que nem sempre 
geram conhecimento), afora atitudes que imitam a vida real, 
como, por exemplo, a pornografia, agora online, e a visibili-
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dade maior que a pedofilia ganhou. Ainda assim, há outras 
ações, mais inofensivas, como a avalanche de spams, que tanto 
incomodam as pessoas (PRADO, 2011).

De que maneira as fake news se propagam estrondosa-
mente e exercem uma ascendência sobre o público5, manipulan-
do sua maneira de pensar, é a incógnita por trás dos algoritmos 
complexos que as inflamam? A velocidade da ação algorítmica 
a nos trazer ilações é fato. “Seus benefícios são inegáveis, e os 
indivíduos e a sociedade os reconhecem. Em paralelo, contudo, 
proliferam impactos negativos a serem compreendidos e equa-
cionados”, alerta Kaufman (2018, p. 46). “Dentre eles, desta-
cam-se o viés nos processos de decisão automatizados, a invasão 
da privacidade e as novas formas de controle, e a personalização 
dos acessos e das pesquisas online” (ibidem).

Como os algoritmos funcionam, separando quem é 
quem, para direcionar conteúdo personalizado? De acordo 
com a análise de comportamento, por exemplo, o usuário en-
tra com informações pessoais e a máquina devolve resultados 
a partir dos dados obtidos, através de um processo de cognição 
computacional, em que a máquina interpreta os signos dos 
internautas. A partir desses dados, o software cruza informa-
ções e oferece diversos caminhos para se navegar (PRADO, 
2009) pela emoção dos perfilados. Temos assim, usuários com 
acesso ao que rodeia seus amigos, as comunidades traçando 
perfis de comportamento, reconhecendo signos semelhantes, 
combinados, recombinados, estimulando direcionamentos e, 
ainda, mostrando dados de representação icônica mais ínti-

5 “A transformação de qualquer classe de grupos em públicos explica-se por uma necessidade 
crescente de sociabilidade, que torna necessário que os associados se disponham em 
comunicação regular mediante uma corrente contínua de informações e excitações 
[reacções discursivas] comuns. Esta transformação é, por conseguinte inevitável. [...]” 
(TARDE, 1986, p. 56).
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mos, como fotos e vídeos em situações particulares. O proces-
samento de dados, conforme ressalta Setzer (2015), 

[...] limita-se exclusivamente a manipulações 
estruturais dos mesmos, e é feito por meio de 
programas. Estes são sempre funções matemáticas, 
e portanto também são “dados”. Exemplos dessas 
manipulações nos casos de textos são a formatação, 
a ordenação, a comparação com outros textos, 
estatísticas de palavras empregadas e seu entorno etc. 

A dadosfera é objeto de estudo desta pesquisadora des-
de 2005; porém, aqui, o que se tentará sondar é de onde vêm 
algumas das vertentes do algoritmo de redes sociais. Assim, o 
nosso intuito é partir da inteligência artificial, entre outras ra-
mificações. Apesar da teoria ou metodologia Ator-Rede6 (ANT: 
actor network theory), de Law, Callon e Latour7, e outros que a 
estudam desde meados da década de 1980, ser anterior ao que 
se denomina Big Data, será o lume desta breve reflexão.

De seus estudos de laboratórios, Latour (2018) tinha 
visto “como um item aparentemente fraco e isolado – um ins-
trumento científico, um pedaço de papel, uma fotografia, uma 
cultura bacteriana – poderia adquirir enorme poder por causa 
da complicada rede de outros itens, conhecidos como atores, 
que foram mobilizados em torno dele”. Em suas palavras: 

Quanto mais socialmente “conectado” fosse um fato 
(quanto mais pessoas e coisas envolvidas em sua 
produção), mais efetivamente ele poderia refutar suas 
alternativas menos plausíveis. A ciência era “social” 
não apenas porque era executada por pessoas (isso, 

6 A ANT vem sendo apropriada de diversos modos pelas ciências humanas e sociais, 
especialmente por pesquisas em que a tecnologia e a ciência ocupam lugares centrais 
(BRUNO, 2011).
7 Em: https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/5222_Ritzer__Entries_
beginning_with_A__[1].pdf.
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ele pensou, era um mal-entendido reducionista da 
palavra “social”); em vez disso, a ciência era social 
porque reunia uma multidão de entidades humanas 
e não-humanas e aproveitava seu poder coletivo para 
agir e transformar o mundo (LATOUR, 2018).

Cientistas políticos, enquanto isso, mostraram que os 
chamados indivíduos “irracionais”, especialmente aqueles que 
são altamente educados, em alguns casos, na verdade, agarram 
suas opiniões com mais força quando confrontados com fatos 
que os contradizem. Em vez de acusar os defensores de Trump 
e os negacionistas do clima de irracionalidade, Latour argu-
menta que é insustentável falar sobre fatos científicos como se 
a correção deles fosse persuasiva. 

Com o intuito de estabelecer uma base histórica para a 
reflexão que se segue, cabe indicar o exemplo de uma máquina 
teórica denominada “Memex”. Essa máquina foi criada em 
1945 por Vannevar Bush8 para melhorar a memória humana, 
ao permitir o armazenamento e recuperação de documentos 
ligados por associações; sendo considerado por muitos como o 
padrinho da era da internet (XIMENES apud LEÃO, 1999). 
Esta vinculação associativa era semelhante ao que é conhecido 
como hipertexto – termo cunhado na década de 1960 por Ted 
Nelson, reconhecedor, inclusive, de sua dívida para com Bush, 
tanto que o credita como sua principal influência. “Bush es-
tava certo”, escreveu Nelson, como citado no livro From Me-
mex to Hypertext: Vannevar Bush and the Mind’s Machine, de 
Nyce e Kahn (1991). 

A ideia inovadora de Bush para automatizar a memória 
causou influência na ciência nos Estados Unidos. “Seu tra-
balho de criar uma relação entre o governo e a comunidade 
8 As We May Think, publicado no The Atlantic Magazine.
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científica durante a Segunda Guerra Mundial mudou a ma-
neira como a pesquisa científica é feita nos EUA e promoveu o 
ambiente em que a internet9 foi criada”. Bush queria incitar as 
pessoas a “pensar sobre a ciência no mundo moderno”, enfa-
tizando a oportunidade para sua aplicação, pois reiterava que 
a automatização era um campo “negligenciado pela ciência”. 

A propósito, o significado de automatização, cujo 
efeito é de automação, é de um sistema em que os processos 
operacionais são controlados e executados por meio de dispo-
sitivos mecânicos ou eletrônicos substituindo o trabalho hu-
mano10. Wardle (2017) traz a definição para a atualidade ao 
dizer que “automação é o processo de projetar uma ‘máquina’ 
para completar uma tarefa com pouca ou nenhuma direção 
humana. Realiza tarefas que seriam demoradas para os huma-
nos completarem e as transformam em tarefas que são concluí-
das rapidamente e quase sem esforço”. A pesquisadora dá um 
exemplo: “É possível automatizar o processo de envio de um 
tweet, portanto, um ser humano não precisa clicar ativamente 
em ‘publicar’. Processos de automação são a espinha dorsal das 
técnicas usadas para efetivamente ‘fabricar’ a amplificação da 
desinformação” (WARDLE, 2017). O que explica uma das 

9 No âmbito da formação da consciência pública, Maria Lucia Becker (2010: s/p) reforça que 
“as ações online ocorrem no sentido de tornar a internet uma fonte alternativa de informações, 
por meio de veículos de comunicação independentes, blogs, sites de organizações, listas de 
e-mails, fóruns de discussão e comunidades de relacionamento” (PRADO, 2015, p. 5). 
10 Com registro de 2007, em programas como o Musicovery, o usuário pode ouvir músicas 
de sua preferência, selecionando as listas do esquema. A interface trabalha com cores que 
correspondem a estilos musicais em uma ideia de iconicidade e combinação de botões 
deslizantes, imputando uma espécie de conexionismo. É possível eleger músicas, conforme 
o estado de espírito do usuário. Por exemplo, se está alegre, vai preferir ouvir músicas mais 
animadas. Trata-se de um mashup instantâneo. Traz alternativas de músicas tristes, pesadas, 
suaves etc. Com as diferenças de humor e a mudança de um estado para outro, a máquina, 
à base de probabilidade, oferece músicas de acordo com as alterações de humor do usuário. 
E quando ele altera, o sistema altera as possibilidades de audição, em uma maneira de 
deslanchar uma reação automática do sistema, como uma autocorreção (PRADO, 2009). 
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formas do desvario das chamadas fake news, especialmente na 
turbulência dos recentes anos eleitorais no Brasil e no exterior.

É conveniente descrever o funcionamento do Memex, 
no qual informações armazenadas no microfilme poderiam ser 
encontradas e/ou recuperadas e projetadas em uma tela no in-
tuito de nos remeter às ações dos dias de hoje. O propósito era 
que a máquina pudesse estender os poderes da mente humana  
para formar memórias através de associações. O usuário do 
Memex seria capaz de fazer links entre documentos e chama-
das por trilhas associativas (LEÃO, 1999).

No cenário atual, o funcionamento do Memex já não 
se aplica e a prática da comunicação jornalística precisa ser 
repensada com urgência. Para tanto, deve-se considerar a 
emergência da multiplicidade de ferramentas, as affordances11 
para produção do conteúdo, outros procedimentos recentes 
de captura, apresentação de dados e novos modelos de pen-
samento e sociabilidade. “A imensa quantidade de informa-
ções na Web criou necessidades de pesquisa em sistemas de 
busca e compreensão de informações, que por sua vez gera-
ram inúmeros avanços na compreensão automática de textos”, 
diz Cozman (2018). Finalmente, “a Web abriu mercado para 
empreendedores interessados em sistemas automáticos de 
compreensão de texto, de busca de imagens, de detecção de 
spam”. Outro fenômeno ocorrido há 20 anos, é a emergência 
de técnicas de Big Data , aqui provisoriamente caracterizado 
em termos de grande escala de dados que  pode ser estrutura-
da, organizada em bancos e relacionada com outros dados ou 
conjunto de dados trazendo resultados agregados, tanto posi-
tivos quanto negativos.

11 Affordance: característica de um ambiente, ou objeto que informa, ao humano que interage 
com ele, a forma de abordagem ou utilização (HOLANDA, 2014).
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Grande parte das ferramentas em rede são automa-
tizadas, sendo a maioria a partir da codificação concebida 
pelo humano. É notório que muitas delas, paulatinamente, 
venham facilitando as tarefas dos humanos – através de sis-
temas de auto-organização, análise preditiva, reconhecimento 
de padrões etc. –, tanto que muitos já não trabalham sem esses 
recursos. A Teoria Ator-Rede12, “como o próprio nome diz, é 
feita simultaneamente de atores e redes”, conforme ressaltam 
Santaella e Lemos (2010, p. 38).

Fernanda Bruno (2011) ressalta que “uma das afir-
mações mais contundentes da teoria ator-rede, especialmente 
reiterada por Latour, é a de que o social não existe”. Uma das 
muitas de suas provocações é a de que boa parte da sociologia 
teria se poupado do trabalho essencial de explicar como se 
constrói ‘o social’, transformando-o numa espécie de grande 
estrutura ou substância que tudo explica. O “social” não é o 
que explica, diz a teoria ator-rede, mas o que merece ser expli-
cado. E explicar, nesse caso, diz Bruno, “é também construir o 
próprio social, ou um mundo comum, ou seja, trata-se de um 
‘programa’ a um só tempo cognitivo e político”. 

