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DADIFICACAO 
(DATAFICATION, 
DATAISM)

"Os dados são o novo petróleo" → 
levar a metáfora a sério → 
sistema/ecologia

Duas faces (ontologia):  
Sujeito "produz" o mundo via dados

Dadificação do sujeito social  
 capitalismo cognitivo/plataforma

 turkerização/uberizacão/algoritmização 
do trabalho



ABORDAGEM PÓS-
HUMANISTA

Simetria entre humanos e não 
humanos na distribuição ecológica 
da AGÊNCIA  e da COGNIÇÃO

Sujeito ciborgue/condição pós-
humana:
 Integração/parabiose com máquinas

Presença (materialidade)/Ausência ↔
Padrão/Entropia



Chris Dancy – Quantified-selfer

https://www.bbc.com/mundo/noticias-39668781https://reasons.to/2017/brighton/speakers/neil-harbissonC
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Neil Harbisson



Novo inconsciente (cognitive unconscious)

HAYLES, N. K. The Cognitive Nonconscious: Enlarging the Mind of the
Humanities. Critical Inquiry, v. 42, n. 4, p. 783–808, jun. 2016.



LETRAMENTO
DE DADOS

Concepção tradicional: obter, analisar, 
apresentar, argumentar, narrar etc. => 
gêneros híbridos de narrativa e banco 
de dados

Concepção crítica: 
Dados não são dados, são produzidos

Correlação não é causalidade

Visualizações de dados são retóricas

 "O Twitter não é a sociedade"

Corpos não são datasets

Dados abertos tem que ser de fato abertos



http://patadata.org/maparacial/#lat=-87.110736&lon=76.571172&z=3&o=t

http://patadata.org/maparacial/#lat=-87.110736&lon=76.571172&z=3&o=t
http://patadata.org/maparacial/#lat=-87.110736&lon=76.571172&z=3&o=t
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