PontoS de vISta da vISualIzação de dadoS

Com a rede, a possibilidade de analisar particularidades 
a priori – e com elas chegar a outras particularidades – é mais 
interessante do que imaginar, a posteriori, um todo (porque 
estamos acostumados a isso), ficar preso a ele, e tentando dar 
conta das experiências de conhecimento das pesquisas para ter 
a sua confirmação. Resumidamente, a partir da reflexão sobre 
12 Em 2011, a Teoria Ator-Rede foi aplicada em produtos experimentais para a tese de 
doutorado desta pesquisadora, que no estudo associam-se humanos – estudantes de 
jornalismo (atores ou actantes) – e não-humanos (dispositivos móveis), deixando reportagens 
de radiojornalismo dispostas em ambiente digital.



Daniel Martínez-Ávila, Edna Alves de Souza &  Maria Eunice Quilici Gonzalez

174

o pensamento de Gabriel Tarde (1843-1904)13, LATOUR et 
al. (2011) aproveitam a oportunidade dada pela “súbita pro-
liferação de bancos de dados digitais para revisitar a antiga 
teoria social, proposta por Tarde antes da disponibilidade de 
grandes ferramentas estatísticas e antes do entrincheiramento 
de muitas teorias sociais dentro do paradigma 2-LS” (idem). 
No sentido de dramatizar o contraste, os autores afirmam que 
“há mais complexidade nos elementos do que nos agregados”, 
ou, sendo mais provocativos, que “o todo é sempre menor do 
que a soma das partes”. Eles chamam “essa hipótese de ‘pon-
to-de-vista de um nível’ (1-LS) em contraste com o ‘ponto-de-
-vista de dois níveis’ (2-LS). Tal hipótese tem a chance de se-
guir apenas se ocorrer uma diferença empírica no tratamento 
dos dados (idem). Em suas palavras:

Esse é o porquê de tentarmos demonstrar dois pontos: 
a) algumas das novas técnicas digitais e, em particular, 
algumas das ferramentas oferecidas pela análise de 
rede podem permitir o rastreamento e a visualização 
do fenômeno social de uma forma que faz o 1-LS 
ligeiramente mais direto que a alternativa 2-LS; b) 
agora pode ser possível explicar características de 
ordem social mais duradoura, aprendendo a navegar 
através de ‘mônadas’ sobrepostas, em vez de alternar 
entre os dois níveis de individual e de agregado 
(LATOUR et al., 2012). 

Esses dados digitais de que falam os autores são con-
siderados como “os vestígios digitais deixados por atores de 
dentro de banco de dados recentemente disponíveis” e que 
poderiam, ressaltam eles, “modificar a própria posição dessas 
questões clássicas de ordem social” (idem).

13 Ver artigo: The whole is always smaller than its parts - How digital navigation may modify 
social theory.



Informação, Conhecimento, Ação Autônoma e Big Data

175

O argumento dos autores é o de que, quando era difí-
cil, praticamente impossível, e bastante complicado, ou sim-
plesmente lento, “navegar através da massa de informações so-
bre itens específicos, fazia sentido tratar dados sobre conexões 
sociais com a definição de dois níveis: um para o elemento, 
outro para os agregados” (idem). 

Porém, uma vez que temos a experiência de seguir “os 
indivíduos através de suas conexões (que é frequentemente o 
caso com os perfis), poderia ser mais gratificante começar a na-
vegar pelos conjuntos de dados, sem fazer distinção entre o nível 
do componente individual e o da estrutura agregada” (idem). 
Sendo assim, os autores afirmam que “torna-se possível dar al-
guma credibilidade à estranha ideia de ‘mônadas’, de Tarde”. 
Eles afirmam que esse tipo de prática de navegação “tornou-se 
possível somente agora pelas bases de dados disponíveis digital-
mente, que tal prática poderia modificar a teoria social se pu-
déssemos visualizar esse novo tipo de exploração de uma forma 
coerente” (LATOUR et al., 2012). Nota-se que Latour et al. 
tratam do assunto antes do surgimento dos Big Data. 

Importante lembrar que em relação à discussão de se 
voltar ao todo para entender as partes, a definição das “Môna-
das”, de Tarde, nas palavras dos autores, “dissolve[m] o dilema 
e redefine[m] a noção do todo, realocando-a como entidades 
sobrepostas que herdam uma das outras” (idem). A questão é 
polêmica e eles estão conscientes de que essas bases de dados 
estão cheias de defeitos, e que elas mesmas “incorporam uma 
definição bastante crua da sociedade; que são marcadas por 
fortes assimetrias de poder e, acima de tudo, que elas marcam 
apenas um momento passageiro de cruzamento na rastreabi-
lidade das conexões sociais”. Além disso, eles estão “dolorosa-
mente conscientes das limitações estreitas que lhes são colo-
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cadas pela análise de rede14 e pelas limitações das ferramentas 
de visualização disponíveis hoje”. Mas eles frisam um ponto 
com o qual é possível pactuar: “seria uma pena perder esta 
oportunidade de explorar uma alternativa tão poderosa, capaz 
de fornecer uma outra maneira de abordar as ciências sociais 
de forma empírica e quantitativa, sem perder a sua necessária 
ênfase nos detalhes” (idem).

Byung-Chul Han (2018) profere opinião adversa: “Big 
data torna o pensamento supérfluo porque se tudo é contável, 
tudo é o igual. Estamos em plena datação: o homem não é 
mais soberano de si mesmo, mas é o resultado de uma opera-
ção algorítmica que o domina sem que ele perceba isso”.

Vemos isso na China com a concessão de vistos 
de acordo com os dados manipulados pelo Estado 
ou na técnica de reconhecimento facial. A revolta 
seria parar de compartilhar dados ou de estar nas 
redes sociais? [...] Precisamos de uma carta digital 
que recupere a dignidade humana e pense em uma 
renda básica para as profissões que devorarão novas 
tecnologias (HAN, 2018).

Quanto à influência das novas tecnologias nas profis-
sões, ao ser questionado sobre o impacto de mudanças na estru-
tura da informação, Steve Coll15 afirma que “ele é mais positivo 
e, possivelmente, de efeito mais duradouro, pois ele tem a ver 

14 “A junção dos conhecimentos de sociologia com as teorias dos grafos deu origem a análise 
de redes sociais, uma ciência complexa, não exata, mais inclinada à heurísticas do que a 
soluções determinísticas, mas que ainda assim, segue padrões matemáticos conhecidos. (...) 
Utilizando as teorias e algoritmos de redes complexas é possível analisar uma rede social 
e extrair diversas métricas desta rede. Como por exemplo, o número de comunidades, ou 
grupos existentes nessas redes. Quais são os vértices (nós) mais importantes da rede. E a partir 
desse conhecimento direcionar esforços para os pontos mais importantes da rede, otimizando 
recursos e tempo” (GABARDO, 2015).
15 Diretor da Columbia Journalism School, da Columbia University. Em entrevista aos 
jornalistas Ricardo Gandour e Jorge Tarquini para o Observatório da Imprensa.
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com a estrutura que a informação passou a ter com o advento 
dos Big Data e o uso de softwares baseados em algoritmos, capa-
zes de processar imensos volumes de dados”. Disse, ainda, que 
isso impactou diretamente o jornalismo investigativo: 

Em projetos como Panama Papers16 – mudando 
a forma como o jornalismo é feito, com aumento 
da colaboração entre as organizações de mídia. 
Houve investigações que foram feitas por até 60 
veículos em conjunto, todos guardando os mesmos 
segredos e publicando ao mesmo tempo. Isso era 
algo impensável dez anos atrás. Outro aspecto são os 
jornalistas colaborando com cientistas da computação 
e de dados para o bem público. Há diversos casos de 
reportagens premiadas feitas a partir da análise de 
uma grande quantidade de dados (COLL, 2018).

Sobre acreditar ou não que programação, tecnologia 
de dados e outras áreas relacionadas deveriam fazer parte do 
ensino atual nas escolas de jornalismo, Coll respondeu que 
sim: “Porque, na era do Big Data, é difícil para o jornalista 
levar adiante sua função democrática e constitucional de in-
formar, se ele não souber examinar da maneira correta os da-
dos e algoritmos que estão sendo utilizados e seus impactos na 
sociedade”. Ele reforça que é preciso “literalmente olhar por 
baixo dos códigos e ver como eles são feitos. Os tribunais ame-
ricanos estão usando softwares de algoritmo para determinar 
sentenças baseadas em indicações de como alguns criminosos 
irão reagir, se podem ou não retornar ao crime”. Ressalta, ain-
da, “que os processos de engenharia utilizados nos códigos das 
chamadas ‘fake news’ podem influenciar a opinião pública. Há 
várias questões muito importantes de interesse público, que 
estão sendo desenvolvidas com o suporte de engenheiros e es-

16 https://www.icij.org/investigations/panama-papers/. 
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pecialistas em dados”, finaliza Coll, afirmando que “isso muda 
significativamente as habilidades necessárias para o exercício 
do jornalismo hoje”.

Temos um panorama midiático no qual mais técnicas 
serão adotadas na produção de notícias: “análises algorítmi-
cas de base de dados, visualização de dados, solicitações de 
conteúdo por parte de amadores, produção automatizada de 
narrativas, criação de narrativas baseadas em dados entre ou-
tros”, como afirmam Anderson, Bell & Shirky (2013). Eles 
entendem que em 2020, os exploradores de dados, criadores 
de visualizações de informação, ou designer de experiência in-
terativa, terão em mãos um conjunto muito mais refinado de 
ferramentas do que qualquer um existente na atualidade.

Faz-se necessário debater também a interatividade, 
jamais ocorrida de forma tão intensa, e a entrada do jorna-
lismo aberto gerado pelo usuário (ou jornalismo colaborati-
vo, participativo etc.) como estratégia de acompanhamento 
de vanguardas, mesmo que desconfiando do que chega desse 
material de não-jornalistas e, com isso, aumentando o grau 
de checagem, fazendo paralelos com as novas funções e mani-
festações que surgem com as diferentes etapas da web (1.017, 
2.0, 3.018 e quantas numerações mais possam aparecer como 
marcos), como a personalização (quando os sites monitoram o 
rastro do usuário), os filtros baseados em palavras-chave (tags) 
e ranqueamento mostrando preferências.

Uma visão distinta e’ defendida por Anderson (2018), 
editor da revista Wired,  que  entende que grandes quantida-
17 No início da web, a chamada web 1.0, as pesquisas da fase pré-Google eram realizadas em 
sites como o Lycos, o Altavista e o Yahoo.
18 Estes indicadores apontam para o que se chama de web 3.0, que conta com sistemas 
inteligentes de busca por contexto, que ao mesmo tempo em que facilitam a procura, 
permitem a maior produção e segmentação do conteúdo, além da disponibilização deste para 
o público de interesse.
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des de dados e matemática aplicada substituem todas as outras 
ferramentas que podem ser usadas; ele questiona: “Quem sabe 
por que as pessoas fazem o que fazem?” e como o fazem. An-
derson é taxativo ao afirmar que “podemos rastreá-lo e medi-lo 
com uma fidelidade sem precedentes. Com dados suficientes, 
os números falam por si”. 

A nova disponibilidade de enormes quantidades de 
dados, juntamente com as ferramentas estatísticas 
para processar esses números, oferece uma maneira 
totalmente nova de entender o mundo. A correlação 
substitui a causação, e a ciência pode avançar 
mesmo sem modelos coerentes, teorias unificadas 
ou, na verdade, qualquer explicação mecanicista 
(ANDERSON, 2018).

Apesar de polemica, a afirmação de Anderson  pare-
ce encontrar ecos, por exemplo em Castro (2018), ao afir-
mar que: “muitas relações que enlaçam os traços digitais dos 
usuários não estão dadas com antecedência, mas precisam ser 
descobertas, desafio a que se propõe a analítica dos dados, pe-
ça-chave da governança algorítmica. O grande trunfo desta é 
o escopo do Big Data”, ao qual ela se acopla, 

no tocante ao volume, velocidade e variabilidade – 
a fórmula dos 3 Vs, introduzida por Laney (2001). 
“O prospecto alardeado do Big Data é trazer à luz e 
descobrir o que nunca foi observado”, alega Reigeluth 
(2014, p. 248), “abandonando os rígidos métodos 
hipotético-dedutivos de raciocínio, e abraçando 
novas ferramentas indutivas, que se apoiam em vastas 
extensões de dados aráveis” (CASTRO, 2018).

Com a finalidade de evocar a presença de autores 
que se debruçam sobre temas quentes, similares ao que 
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é aqui estudado, é proveitoso dar réplicas às falas de Beate 
Josephi. Ela acaba por pressionar as fronteiras do jornalismo, 
ao invés  de estabelecê-las, ao dizer que “uma nova estética 
precisa ser explorada e assumida, de forma a oferecer uma 
aparente impressão de participação não-mediada nos eventos. 
Não mediar, ou mesmo não mostrar que se está mediando, é 
crucial nesse momento, pois as pessoas estão cansadas de serem 
mediadas” (JOSEPHI, 2016, p. 13). A partir do surgimento 
da internet e a certeza de que todos podem participar, cai 
retumbantemente o monopólio da informação de quem quer 
que seja e – não é preciso ir atrás dos números (mas, eles 
existem para comprovar) – esse movimento não tem volta. 

Trata-se de um envolvimento que deixa de ser latente e 
emerge, pois, se audiência vem de audição e de prestar atenção 
a quem vos fala, ela também quer ser ouvida, chamar a atenção 
para sua participação. “Isso implica não só a interatividade 
em relação à palavra escrita, mas também uma expectativa em 
‘estar presente’ em eventos e mostrá-los da maneira como ‘eles 
aconteceram’” (JOSEPHI, 2016). Muito disso ocorre porque 
a imprensa mainstream nem sempre cobre os eventos como 
realmente acontecem, já que não estamos falando apenas do foco 
em que se dá, ou o recorte escolhido, (até porque, não dá mesmo 
para mostrar tudo, o tempo todo, no espaço limitado da mídia 
tradicional) e, sim, da manipulação como distorção da verdade 
que sempre existiu, mas que na era digital é mais aparente e o 
incremento dado nos é apresentado de modo sistemático. 

Com a análise do comportamento dos perfis nas redes 
sociais, seja de humanos e não humanos (bots, ciborgues), pro-
curamos entender o veloz processo de manipulação da opinião 
na esfera pública conectada. De forma contínua e multiplica-
dora, a utilização de fake news e similares ocorre com a inten-
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ção de influenciar diretamente um certo segmento ignorante 
e/ou mal intencionado da sociedade. 

Concluiremos provisoriamente nossa reflexão relem-
brando Gilbert Simondon (1924-1989), mais conhecido pela 
sua filosofia da técnica do que pela sua teoria da individuação, 
da qual sua reflexão sobre os objetos técnicos é decorrente – en-
tendendo que é possível levar este estudo a patamares que não 
dissociam humanos, coisas e máquinas, ou seja, internautas, 
jornalistas, não jornalistas, softwares automáticos, robôs, bots 
etc.. Afinal, uma das características marcantes do pensamento 
de Simondon está, conforme ressalta JUNK  (2017), na noção 
científica de informação, entendida como entidade imaterial, 
possuidora de propriedades organizacionais, com estrutura 
matemática, e que reúne, em um mesmo grupo, seres vivos 
em geral, seres humanos em particular e seres artificiais. 
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o Big Data no deSenvolvImento 
da IndúStrIa 4.0: novaS PerSPeCtIvaS 

Para o emPreendedorISmo aCadêmICo

Selma Leticia Capinzaiki Ottonicar
Gisele Rodrigues Atayde

Luis Antonio de Santa-Eulalia

A quarta Revolução Industrial, também conhecida 
como Indústria 4.0, tem trazido mudanças para as organizações 
contemporâneas. A principal transformação é a produção mas-
siva de dados e informações disseminadas por objetos, pessoas e 
elementos biológicos (SCHWAB, 2016). Esse novo contexto foi 
reconhecido a partir de 2013 na Alemanha e desde então vem 
influenciando pesquisas científicas e a indústria manufatureira 
em diversos países. As empresas sofrerão mudanças significati-
vas em sua estrutura e nos modos de produção, modificando, 
inclusive, a vida em sociedade. A Indústria 4.0 (I4.0) traz novas 
oportunidades de negócios e novas formas de compreensão a 
respeito da qualidade de vida da população.

A Indústria 4.0 possui várias tecnologias que a com-
plementam, dentre elas estão os recursos de Big Data. Os Big 
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Data podem ser entendidos como o armazenamento de dados 
provenientes de sistemas e da web a fim de que possam ser 
utilizados no futuro. O desafio das pessoas é saber como fazer 
o uso de tais dados para tomar decisão, inovar, construir co-
nhecimento, empreender e atuar perante as transformações da 
estrutura social.

O acesso a esses dados é um instrumento fundamen-
tal para estimular a criatividade, aprendizagem e inovação 
no contexto universitário. A universidade é um ambiente de 
construção de conhecimento teórico e prático. Por isso, algu-
mas dessas instituições têm se tornado ambientes que propul-
sionam a inovação e o empreendedorismo dos indivíduos. Os 
discentes, principalmente das áreas de Engenharia e Ciências 
Sociais aplicadas lidam com a aplicação prática em sala de 
aula. Desse modo, o empreendedorismo acadêmico contribui 
para que possam criar novos negócios e realizar parcerias.

Nesse contexto, os profissionais necessitam saber 
como usar a informação para tomar decisões eficazes. Com 
isso, defende-se que essas novas transformações podem im-
pulsionar o empreendedorismo entre alunos universitários à 
medida que vêm, nas lacunas do contexto, novas oportuni-
dades de negócios. 

Assim, o problema de pesquisa é: como a Indústria 4.0 
e os Big Data podem ser utilizados para estimular o empreen-
dedorismo acadêmico? O objetivo do artigo é demonstrar 
como os Big Data no contexto da Indústria 4.0 contribui com 
novas perspectivas para o empreendedorismo acadêmico. Para 
atingir os objetivos propostos utilizou-se revisão bibliográfi-
ca sobre os temas Big Data, Indústria 4.0 e empreendedoris-
mo acadêmico. Essa revisão teórica possibilitou a construção 
de um quadro conceitual inter-relacionando as temáticas e, 



Informação, Conhecimento, Ação Autônoma e Big Data

187

posteriormente, a construção de um modelo, demonstrando 
a relevância dos temas para a área da Gestão Empresarial e da 
Ciência da Informação.

1 IndúStrIa 4.0

A terceira Revolução Industrial iniciou-se em meados 
de 1970, devido à revolução digital. Houve o aumento no uso 
de semicondutores, automatização e robotização da produ-
ção, além do avanço nas comunicações e a internet (COSTA, 
2017). A I4.0 complexifica tais tecnologias, ao possibilitar que 
elas estejam conectadas, produzam dados e se comuniquem 
entre si de maneira inteligente.

A nova Revolução Industrial refere-se ao que estão 
sofrendo as empresas manufatureiras por meio das tecnologias 
inteligentes, conectadas e da Internet das Coisas (IoT). Suas 
fontes de informação são as pessoas, os objetos e os elementos 
biológicos (SCHWAB, 2016; DUTTON, 2014; ALMADA-
LOBO, 2015). A I4.0 traz novos desafios e oportunidades 
para as organizações, principalmente devido à modificação 
na estrutura e nas formas de se realizar o trabalho. Amorim 
(2017, p. 248) explica que:

O termo “Indústria 4.0” surgiu a partir de um projeto 
do governo alemão27 que visava o desenvolvimento 
das tecnologias voltadas para as indústrias, 
objetivando, sobretudo, aumentar a competitividade, 
através de “fábricas inteligentes”. Tais unidades de 
produção “inteligentes” seriam proporcionadas 
através da conexão de máquinas, sistemas e ativos 
criando redes inteligentes ao longo do processo 
produtivo controladas autonomamente, ou seja, com 
intervenção humana ínfima, consoante o tratamento 
das informações produzidas pela cadeia produtiva e 
pela demanda de produção.
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A I4.0 vem trazendo novos impactos socioeconômicos 
que influenciarão os países em escala global com o estímulo à 
criação de novos negócios, o aumento da tecnologia de infor-
mação com foco na segurança dos sistemas, modificações no 
mercado de trabalho por meio das demandas de novas profis-
sões e a extinção de outros cargos (AMORIM, 2017). Por isso, 
os países necessitam estar atentos a tais novas mudanças e de-
senvolver políticas públicas que contribuam com a economia 
e a vida profissional dos cidadãos.

Costa (2017) explica que as consequências dessa revo-
lução envolvem formas complexas de inovação. Há a combi-
nação de diferentes tecnologias que vêm modificando as orga-
nizações completamente. Os gestores precisam refletir sobre 
novas formas de produção, desenvolvimento de processos, 
criação de novos produtos e serviços e ajustar o marketing e a 
distribuição da empresa. 

Além disso, a I4.0 propicia modificações nas deman-
das dos consumidores, produtos inteligentes e produtivos, 
parcerias e inovação colaborativa, modificações no modelo 
operacional e a transformação para um novo modelo digital 
(SCHWAB, 2016). A I4.0 é baseada em três principais pilares 
tecnológicos que deverão ser adotados pelas organizações nos 
próximos anos. Esses pilares são a Internet das Coisas (IoT), 
os sistemas ciber físicos e o Big Data (COSTA, 2017).

As fábricas da I4.0 são baseadas em máquinas, produ-
tos e processos conectados. Tais objetos são capazes de analisar 
dados e tomar decisões programadas. Existe a sintonia entre o 
ser humano e a máquina voltados ao aumento da produtivida-
de, qualidade e melhora dos lucros. As pessoas e a tecnologia 
avançada trabalham juntos (SALTIÉL; NUNES, 2017).
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Essa automação e conexão eliminará postos de tra-
balho, principalmente aqueles que exigem esforços físicos 
ou condições perigosas. Nesse sentido há a valorização dos 
indivíduos, pois as empresas precisarão de funcionários que 
atuem na gestão e controle dessas tecnologias inteligentes 
(GORECKY et al., 2014; JO, 2010; LEE; JO, 2007; NU-
NES; MENEZES, 2014; RUSSWURM, 2014).

Entretanto, a I4.0 tem como consequência o aumento 
do desemprego da população, pois vários cargos deixarão de 
existir e outros serão substituídos pelas tecnologias e robotiza-
ção, como é o caso da linha de produção. Nesse contexto, será 
cada vez mais necessário saber como acessar, avaliar e usar a in-
formação para tomar decisão, resolver problemas e aprender. 
Concomitantemente, novas demandas profissionais surgirão, 
como é o caso daqueles que saibam atuar com a análise de da-
dos, mercado, inteligência competitiva, entre outros.

2 Big Data

Os Big Data envolvem quantidade massiva de dados 
armazenados em sistemas de informação complexos (LE-
TOUZÉ, 2012; GOLDMAN et al., 2012). Os sistemas tra-
dicionais não conseguem suportar tamanha quantidade de da-
dos (GOLDMAN et al., 2012). Os Big Data é uma tecnologia 
fundamental para a I4.0 e a tendência é que as empresas uti-
lizem cada vez mais esses sistemas. Isso acontece porque não 
só as pessoas serão produtoras de dados e informação, como 
também os objetos e elementos biológicos.

Costa (2017) explica que os Big Data contribuem para 
armazenar a quantidade massiva de dados gerados pela Internet 
das Coisas (IoT), que são produzidos em tempo real. Essa tec-
nologia traz desafios para as empresas de tecnologia da informa-
ção como onde guardar os dados de maneira segura e que sejam 
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facilmente acessados, além disto, como processar tais dados a 
fim de que sejam transformados em informação voltada a to-
mada de decisão inteligente? 

Essa quantidade massiva de dados exige que sejam 
trabalhados e atribuídos significados, pois os dados são 
números, palavras e sinais simples não codificados. Eles 
podem ser verificados, mas, para tanto, precisam de análise, 
interpretação e contextualização, tornando-se uma informação. 
As informações são elementos fundamentais para que os 
indivíduos desenvolvam suas hipóteses e consigam prever o 
futuro (COSTA, 2017).

A análise desses dados disponíveis em sistemas, nas 
nuvens, nas redes de negócios e na internet contribuem para 
perceber as tendências do mercado e com isso, os gestores de-
senvolvem novas oportunidades de negócios. O desafio dos 
Big Data é de propiciar o armazenamento de informações de 
maneira segura, respeitando a privacidade e a ética que envol-
ve o uso da informação organizacional e pessoal.

Pimenta (2013, p. 6) explica que: “Não obstante, tor-
na-se evidente o potencial político do controle do Big Data 
quando compreendemos que seu advento representa um mo-
mento, ou uma experiência de “concretização” de uma mu-
dança tecnológica”. Assim, os Big Data possibilitam que os 
“traços” das pessoas sejam monitorados pela internet, pois os 
sistemas identificam seus gostos e preferências. São deixados 
rastros de gostos políticos, relações comerciais e privados de 
modo que os sistemas coletam esses dados por meio das tec-
nologias de vigilância e monitoramento (PIMENTA, 2013).

“Há também grandes expectativas sobre o impacto nas 
relações políticas, seja pelo uso de ferramentas de BD pelos 
políticos ou pelo novo modelo de organização e engajamen-
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to da sociedade através das redes sociais” (LUVIZAN; MEI-
RELLES; DINIZ, 2014, p. 4). Assim, os Big Data contribuem 
em todas as áreas da sociedade, além dos negócios, podendo 
ser utilizados na transparência do uso dos recursos públicos, 
bem como no exercício da cidadania.

Os Big Data podem ser compreendidos em duas ver-
tentes diferentes. A primeira os identifica como uma tecnolo-
gia que armazena quantidade massiva de dados e informação. 
Já a segunda vertente compreende os Big Data como sendo 
a quantidade dos dados presentes na internet (RIBEIRO, 
2014). Breitman (2014) defende que dessa quantidade enor-
me de dados, apenas 1% é realmente analisado, por isso, Ri-
beiro (2014) aponta que essa é uma oportunidade de atuação 
para os profissionais da informação.

O SEBRAE (2018) explica que os dados coletados por 
meio dos dispositivos e sensores são aproveitados em proces-
sos inteligentes, por meio de algoritmos de mineração de dados 
(Data Mining). Esses algoritmos computacionais contribuem 
para que novas informações sejam desenvolvidas. Assim as má-
quinas determinam predições sobre os defeitos, matéria-prima, 
energia elétrica, estrutura da fábrica a fim de se ajustar às de-
mandas dos consumidores. Essas tecnologias contribuem para 
que os gestores tomem decisões inteligentes sobre a produção, o 
mercado e construam aprendizagem durante o processo.

3 o emPreendedorISmo aCadêmICo Como meCanISmo 
Para formação de novaS ComPetênCIaS Para a I4.0

Atualmente as universidades estão incorporando o 
desenvolvimento econômico e social como missão, com isto, 
vão além do ensino e pesquisa, abrangendo a criação, com-
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partilhamento e comercialização de conhecimento, ou seja, 
direcionando esforços para o empreendedorismo acadêmico 
(SHANE, 2004; WRIGHT, 2007; ETZKOWITZ, 2008).

Além da exigência e exigente responsabilidade no re-
torno dos recursos recebidos à sociedade, a universidade con-
temporânea exerce novas funções. Segundo Thorp e Goldstein 
(2010), há alguns pontos que precisam ser considerados. Pri-
meiramente, os problemas atuais são grandes e complexos, e 
para atacá-los, deve haver recursos sem precedentes e aborda-
gens não tradicionais que vão além das disciplinas curriculares. 

Em segundo lugar, as ferramentas ricas em informa-
ções e a substituição de indivíduos em atividades simples por 
máquinas, levará o ensino para uma mentalidade empreende-
dora que explore novas formas de trabalho e novos modelos 
de negócios. Em terceiro lugar, os estudantes possuem uma 
nova visão sobre conhecimento e educação, e valorizam colher 
resultados ao longo do processo. E por último, as fontes de 
recursos para o financiamento da ciência estão diminuindo 
levando a novos modelos de parcerias para desenvolvimento 
de projetos (THORP; GOLDSTEIN, 2010).

Tais pontos levam a crer que esse novo modelo se re-
laciona ao conceito de Universidade Empreendedora, que 
segundo Clark (1998) é a universidade que busca frequente-
mente inovar sua estratégia e adequar sua estrutura para res-
ponder rapidamente às novas demandas da academia.

Diante dessas novas diretrizes no ambiente acadêmi-
co, Etzkowitz (2013) ressalta a importância da capacitação 
empreendedora coletiva e institucional, ou seja, a universi-
dade necessita atuar como uma instituição empreendedora 
em suas atividades.
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Ainda sobre capacitação no âmbito da universidade, é 
fundamental desenvolver competência empreendedora. Ras-
mussen e Wright (2015) estabelecem dois argumentos sobre 
a importância de direcionar esforços dentro da universidade 
para criação de negócios e estabelecer uma competência em-
preendedora. O primeiro está relacionado ao impacto econô-
mico direto gerado por novos empreendimentos tecnológicos 
resultando em empregos, receitas e competitividade interna-
cional. Já o segundo argumento é que tais empresas promo-
vem a transferência tecnológica que converte o conhecimento 
em aplicação na sociedade.

No contexto da I4.0 e Big Data, é plausível que 
somente as instituições acadêmicas serão capazes de lidar 
com o capital humano e com a escala de tempo necessá-
ria para perceber o potencial das invenções descontínuas. 
Além disso, a possibilidade de conectar ciência, tecnolo-
gia e inovação sem cair nas armadilhas da não traduzibili-
dade do mercado e o conhecimento tácito só poderão ser 
realizadas dentro dos laboratórios e centros acadêmicos 
(ETZKOWITZ; VIALE, 2010).

4 metodologIa

Essa pesquisa foi desenvolvida mediante os princípios 
teóricos de Marconi e Lakatos (2013), com o uso da pesqui-
sa bibliográfica (GIL, 2012; FONSECA, 2002). O artigo foi 
desenvolvido e estruturado com base nos conceitos de autores 
da área da Ciência da Informação e Gestão Empresarial. Esses 
conceitos estavam presentes em artigos científicos, disserta-
ções, teses e livros. 
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As buscas foram realizadas nas seguintes bases de 
dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Base 
de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da 
Informação (BRAPCI), Portal de Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
SCOPUS e Library and Information Science Abstracts (LISA). 
Utilizou com base os termos Big Data, Indústria 4.0 e 
Empreendedorismo Acadêmico. 

Essa revisão da literatura contribuiu para a construção 
de um quadro teórico-conceitual sobre os três principais 
temas do artigo, Big Data, Indústria 4.0 e Empreendedorismo 
Acadêmico (GIL, 2012; FONSECA, 2002; MARCONI; 
LAKATOS, 2013). No final, desenvolveu-se um modelo 
teórico entre tais temáticas para demonstrar como sua inter-
relação pode contribuir com a aprendizagem dos indivíduos 
envolvidos com as instituições de ensino, como é o caso das 
universidades. 

5 reSultadoS e dISCuSSõeS

A I4.0 possui diversas tecnologias que a compõem 
no ambiente organizacional, dentre elas encontram-se os Big 
Data. Essa tecnologia contribui para armazenar uma grande 
quantidade de dados produzidas pelas pessoas e objetos. Essa 
tecnologia e o advento da I4.0 trazem mudanças para as uni-
versidades e podem ser aproveitadas para desenvolver novas 
formas de aprendizagem.

Assim, algumas universidades têm se preocupado com o 
empreendedorismo dos alunos, professores e funcionários que 
atuam na instituição. Para empreender, os acadêmicos precisam 
acessar informações que são disponibilizadas pelos Big Data. Es-
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sas informações podem ser importantes para a geração de novas 
ideias de negócios a serem criados pelos indivíduos. Essas rela-
ções estão detalhadas no quadro 1, conforme segue.

Quadro 1 – Contribuições do Big Data, Indústria 4.0 e do 
Empreendedorismo Acadêmico

Big Data Indústria 4.0 Empreendedorismo Acadêmico

Armazenamento 
de um grande 
conjunto de 
dados

Produção massiva de 
dados e informações 
por meio de 
máquinas inteligentes 
e conectadas 
(TISLUK; 
MOSCONI; 
CHAMBERLAND-
TREMBLAY, 2015)

A Universidade fornece estrutura 
e apoio para alunos, docentes e 
pesquisadores testarem e iniciarem 
novos empreendimentos. Dessa 
forma, a Universidade pode ser 
um laboratório para teste de novos 
modelos de negócios integrando 
Big Data e I4.0.

Os dados ne-
cessitam ser 
analisados para 
que se agregue 
valor ao seu 
conteúdo.

É necessário que o 
profissional saiba 
como acessar, avaliar 
e interpretar as 
informações.

A Universidade pode auxiliar na 
capacitação e formação de atitudes 
e habilidades empreendedoras que 
serão essenciais para o manuseio de 
dados e informações. 

Dados estão 
presentes em 
tecnologias 
remotas, 
inteligentes e 
conectadas. Está 
em processo de 
transição.

Dados e informações 
são produzidos, 
armazenados e 
compartilhados 
pelas tecnologias 
inteligentes e 
conectadas.

Conectar especialistas de áreas 
distintas para o desenvolvimento 
de tecnologias inteligentes é 
uma estratégia considerável para 
identificação de oportunidades 
de mercado e criação de negócios 
baseados em dados e informações. 
Networking e interdisciplinaridade 
no ambiente acadêmico podem 
apoiar estes negócios.

Dados podem 
ser acessados 
por meio da 
internet.

Dados e informações 
podem ser acessados 
por meio do uso 
das tecnologias 
inteligentes.

A integração entre os Big Data e 
I4.0 na universidade podem ser 
estimuladas por meio de projetos 
em parcerias com o ambiente 
corporativo.

Fonte: Criado pelos autores – 2018
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A quarta Revolução Industrial tende a modificar os mo-
dos de produção, a estrutura organizacional e a economia dos 
países. Além disso, a produção massiva de dados estimula o de-
senvolvimento de negócios que atuam nessa área e o aumento 
da procura por novas profissões, como é o caso dos analistas 
de negócios, de inteligência competitiva e organizacional. Es-
ses profissionais necessitam ser competentes para interpretar as 
informações. Essas demandas contribuem com o empreendedo-
rismo acadêmico, principalmente nos cursos de Gestão Empre-
sarial, Engenharias, Biblioteconomia e Arquivologia.

As tecnologias associadas aos Big Data possibilitam o 
armazenamento de informação advindos das tecnologias da 
I4.0. Tais tecnologias podem ser utilizadas na universidade a 
fim de possibilitar a pesquisa e desenvolvimento pelos estu-
dantes. Esses dados e informações contribuem para estimular 
o empreendedorismo, à medida que demonstram as oportu-
nidades do mercado.

Tanto no contexto dos Big Data quanto da I4.0 as tec-
nologias estão conectadas e compartilham dados entre elas. 
Essa quantidade de dados propicia um contexto interdiscipli-
nar, no qual estudantes de várias áreas podem realizar estudos 
e desenvolver novas formas de negócios e soluções criativas 
para o mercado.

Os dados armazenados precisam de análise eficaz, por 
isso, os estudantes podem aprender como acessar, avaliar e 
usar os dados para construir inteligência. Ao criar informa-
ções inteligentes é possível aprender sobre as oportunidades 
do mercado. A universidade tem papel central como espaço 
de treinamento e capacitação dos estudantes.

Os Big Data facilitam o acesso à internet e a I4.0 
estimula o acesso a tecnologias conectadas, inclusive as redes 



Informação, Conhecimento, Ação Autônoma e Big Data

197

que englobam a Web. Esses dados podem ser acessados pelos 
estudantes. Ressalta-se a relevância em se possibilitar a par-
ceria de pesquisa entre universidade e empresa. Esse tipo de 
projeto contribui para o crescimento de ambas intuições no 
que tange aprendizagem, inovação e competitividade.

A partir de tais considerações elaboradas por meio do 
quadro 1 foi possível desenvolver o modelo teórico-conceitual 
abaixo que inter-relaciona as temáticas dos Big Data, I4.0 e o 
empreendedorismo acadêmico.

Figura 1 – Influência do Big Data e I4.0 no Empreendedorismo 
Acadêmico

Fonte: Os autores - 2018

A figura 1 demonstra a relação existente entre Big Data 
e I4.0 como propulsores de novos negócios acadêmicos. O 
contexto da I4.0 vem trazendo mudanças para a economia 
dos países desenvolvidos e, consequentemente, trará resulta-
dos e demandas para os demais países. Essas mudanças in-
cluem transformações no modo de produção das indústrias e 
no modo de vida da população.
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Já os Big Data podem ser entendidos como uma tecno-
logia aplicada na sociedade e seus resultados têm contribuído 
com a competitividade das organizações, empresas e institui-
ções educacionais. Essa tecnologia faz parte do arcabouço tec-
nológico da I4.0 e, portanto, demonstra as novas tendências 
da sociedade.

Os empreendedores acadêmicos precisam estar atentos 
a essas novas mudanças, a fim de observar o contexto para 
identificar os problemas e criar soluções viáveis para as pes-
soas. Por isso, precisam aprender como manusear e o funcio-
namento das tecnologias da I4.0, aplicando em suas empresas 
e gerando projetos inovadores.

A utilização de cases para desenvolvimento de pro-
dutos que utilizem tecnologias conectadas a dados pode ser 
aplicada em projetos interdisciplinares, ou seja, abrangendo 
diversas disciplinas com conteúdos complementares.  As áreas 
que podem utilizar esse modelos são: gestão empresarial, en-
genharias, biblioteconomia, arquivologia, economia, ciências 
da computação, entre outras. 

ConSIderaçõeS fInaIS

Apesar da quarta Revolução Industrial ter como con-
sequência o desaparecimento de profissões, principalmente 
aquelas que estão no chão de fábrica e serão substituídas pelas 
máquinas, há novas demandas profissionais e de negócios que 
estão cada vez mais relacionados com a busca, interpretação, 
análise, organização e disseminação dos dados e informações.

A Indústria 4.0 também contribui para que as má-
quinas inteligentes e a IoT produzam informações e dados 
complexos. Estes dados armazenados, com recursos dos Big 
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Data, precisam ser avaliados e interpretados para a tomada 
de decisão eficaz. Essa nova necessidade traz oportunidades 
de negócios para os empreendedores acadêmicos, pois apren-
dem a partir do acesso e uso de dados e informações.

As informações armazenadas pelas tecnologias dos 
Big Data são também produzidas no contexto da I4.0, 
principalmente pelos objetos, pessoas e elementos biológicos. 
Essa quantidade de dados pode ser utilizada nas universidades 
para estimular o empreendedorismo acadêmico. Os docentes 
e discentes podem utilizá-los para realizar análises de mercado 
a fim de identificar as oportunidades e as necessidades que 
emergem em um contexto crescente.

Isso será possível por meio de informações, anterior-
mente disponíveis apenas para grandes instituições e agora nas 
mãos de praticamente todos, dando aos indivíduos e pequenos 
grupos poder e influência anteriormente reservados a poucos. 
Essa disseminação de conhecimento tem o potencial inovador, 
criando uma oportunidade sem precedentes para qualquer 
pessoa com características empreendedoras. E se o conheci-
mento é a energia que gera o motor de inovação da academia, 
essa energia necessita ser livre e disponível para grande parte 
da população.
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algorItmoS genétICoS e aPrendIzagem: 
quem, de fato, aPrende?

Monica Aiub

Considerando Big Data, tal como a definição do Oxford 
English Dictionary, uma quantidade de dados tão grande que 
sua manipulação exige desafios capazes de levar a mudanças 
nas formas tradicionais de análise de dados, a questão que se 
coloca não se refere à quantidade de dados, mas como analisá-
los. A forma tradicional de análise e interpretação dos dados, 
diante de uma grande quantidade, torna-se pouco efetiva. 
Para otimizar o processo de análise e interpretação de dados, 
atingindo mais rapidez e precisão, são utilizados métodos 
automatizados, especialmente estatísticos e de aprendizado de 
máquina (machine learning). A principal tarefa destes métodos 
é a mineração de dados (data mining), que ocorre a partir de 
observação de padrões ou estabelecimento de relações entre 
dados. Algoritmos genéticos – métodos de otimização e busca 
introduzidos por John Holland (1975) e popularizados por 
David Goldberg (1988) – têm se apresentado como uma 
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possível resposta, entre outras, para a análise dessa grande e 
complexa quantidade de dados.

Os algoritmos genéticos são baseados na evolução bio-
lógica, mais especificamente, na genética populacional. Ins-
pirados na seleção natural, funcionam a partir do modelo de 
sistemas adaptativos, buscando as melhores soluções ou as so-
luções aceitáveis para os problemas através de conhecimentos 
acumulados sobre os mesmos. Ao invés da codificação de um 
parâmetro de solução, trabalham com conjuntos de parâme-
tros; não consideram indivíduos, mas populações; utilizam-se 
de informações sobre custos e recompensas, e de regras pro-
babilísticas e não determinísticas. Ou seja, tentam replicar os 
processos da evolução biológica, não apenas apresentando um 
passo a passo determinístico, mas atuando a partir de cálculos 
de probabilidade. Consideram, portanto, os elementos histó-
ricos referentes a origem do problema e formas anteriormente 
testadas para solução como fontes de conhecimento que in-
tegram o cálculo probabilístico. Tentam, com isso, emular o 
processo de evolução das espécies.

Seus principais componentes são nomeados numa lin-
guagem composta por termos também utilizados em Biolo-
gia, tais como: cromossomo, que corresponde à sequência de 
códigos que representa uma possível solução. Um cromosso-
mo, como em Biologia, é formado por genes, que aqui corres-
pondem a cada parâmetro codificado no cromossomo. Outro 
termo é população, que se refere ao conjunto de soluções do 
problema. A população pode ser escolhida aleatória ou heu-
risticamente. São também utilizados termos como: avaliação 
ou função de aptidão, que diz respeito à medida do grau de 
aptidão de um indivíduo (qualidade quanto à solução ótima); 
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e seleção, que consiste em copiar boas soluções e eliminar so-
luções de baixa aptidão. 

Na linguagem dos algoritmos genéticos, incluem-se, 
ainda: operadores genéticos – que visam transformar a po-
pulação através de sucessivas gerações, objetivando resultado 
satisfatório; critérios de parada – estabelecidos por resultados 
ou por tempo previamente determinado; e parâmetros de con-
trole – que correspondem a tamanho da população, taxa de 
cruzamento, taxa de mutação, número de gerações.

Algumas pesquisas apresentam algoritmos capazes 
de, por exemplo, reconhecer rostos (Universidade de Hong 
Kong); diagnosticar depressão (Universidade de Vermont e 
Universidade de Harvard); identificar sarcasmo (Universi-
dade Hebraica); determinar personalidade (Universidade de 
Stanford e Universidade de Cambridge), resumir textos (em-
presa Salesforce); identificar usuário bêbado (Universidade de 
Rochester); produzir arte criativa (Universidade de Rutgers); 
identificar orientação sexual por análise facial (Universidade 
de Stanford); decodificar pensamentos (Universidade da Ca-
lifórnia), entre outras atividades anteriormente consideradas 
exclusividade humana. Afirmam os textos de divulgação des-
tas pesquisas que os resultados obtidos com o uso dos algorit-
mos são mais precisos que a análise humana. 

1 oBServando algumaS PeSquISaS que utIlIzam 
algorItmoS genétICoS

Wu Youyou, Michal Kosinski e David Stillwell (2015), 
numa parceria entre as universidades de Cambridge e Stan-
ford, desenvolveram um estudo que compara a precisão dos 
julgamentos de personalidade humanos com aqueles baseados 



Daniel Martínez-Ávila, Edna Alves de Souza &  Maria Eunice Quilici Gonzalez

206

em algoritmos genéticos. Eles trabalharam com uma amos-
tra de 86.222 voluntários, que preencheram um questionário 
com cem itens. A conclusão da pesquisa indica que as pre-
dições computacionais baseadas em algoritmos genéticos são 
mais precisas do que as predições feitas pelos amigos de face-
book dos participantes.

Os pesquisadores utilizaram o Questionário de perso-
nalidade de cinco fatores (IPIP), medindo as características 
– abertura, consciência, extroversão, amabilidade e neuroti-
cismo ou instabilidade emocional – pelo método lexical. Com 
70.520 participantes, foram observados os likes no facebook. 
A associação de padrões de gosto (likes no facebook) e traços 
de personalidade geraram resultados mais precisos que a ava-
liação feita por amigos de facebook. Para a avaliação humana, 
foram utilizados dez itens propostos a partir do Questionário 
de personalidade de cinco fatores. Os critérios para avaliação, 
em ambos os casos, foram a autoavaliação do voluntário, o 
cruzamento entre avaliações de humanos (neste caso foram 
considerados 14.410 voluntários) e a validade externa. 

Afirmam os autores que as ferramentas de avaliação de 
personalidade automatizadas, sendo mais precisas e baratas, 
podem afetar a sociedade de várias maneiras: marketing adap-
tado aos usuários; trabalho de recrutadores facilitado; produ-
tos e serviços mais adequados a seus usuários e, para a ciência, 
coleta de dados de personalidade sem sobrecarregar os parti-
cipantes com longos questionários. O mais curioso é a afir-
mação sobre, no futuro, as pessoas poderem abandonar seus 
próprios julgamentos e confiar mais em computadores para 
tomar decisões importantes na vida, como escolher atividades, 
carreira ou até mesmo parceiros para um relacionamento afe-
tivo (YOUYOU; KOSINSKI; STILLWELL, 2015, p. 1039).
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Andrew G. Reece e Christopher M. Danforth (2016), 
das universidades de Harvard e Vermont, pesquisaram o ins-
tagram de 166 pessoas e utilizaram algoritmos genéticos para 
identificar marcadores de depressão. Foram analisadas 43.950 
fotos, sendo observados: características das fotos, como co-
res, saturação, brilho; metadados, como comentários e likes; 
frequência de posts; e presença de pessoas nas imagens, identi-
ficada com detecção algorítmica de faces. Suas conclusões in-
dicam que pessoas com depressão tendem a postar fotos mais 
escuras, em tons de azul ou cinza; indicam uma relação inversa 
entre o número de comentários nas fotos e os índices de de-
pressão, assim como uma relação direta entre a frequência de 
posts e a depressão; maior incidência de fotos de rosto (selfies) 
entre os depressivos. Os resultados, segundo os pesquisado-
res, superam o sucesso da média dos diagnósticos médicos. Os 
pesquisadores apontam novos caminhos para detecção preco-
ce de transtornos mentais e afirmam que o programa possibi-
lita diagnosticar com maior precisão e rapidez que os médicos. 

Ahmed Elgammal, Bingchen Liu, Mohamed Elho-
seiny, Marian Mazzone (2017), do Laboratório de Arte e IA 
da Universidade de Rutgers, inspirados na obra de Colin Mar-
tindale (1990) sobre a necessidade constante de inovação na 
arte, produziram um software que aprende observando obras 
de arte e é capaz de produzir obras de arte criativa. As obras 
criadas pelo programa foram apresentadas à avaliação humana 
e foi impossível a distinção entre as obras criadas por artis-
tas e as criadas pelo software, para 53% dos voluntários. Os 
pesquisadores criaram dois algoritmos em competição: um al-
goritmo gerativo, que gerou aleatoriamente imagens com pa-
drões e formas distintas; e um algoritmo discriminativo, cuja 
função era avaliar e selecionar as obras adequadas ao padrão de 
referência. Quando o algoritmo discriminativo passou a iden-
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tificar como adequadas ao padrão as obras “criadas” pelo algo-
ritmo gerativo, iniciou-se novo passo no projeto. O algoritmo 
discriminativo foi alimentado com diferentes estilos de arte, a 
fim de criar um padrão de identificação do que é comumente 
aceito como arte. O algoritmo gerativo tentava criar conforme 
os padrões e o algoritmo discriminativo classificava. A compe-
tição entre os algoritmos funcionava segundo o seguinte crité-
rio: se o algoritmo discriminativo não conseguisse identificar 
o estilo da obra criada, o algoritmo gerativo ganhava pontos; 
se o algoritmo gerativo criasse obras facilmente classificadas, 
perdia pontos. Na segunda fase da pesquisa, as obras foram 
avaliadas por humanos.

2 algorItmoS genétICoS na aPrendIzagem

O desenvolvimento e a disseminação do ensino à dis-
tância trouxeram a necessidade de softwares educacionais que 
pudessem atender a demandas desta modalidade de ensino. A 
fim de abarcar o grande campo de probabilidades presente na 
área educacional, algoritmos genéticos também são utilizados 
na construção destes softwares. A ideia inicial é que fossem 
instrumentos para auxiliar os estudantes no desenvolvimento 
de seu processo de aprendizagem.

Algoritmos genéticos utilizados em cursos de educação 
à distância auxiliariam no processo de aprendizagem ao 
indicarem objetos de aprendizagem mais adequados a cada 
estudante, recomendando objetos sensíveis ao contexto 
(JÁCOME JÚNIOR; MENDES NETO; SILVA, 2012). A 
educação à distância, muitas vezes, dada a sua abrangência 
– principalmente a partir da educação móvel (utilizada em 
dispositivos sem fio) –, para facilitar o acesso aos conteúdos 
educacionais, acaba por apresentar conteúdos inadequados 
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aos usuários. A fim de solucionar este problema, são utilizados 
algoritmos genéticos, para que sejam oferecidos aos estudantes 
objetos de aprendizagem mais adequados.

Num primeiro momento, esta poderia parecer uma 
forma interessantíssima para lidar com uma das questões fun-
damentais em educação: a necessidade de adequação dos con-
teúdos ao contexto e à linguagem do estudante. Contudo, con-
texto, neste caso, não se refere essencialmente à realidade do 
estudante, que necessitaria de pesquisas muito mais detalha-
das, mas à localidade onde ele se encontra e outros elementos, 
tais como as condições do equipamento que ele utiliza. Para 
cada localidade há um repositório de objetos de aprendizagem 
que serão oferecidos ao estudante. Assim, além de escolher 
seus objetos de aprendizagem, o estudante terá um ambiente 
virtual criado para ele, a partir dos dados coletados no repo-
sitório, considerando-se outros usuários com características 
similares e padrões de escolhas anteriores. Isto possibilitaria, 
segundo os pesquisadores (JÁCOME JÚNIOR; MENDES 
NETO; SILVA, 2012), a criação de um micromundo virtual e 
o desenvolvimento de autonomia, criatividade, atenção e me-
mória do usuário. 

Hoje há plataformas, softwares e jogos educacionais 
que não são trabalhados apenas nos cursos de educação à dis-
tância, mas são utilizados em cursos presenciais e apresentados 
como um diferencial pedagógico em muitas escolas. Podemos 
citar como exemplo, entre tantos outros, a plataforma Létrus, 
que consiste num programa que objetiva melhorar a capaci-
dade de escrita dos estudantes, visando a nota de redação no 
ENEM. Com base em “milhares de textos já escritos”, ou seja, 
um banco de dados com as redações com excelente pontua-
ção, o programa começa por identificar o perfil de escrita de 
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cada estudante, oferecendo orientações “personalizadas” para 
melhorar a performance do aluno. Este programa é apresenta-
do como diferencial em várias escolas particulares e utilizado 
na terceira série do Ensino Médio em algumas escolas da Rede 
Pública Estadual de São Paulo. Assim como ele, vários progra-
mas já foram incorporados ao cotidiano educacional, os pro-
fessores também interagem com o programa, que “aprende” e 
“incorpora” novos elementos.

É preciso, contudo, considerar que, ainda que os al-
goritmos genéticos trabalhem com probabilidades e que pos-
sam “aprender” com o usuário do software, suas bases iniciais 
estabelecem limites de atuação, traçados pelo programa. Tais 
limites, se comparados às possibilidades humanas, são, ain-
da, muito restritos. Porém, a despeito disso, alguns softwares 
e aplicativos educacionais são usados mais como formas de 
adestramento do que como processos múltiplos e variados de 
aprendizagem. Ou seja, muitas vezes, ao invés de desenvol-
ver a habilidade reflexiva e investigativa, tais programas são 
utilizados de modo a gerar padrões específicos de associação 
de dados, tornando tais padrões, através da repetição, hábitos 
incorporados dos estudantes. 

Se ao invés de desenvolver suas habilidades de escrita 
o estudante aprender um formato padrão para escrever seus 
textos, e apenas reproduzi-lo, impedindo-se de explorar a cria-
tividade na escrita, muito brevemente haverá programas ca-
pazes de “redigir textos” melhor do que muitos humanos. Se 
inserirmos aqui os dados acerca das pesquisas citadas na sessão 
anterior, especialmente o programa capaz de gerar arte criati-
va, poderíamos nos questionar: estaríamos gerando programas 
capazes de criar e nos surpreender, ao mesmo tempo em que 
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nos “adestramos” para responder conforme o esperado pelos 
programas utilizados para nos avaliar?

Até mesmo as interações humanas que se dão por estas 
interfaces são estabelecidas a partir dos padrões previamente 
determinados por elas, isto é, ao interagir com outros usuários 
de um aplicativo, programa ou jogo, há limites e possibilida-
des estabelecidos pelo software para esta interação. Além dis-
so, cada vez que um aplicativo é utilizado, novos dados dos 
usuários são coletados, incluindo-se as formas de associação de 
dados; tais dados são considerados “capital” da empresa pro-
prietária do aplicativo. 

Se considerarmos as recentes mudanças em nossa Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), permi-
tindo que parte da carga horária seja à distância, inclusive na 
Educação Básica; as discussões no Senado acerca de educação 
domiciliar (homeschooling); a 4a Revolução Industrial, com a 
aposta da paulatina substituição de profissionais (tais como 
professores, médicos, advogados, engenheiros etc.) por sof-
twares, que rumos estaríamos traçando para a educação? Se-
riam tais rumos uma revolução educacional ou a continuidade 
de um processo de precarização na educação?

3 uma leItura a PartIr de PeIrCe e edelman

A Teoria da Seleção dos Grupos Neuronais ou Darwi-
nismo Neural, de Gerald Edelman (1987), também inspira-
da na teoria evolutiva de Darwin, é baseada em três princí-
pios. O primeiro é a seleção no desenvolvimento, ou seja, 
um processo que conduz à formação da neuroanatomia. 
Esta, apesar de característica da espécie, possui um enorme 
grau de variação, no qual as informações transmitidas por 
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herança genética constituirão, a partir do processo de desen-
volvimento do feto, um repertório primário de categorização 
das experiências. Assim, o desenvolvimento neuronal do feto 
gerará, mesmo em caso de gêmeos univitelinos, cérebros di-
ferentes ao nascer. 

No segundo princípio, as conexões sinápticas são 
fortalecidas ou enfraquecidas por processos bioquímicos. O 
conjunto de variantes dos circuitos neuronais é chamado de 
repertório secundário. O terceiro princípio “sugere que os 
mapas cerebrais interagem através de um processo chamado 
reentrada” (EDELMAN, 1995, p. 128).

Tenciono provar aqui que a seleção somática, 
atuando sobre as cartografias globais, com novos 
tipos de cartografias juntando-se aos anteriores ao 
longo da evolução, é um poderoso meio de aquisição 
de novas funções tais como memórias especializadas e 
capacidades conceituais (EDELMAN, 1995, p. 148).

Poderíamos considerar a proposta de Edelman como 
um elemento favorável ao desenvolvimento de algoritmos ge-
néticos que adquirissem, a partir da construção de um reper-
tório secundário, novas funções, tais como “memórias especia-
lizadas e capacidades conceituais”. Para tal, precisaríamos criar 
padrões como se houvesse uma natureza regular, ordenada. O 
próprio Edelman afirma que o padrão da natureza é a varia-
ção, a diversidade. O estabelecimento de padrões e repetições 
é próprio da mente humana. Observamos padrões naturais 
porque eles se destacam em meio à diversidade, esta é obser-
vada como “a música nunca ouvida porque sempre ouvida”. 

O pensamento em termos de populações considera 
que a variabilidade não é um erro, mas sim, como 
diz o grande evolucionista Ernst Mayr, um fenômeno 
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real. A variabilidade individual de uma população é 
a fonte de diversidade, sobre a qual atua a seleção 
natural para produzir diferentes tipos de organismos 
(EDELMAN, 1995, p. 111).

Peirce também considera a variação da natureza: 
A natureza não é regular. Nenhuma desordem é 
menos ordenada do que a combinação existente. É 
verdade que as leis particulares e as regularidades 
são incontáveis; mas ninguém pensa sobre as 
irregularidades que são infinitamente mais 
frequentes. Cada fato verdadeiro sobre qualquer coisa 
no universo está relacionado a qualquer outro fato 
verdadeiro. Mas a grande maioria destas relações são 
fortuitas e irregulares (PEIRCE, CP, 5.342). 1

A constatação da variabilidade, que segundo Edelman 
é responsável pelo desenvolvimento, na espécie, de memória 
e pensamento conceitual, exige um mesmo processo de va-
riação e irregularidade para que um algoritmo pudesse obter 
resultados tão ou mais precisos que os resultados humanos. 
Isto porque, ainda que o algoritmo trabalhe com uma quan-
tidade de dados extremamente grande, os padrões de relação 
observados poderão ser fortuitos, ou seja, apenas coincidên-
cias observadas, mas que não apresentam uma relação de fato; 
ou modificados pela ação do acaso ou por interações diversas. 
Poderíamos argumentar que não temos condições de proces-
sar e relacionar tantos dados quanto um programa é capaz de 
fazer e, por ter acesso a mais dados, o resultado obtido pelo 
programa seria mais preciso. 

1 A obra de Peirce está citada conforme a convenção: CP (Collected Papers). Os números que 
seguem as letras correspondem, respectivamente, a volume e parágrafo.
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Porém, os padrões de relação estabelecidos por al-
goritmos genéticos são pautados em estatística, ou seja, a 
partir do método indutivo. O que se observa a partir do 
método indutivo não pode ser aplicado a cada indivíduo da 
espécie pesquisada. Assim, não é possível considerar as rela-
ções estabelecidas por algoritmos genéticos como processos 
de categorização universais. Como esclarece Queiroz:

Se lidamos com métodos indutivos, então não 
podemos garantir universalidade na aplicação das 
categorias. Metodologicamente, o problema é óbvio. 
Não é possível, por observação, construir uma 
lista na qual qualquer coisa que se possa pensar ou 
experimentar tenha lugar (QUEIROZ, 2004, p. 34).

As formas humanas de categorização dos dados variam 
de acordo com nossos repertórios primário e secundário e com 
a reentrada. Ou seja, a cada situação vivida, a cada relação es-
tabelecida com o mundo ou com o outro, os próprios padrões 
que utilizamos para categorizar nossas experiências podem ser 
modificados, é o que chamamos plasticidade. 

Peirce afirmou que “A mais plástica de todas as coisas é 
a mente humana e, depois dela, vem o mundo orgânico […]. 
Ora, a tendência generalizante é a grande lei da mente, a lei da 
associação, a lei de adquirir hábitos” (CP, 7.515). 

A aprendizagem é, segundo Peirce, a realização da 
plasticidade, ou seja, a possibilidade que temos de modificar 
nossos hábitos diante das necessidades colocadas por nossas 
relações com o mundo. Neste caso, não apenas os dados do 
mundo são diversos, mas a mente humana modifica seus há-
bitos de categorização e associação dos dados a partir das expe-
riências, ela é capaz de aprender com as experiências e os erros.
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Os algoritmos genéticos, em sua construção, utilizam 
regras probabilísticas. A partir delas, categorizam e relacionam 
dados, tais como cores e saturação de uma foto e depressão – 
conforme pesquisa descrita na sessão anterior. 

A própria probabilidade é uma ideia essencialmente 
imprecisa, exigindo, no seu uso toda a precaução 
do pragmatismo, no qual sua origem indutiva deve 
ser firmemente mantida como se fosse uma bússola 
pela qual devemos guiar com segurança nosso barco 
neste oceano de probabilidades. A indução poderia 
ser definida, em termos precisos, como sendo a 
inferência virtual de uma probabilidade, se é que 
a probabilidade pode ser definida sem a ideia da 
indução (CP, 2.101).

Neste “oceano de probabilidades” que é o real, não po-
demos esquecer o caráter impreciso da indução. Ainda que 
apontássemos as relações observadas por dados estatísticos 
como um processo abdutivo, faltaria a tal processo a capacida-
de de interagir com a rede de signos e a diversidade de signifi-
cados que podem ser atribuídos; faltaria, ainda, a interação e 
movimentação constante entre os métodos dedutivo, indutivo 
e abdutivo. 

4 algunS queStIonamentoS

A partir destas observações, surgem alguns questiona-
mentos. Não temos respostas para eles, mas colocá-los poderá 
nos provocar a pensar acerca do tipo de vida e de sociedade 
que estamos construindo. 

Que tipo de aprendizagem possui um estudante que 
aprende, com seu professor do cursinho, como escrever uma 
redação segundo os critérios do algoritmo utilizado para a 
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correção da mesma? E o estudante que aprende com progra-
mas como o Létrus? Se considerarmos aprendizagem a reali-
zação da plasticidade, estaríamos moldando nossas mentes, 
como próteses cognitivas a partir das quais conduziremos 
nossa existência? Seriam os algoritmos genéticos estímulos 
ao desenvolvimento de nossas habilidades cognitivas ou a 
replicação de padrões e modos de vida úteis à manutenção 
da ordem vigente?

O estudante de música que aprende a “compor” a par-
tir do aplicativo “compositor” sem conhecer harmonia musi-
cal, teoria ou acústica, sem compreender os significados das 
relações entre a música e a sociedade será um compositor ou 
um programa o superará na qualidade das composições?

Correríamos o risco, ao criarmos máquinas capazes de 
escrever livros, compor e executar músicas, criar obras de arte, 
ou seja, atividades consideradas exclusividade humana, de nos 
tornarmos dependentes delas e, consequentemente, depen-
dentes dos detentores da propriedade de tais máquinas?

Se nossos saberes e capacidades criativas podem se 
tornar “propriedade” de uma empresa, que tipo de sociedade 
estamos criando? E nela, quais os limites de nossas ações e de 
nossa criatividade?

Poderíamos, de fato, considerar que no uso de aplica-
tivos e/ou jogos, construídos a partir de algoritmos genéticos 
há aprendizagem? Se há, quem, de fato, aprende? O usuário, o 
aplicativo ou a empresa proprietária do aplicativo?

Se o programa for uma ferramenta, um instrumento 
de apoio para auxiliar estudantes, professores, pesquisado-
res, profissionais etc., ele poderá ser muito útil, principal-
mente porque nos oferecerá acesso a uma quantidade maior 
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de dados. Contudo, esses dados já serão “filtrados” segundo 
critérios previamente estabelecidos e, consequentemente, o 
resultado ficará limitado a este “filtro”. Se pensarmos numa 
educação desenvolvida exclusiva ou majoritariamente ten-
do programas como interface, perderemos a perspectiva da 
diversidade, da variabilidade que o encontro e o convívio 
propiciam. 

Se vistos como instrumentos, Big Data, algoritmos ge-
néticos, mineração de dados, programas etc. – ou seja, o de-
senvolvimento de tecnologias e inteligência artificial não têm 
o poder de revolucionar, pois apenas nos auxiliarão na conti-
nuidade de nossos processos. 

Se vistos como suficientes para desempenhar ativida-
des humanas melhor que os humanos, também não serão re-
volucionários, pois apenas intensificarão o processo de preca-
rização da existência. 
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regIme de Informação e análISe do 
dISCurSo: aProxImaçõeS teórICaS e 

ConCeItuaIS na era 
Big Data

Mariana da Silva Caprioli
Larissa de Mello Lima 

João Batista Ernesto de Moraes

Frohmann (1995) sinaliza para o fato de como a in-
formação é materializada através do meio institucional. Ele 
introduz o conceito de “Regime de Informação”, explicando 
que este possui uma estrutura polêmica na medida em que é 
formada por grupos sociais, artefatos científicos, tecnológicos 
e discursos. Denomina essa estrutura de híbrida porque carre-
ga olhar discursivo e social simultaneamente.

Este viés é importante para ser explorado uma vez que 
a Ciência da Informação também convive com uma multi-
plicidade de agentes de caráter híbrido, responsáveis por fo-
mentar a área em contexto nacional. Exemplos desses agen-
tes podem ser identificados a partir da Unesco, da Fundação 
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Getúlio Vargas e do então Instituto Brasileiro de Bibliografia 
e Documentação (IBBD, atual IBICT), ou seja, a partir de 
um respaldo institucional, há a caracterização de instâncias de 
validação científica propriamente discursivas e institucionais 
que impulsionaram o nascimento da Ciência da Informação 
no Brasil, na década de 1970. Interligar a perspectiva institu-
cional com a discursiva é ater-se ao conceito de “Regime de 
Informação” apresentado por Frohmann.

A partir de Frohmann (1995), González de Gómez 
(2012) pontua que a criação do então IBBD, atual IBICT, 
indicou o surgimento de um novo regime de informação no 
Brasil, uma vez que sua criação foi oriunda de uma parceria 
da Unesco com a Fundação Getúlio Vargas, por intermédio 
de seu representante no Brasil, Paulo Carneiro, o qual indicou 
Lydia de Queiroz Sambaquy, juntamente com Jannice Mon-
te-Mór, para percorrerem as principais bibliotecas e centros de 
documentação da Europa e Estados Unidos durante quase um 
ano, viagem essa, que tinha a finalidade de fomentar o estabe-
lecimento de centros bibliográficos nacionais, beneficiando-se 
da política da Unesco.

Tal ação contou com o apoio da Fundação Getúlio 
Vargas e serviu para ampliar as ideias de Lygia de Queiroz 
Sambaquy sobre a estruturação que um órgão que fosse de-
dicado a trabalhos bibliográficos deveria possuir para impul-
sionar atividades científicas e tecnológicas do país. Tal cria-
ção confirma a teoria de regime de informação.

Um regime de informação seria o modo informacional 
dominante em recursos, uma formação social, o 
qual define quem são os sujeitos, as organizações, 
as regras e as autoridades informacionais e quais os 
meios e os preferenciais de informação, os padrões de 
excelência e os modelos de sua organização, interação 
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e distribuição, enquanto vigentes em certo tempo, 
lugar e circunstância (GÓMEZ, 2012, p 15).

O novo regime de informação que surgia, caracteriza-
do pela centralidade do fenômeno informacional, apenas viria 
a se desenvolver plenamente ao longo das décadas seguintes, 
mas nesse momento já definia suas diretrizes, pautado no sur-
gimento do IBBD e nas novas posturas profissionais.

Paralelo a esse regime de informação, surgia, com o 
advento da Web 2.0, o fenômeno dos Big Data: 

Em 1980, surgiram os conceitos de Data Warehouse, 
até chegar à ideia de Big Data, o que ocorreria em 
1990. A diferença de Data Warehouse e Big Data 
é a velocidade com que os dados precisam ser 
disponibilizados, uma vez que, em um projeto de Data 
Warehouse, o processo de ETL torna-se mais lento 
até que as informações estejam disponíveis. Segundo 
Taurion (2013), o Big Data está muito além de um 
grande Data Warehouse. Entretanto, pode-se dizer 
que o Big Data se relaciona com o Data Warehouse 
(CALDAS; SILVA, 2016).

A Análise do Discurso de matriz francesa, preocupada 
com o contexto em que tal discurso está sendo construído, 
com os atores e entidades envolvidos, relaciona-se com o Re-
gime de Informação, uma vez que: 

[...] pode-se concluir que o regime de informação 
seria aquele que reúne atores e artefatos em práticas 
de informação que giram em torno de um interesse 
comum e em cujas relações se legitimam políticas 
explícitas ou implícitas que direcionam e ordenam 
essas práticas. Representa um conceito estrutural e 
estruturante para a Ciência da Informação porque  
não se prende à informação em si mesma, mas ao 
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real objeto de estudo da disciplina, ou seja, ao 
conjunto de relações que a informação estabelece 
ao redor dos múltiplos interesses de atores e pela 
adoção específica de artefatos direcionados pelas 
práticas informacionais desses sujeitos (MAGNANI; 
PINHEIRO, 2011, p.16).

1 formaçõeS dISCurSIvaS e IdeológICaS e o regIme de 
Informação

Pode-se observar o regime de informação de duas for-
mas: o autor, inserido na sociedade, com suas vivências e 
formações, escreve seu discurso dentro de suas próprias leis 
de vigência; o poder estando apenas em suas mãos, mas ao 
mesmo tempo atrelado à sua formação discursiva e ideológi-
ca, sendo esses, então, uma forma de controle, de onde o dis-
curso sai “condicionado”. É na Formação Discursiva que se 
constitui o sentido e a identificação do sujeito. É onde todo 
sujeito se reconhece, por meio de sua relação consigo mesmo 
e com outros sujeitos, é onde adquire identidade (ORLAN-
DI, 2008). É o que pode ou não ser dito em uma determina-
da Formação Ideológica, dessa forma, relacionando ambas.  

Então pode-se dizer que a Formação Discursiva é 
aquilo que, em uma Formação Ideológica dada, articula o 
que pode ser dito, levando em consideração o contexto em 
que os sujeitos estão inseridos. Orlandi (2009) dizia que as 
palavras (ou discursos, aqui) não têm sentido nelas mesmas, 
mas sim derivam de suas formações discursivas, onde estão 
inseridas no contexto, ou seja, têm seu suporte em uma for-
mação ideológica.
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2 metodologIa

A metodologia empregada utiliza o aporte da Análise 
do Discurso de matriz francesa que apresenta uma definição 
extremamente estruturada. Segundo Orlandi (1999, p.15):

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, 
não trata da língua, não trata da gramática, embora 
todas essas coisas lhe interessem. O discurso é assim 
palavra em movimento, prática de linguagem: com o 
estudo do discurso observa-se o homem falando.

De tal forma, a autora leva a observar que a Análise do 
Discurso não trabalha com a língua como um sistema abstra-
to, mas com está no mundo. 

Dessa forma, Brandão (2004) procurou entender a 
Análise do Discurso de matriz Francesa em seu ponto de sur-
gimento, quando suas bases iniciais se debruçavam sobre os 
discursos políticos com posições bem definidas, como os de-
bates entre direita e esquerda, e era definida como “o estudo 
linguístico das condições de produção de um enunciado”.

A partir desse procedimento, passou-se a entender que 
a Análise do Discurso de matriz francesa, não se limita a estu-
dos linguísticos, tratando-se de analisar somente a parte gra-
matical da língua, como também leva em conta os aspectos 
externos da língua como os elementos históricos, sociais, cul-
turais, ideológicos que permeiam a produção de um discurso 
e que, por tal motivo, nele se refletem. Tais elementos externos 
são partes essenciais de uma abordagem discursiva.

Tem-se então: 
Um conceito fundamental para a AD é, dessa 
forma, o de condições de produção, que pode ser 
definido como o conjunto dos elementos que cerca a 
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produção de um discurso: o contexto histórico-social, 
os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem 
que fazem de si, do outro e do assunto de que estão 
tratando. Todos esses aspectos devem ser levados em 
conta quando procuramos entender o sentido de um 
discurso (BRANDÃO, 2004, p. 6).

O discurso está em constante influência, como visto, 
de elementos que o cercam, e dessa forma, observa-se que o 
contexto institucional é de grande relevância no momento da 
análise de um discurso. Pontuando acerca dessa perspectiva, 
Pêcheux (1997) nos lembra que se ater ao contexto é levar em 
conta uma sequência linguística flexível na medida em que:

É impossível analisar um discurso como um texto, 
isto é, como uma sequência linguística fechada sobre 
si mesma, mas [que] é necessário referi-lo ao conjunto 
de discursos possíveis a partir de um estado definido 
de condições de produção (PÊCHEUX,1997, p.74).

Estar sofrendo constante influência do contexto em 
que se está inserido leva à definição de Formação Discursiva 
e Ideológica, tão presentes na A.D. e que permitem a melhor 
compreensão acerca do tema. Dessa forma,

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, 
em uma formação ideológica dada, isto é, a partir 
de uma posição dada em uma conjuntura dada, 
determinada pelo estado da luta de classes, determina 
“o que pode e o que deve ser dito” (articulado sob 
a forma de uma alocução, de um sermão, de um 
panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.) 
(PÊCHEUX 1997, p. 160) 
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Baseado em um determinado contexto, pautado em 
determinada Formação Ideológica, a Formação Discursiva de-
termina o que pode ou não ser dito, levando a concluir que 
um discurso construído dependerá do contexto inserido, ou 
seja, de quem o fala, como o fala, em que época o fala, entre 
outros para expressar o que se deseja. Interligar o olhar discur-
sivo com o viés institucional que consolida as práticas cientí-
ficas é se ater ao conceito de Regime de Informação proposto 
por Frohmann (1995). Dessa forma, o regime de informação 
trata de um modo informacional em uma organização social, 
o qual define quem são, neste contexto, as organizações e em 
qual contexto estão inseridas.

Assim, observa-se que tanto a Análise do Discurso de 
matriz francesa, quanto o Regime de Informação tratam do 
discurso impresso ou digital em um determinado contexto. 
A primeira  importando-se com os elementos que permeiam 
a formação do discurso, sendo o âmbito histórico-social ou 
qual a instituição de onde fala esse discurso, ou seus interlo-
cutores, o assunto de que se está tratando; enquanto o Regime 
de Informação trata-se de um modo informacional em uma 
organização social, ao qual define quem são, nesta situação, as 
organizações e em qual contexto estão inseridos.

3 reSultadoS e dISCuSSõeS

No que tange ao delineamento do conceito de Regime 
de Informação, Carvalho (2009, p. 214) nos explica que:

Frohmann (1995) introduz o conceito de regime de 
informação – qualquer sistema ou rede que permite o 
fluxo de informação, através de estruturas específicas, 
de canais e produtores a consumidores, e este conceito 
passa a ser entendido como um elemento passível de 
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ser utilizado como ponto de partida para a elaboração 
de políticas nacionais de informação. A partir de 
vários regimes de informação, pode-se pensar na 
discussão de uma política nacional de informação.

A partir desta sinalização, em linhas gerais, dos aspec-
tos teóricos que formam um regime de informação, é possí-
vel entender esse enquanto uma rede formada por atores que 
interagem em uma estruturação hierárquica de poder, essa 
estrutura atual de grande intercâmbio de dados em platafor-
mas diversas. Tal rede delimitada a partir da estrutura hierár-
quica de poder é formada através do contorno institucional, 
possuindo viés discursivo na medida em que as instituições 
legitimam determinadas instâncias enunciativas em detri-
mento de outras. A validação faz parte de um jogo complexo 
em que decisões repercutem em escalas relacionadas às ins-
tâncias de poder.

Dessa forma, trazendo tal configuração para o con-
texto da Ciência da Informação em nível nacional, é possível 
dizer que o conceito de Regime de Informação, de Frohmann 
(1995), relaciona dinâmicas de poder propriamente discursi-
vas, a partir do aporte institucional que começou a ser deli-
neado na década de 70, com a criação do IBBD pela funda-
ção Getúlio Vargas, por incentivo da Unesco.

O IBBD pode ser caracterizado então como um ator 
fundamental para a área em contexto nacional. A partir dele, 
pode-se dizer que a estruturação hierárquica de poder da área 
em contexto nacional começa a ser delineada. Neste processo 
é importante situar dois veículos de divulgação científica que 
nascem a partir do mesmo: o periódico Ciência da Informação, 
considerado um dos periódicos mais importantes da área, foi 
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criado em 1972 pelo IBBD, que, no mesmo ano, também 
criou a Revista da Escola de Biblioteconomia, da UFMG. 

Essa iniciativa por parte do órgão IBBD pode ser en-
tendida como reflexo da criação do primeiro curso de mestra-
do em Ciência da Informação, em 1970, ou seja, a partir do 
momento em que são formados pesquisadores na área, passam 
a ser necessários veículos para divulgar as pesquisas científi-
cas da mesma. É possível dizer que a conjuntura histórica da 
Ciência da Informação no Brasil possui alicerces estruturados 
sob o viés institucional. Denominamos por instâncias de va-
lidação científica da Ciência da Informação no Brasil as insti-
tuições que caracterizam e até mesmo determinam a história 
da área no país.

É possível notar a relação hierárquica que há entre as 
instâncias de validação científica, uma vez que tal relação não é 
aleatória, representando uma série de decisões que foram toma-
das e repercutiram em posições na esfera de institucionalização 
da área. Sendo assim, é possível dizer que tais órgãos funcionam 
como atores que formam um Regime de Informação da área 
em contexto nacional. Estas características são discursivas e re-
fletem o “jogo” que se remete à ação ideológica e às instituições 
que legitimam a atuação dessa ideologia, na medida em que o 
discurso é uma instância que registra essa atuação.

Frohmann (1995, p. 5) ainda definiu regime de infor-
mação como qualquer sistema ou rede mais ou menos estável, 
onde a informação flui por determinados produtores especí-
ficos, via estruturas organizacionais específicas, para consu-
midores específicos, para ele, “descrever um regime de infor-
mação significa mapear os processos agonísticos que resultam 
em tentativas de estabilização e conflitos entre grupos sociais, 
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interesses, discursos e até artefatos científicos e tecnológicos” 
(FROHMAN, 1995, p.5).

Big Data, por sua vez, segundo a definição de Boyd e 
Crawford, trata-se de 

um fenômeno cultural, tecnológico e acadêmico ba-
seado na interação de três fatores: (1) Tecnologia: ma-
ximização da precisão dos algoritmos e do poder de 
computação para reunir, analisar, relacionar e compa-
rar grandes conjuntos de dados; (2) Análise: proces-
samento de grandes conjuntos de dados para identi-
ficar padrões para atender às necessidades de ordem 
econômica, social, técnica e legal; e (3) Mitologia: a 
ampla crença de que grandes conjuntos de dados pos-
sibilitam uma forma mais avançada de inteligência 
e conhecimento que podem gerar insights até então 
impossíveis de se alcançar, de forma objetiva e confiá-
vel (BOYD; CRAWFORD, 2012, p. 2, tradução de 
LOTT; CIANCONI, 2018).

Sendo o fator (2) talvez, de interesse para o Regime de 
Informação aqui apresentado, uma vez que as formações dis-
cursivas e ideológicas podem auxiliar no tratamento da mas-
siva quantidade de dados na Era de Big Data, pois opõem-se 
a formas tradicionais de análise e processamento ao fazer o 
analista se deparar com elementos de intercomunicação e in-
teroperabilidade de dados na esfera institucional da Ciência 
da Informação.

Os conceitos e aplicabilidades da Análise do discurso 
e do Regime de Informação ao contexto dessa grande quan-
tidade de dados permitem reunir fontes heterogêneas, explo-
rar e fornecer significado a diferentes conjuntos, facilitando 
a aplicação do processamento semântico (CONEGLIAN; 
SEGUNDO; SANTANA, 2017), ou seja, a Análise do Dis-
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curso conjuntamente com o Regime de Informação extraem 
volume, velocidade, variedade e valor da avalanche de dados 
no momento em que mudam a forma de fazer a análise des-
ses,  legitimando determinadas instâncias enunciativas em de-
trimento de outras e, assim, colaborando para que o fluxo de 
dados seja mais robusto.

ConCluSõeS

É possível pontuar que o conceito de Regime de Infor-
mação de Frohmann (1995) relaciona a perspectiva institu-
cional com a discursiva. Ela torna possível a compreensão das 
instâncias de validação científica da Ciência da Informação 
no Brasil, situadas enquanto atores que relacionam dinâmicas 
de poder da área no país, podendo ser uma alternativa teórica 
para trabalhar a massiva quantidade de dados.

Fica claro que a informação científica também se ma-
terializa através do viés institucional. Através da caracterização 
do IBBD, por meio da iniciativa da Unesco em parceria com 
Fundação Getúlio Vargas, e a partir dos primeiros periódi-
cos fundacionais da área (Ciência da Informação e Revista da 
Escola de Biblioteconomia da UFMG), torna-se viável afirmar 
que esses se firmam enquanto agentes de caráter híbrido que 
fomentam a área no Brasil.

A relação hierárquica entre esses órgãos pode ser dita 
como pautada em dinâmicas de poder na medida em há a ca-
racterização de instâncias de validação científica propriamente 
institucionais e discursivas que deram suporte para o nasci-
mento da Ciência da Informação no Brasil na década de 1970.

Buscou-se interligar a perspectiva institucional com a 
discursiva ao fazer um paralelo entre o conceito de “Regime de 
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Informação”, apresentado por Frohmann (1995), com o con-
texto brasileiro da Ciência da Informação à luz da matriz teó-
rica da Análise do Discurso de origem francesa. Entendeu-se 
que tanto a Análise do discurso de matriz francesa, quanto o 
regime de informação tratam do discurso impresso, atendo-se 
a determinado contexto.

Conclui-se que o conceito de Regime de Informa-
ção de Frohmann (1995) interliga a perspectiva institucio-
nal com a discursiva ao tornar possível a compreensão das 
instâncias de validação científica da Ciência da Informação 
no Brasil, situadas enquanto atores que tornam possível a 
relação entre instâncias de poder na área.

Assim, Formação Discursiva e Formação Ideológica, 
como visto anteriormente, possuem uma relação com Regi-
me de Informação, se observarmos esse primeiro contexto; o 
discurso do autor, presente nos livros, representado em uma 
unidade de informação seguindo as regras de representação 
documental; o profissional que representa o item se observa 
controlado por tais regras, evidenciando o Regime de Infor-
mação que se encontra presente na instituição.
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