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A sociedade de controle parte de alguns conceitos de Gilles Deleuze, em
continuação com a ideia de sociedade disciplinar de Michel Foucault, para
pensar uma interface inédita das sociedades contemporâneas: a modulação
de comportamentos, opiniões, gostos e tendências no ambiente digital.
Diferente do controle ou da disciplina, a modulação conduz seus usuários
por caminhos oferecidos pelos dispositivos algorítmicos que gerenciam os
interesses de influenciadores e influenciados. Os seis artigos aqui reunidos
dão uma contribuição original e crítica para pensar a emergente esfera da
modulação nas redes digitais.



Joyce Souza é jornalista e cientista social. Doutoranda em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do abc (ufabc), pesquisadora do
Laboratório de Tecnologias Livres (LabLivre/ ufabc) e coprodutora do podcast Tecnopolítica. É também membra do Movimento das Tecnologias Não
Alinhadas (natm).
Rodolfo Avelino é doutor pelo Programa de Ciências Humanas e Sociais
(pchs) da Universidade Federal do abc (ufabc), mestre em tv Digital pela
Unesp Bauru e bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Fundação Santo André. É também professor do Insper e pesquisador no
Laboratório de Tecnologias Livres (LabLivre/ ufabc), além de componente da
diretoria da ong Coletivo Digital, onde atualmente realiza cursos e eventos
relacionados à privacidade e à proteção de dados em ambientes computacionais.
Sérgio Amadeu da Silveira é sociólogo e doutor em Ciência Política pela
Universidade de São Paulo (2005). É professor associado da Universidade
Federal do abc (ufabc). Publicou Comunicação digital e a construção dos commons
(Perseu Abramo, 2007), Tudo sobre tod@s: Redes digitais, privacidade e venda
de dados pessoais (Edições Sesc, 2017), Democracia e os códigos invisíveis: como
os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas (Edições Sesc,
2019), entre outros.
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Os indivíduos tornam-se dividuais, divisíveis, e as massas
tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos.
Post-scriptum sobre as sociedades de controle
gilles deleuze



Sublinhou-se recentemente a que ponto o exercício do
poder moderno não se reduzia à alternativa clássica
repressão ou ideologia, mas implicava processos de
normalização, de modulação, de modelização, de
informação, que se apóiam na linguagem, na percepção,
no desejo, no movimento, etc, e que passam por
microagenciamentos.
Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 5
gilles deleuze & félix guattari
A expressão e a efetuação dos mundos e das
subjetividades neles inseridas, a criação e realização do
sensível (desejos, crenças, inteligências) antecedem a
produção econômica. A guerra econômica travada em
um nível planetário é assim uma guerra estética, sob
vários aspectos.
As revoluções do capitalismo
maurizio lazzarato
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Apresentação
A modulação de opiniões
e comportamentos

joyce souza, rodolfo avelino e
sérgio amadeu da silveira



Este livro traz reflexões sobre o conceito de modulação. Retirado do universo deleuzeano, a perspectiva da modulação
está longe da maturidade e de uma aplicação consensual. Foi
em busca de uma definição mais precisa, operacional e consistente que surgiu a ideia desta publicação. As pesquisadoras
e pesquisadores aqui reunidos tentam explorar as possibilidades da modulação em suas pesquisas. Assim, apresentam
pontos de vista sobre o conceito em construção, nem sempre
em uma mesma direção, muitas vezes em sentidos opostos.
Mas a motivação é trazer o debate, a dúvida e a polêmica, em
vez de mostrar apenas os pontos de concordância.
Nas sociedades de controle, conectadas por tecnologias
cibernéticas, principalmente pelas redes digitais, emergiram
as plataformas de relacionamento online como intermediárias de uma série de interesses, afetos e desejos das pessoas.
A modulação pode ser apresentada como uma das principais
operações que ocorrem nestas plataformas. Modular comportamentos e opiniões é conduzi-los conforme os caminhos
oferecidos pelos dispositivos algorítmicos que gerenciam os
interesses de influenciadores e influenciados.
9
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Atualmente, grandes corporações, como o Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras, concentram as atenções
e os fluxos de informação nas redes digitais. Para vencer a
concorrência, coletam permanentemente dados de seus usuários, traçam seus perfis e tentam mantê-los fiéis e atuantes
em suas plataformas de interação. Para algumas pesquisadoras e pesquisadores, somos colocados persistentemente
em bolhas com pessoas que pensam e agem de modo semelhante aos nossos. Para outros analistas, participamos de
diversas amostras que são vendidas para anunciantes que
querem conduzir nossas opções de compra e nosso modo de
vida. Maurizio Lazzarato escreveu no livro As revoluções do
capitalismo que “a empresa não cria o objeto (a mercadoria),
mas o mundo onde este objeto existe.”
A modulação parece ser uma descrição adequada para um
conjunto de procedimentos realizados nas plataformas digitais. Para modular opiniões, gostos e incentivar tendências é
preciso conhecer muito bem aquelas pessoas que serão moduladas. Mas, não é possível compreender as técnicas de modulação com o simplismo das velhas teorias de manipulação.
Modulação é um conceito bem diferente do de manipulação.
Os capítulos desse livro exploram aspectos distintos da
complexidade que pode adquirir o conceito de modulação.
No primeiro capítulo, o pesquisador João Cassino parte da
perspectiva do filósofo Gilles Deleuze para mostrar a constituição do conceito de modulação diferenciando-o dos processos de manipulação e indicando o papel dos algoritmos
nessa jornada. No segundo capítulo, o professor Sérgio Amadeu da Silveira vai descortinar o papel dos algoritmos para
conduzir os olhares e a percepção nas redes de relacionamento online. No terceiro capítulo, a pesquisadora Débora
10
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Machado problematiza o poder modulador das plataformas
e suas possibilidades de alterar comportamentos.
Tratando de definir de modo rigoroso a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, a pesquisadora Carla
Oliveira mostra, no quarto capítulo, como os algoritmos preditivos estão sendo empregados nesse cenário de modulação.
Já Cinthia Monteiro produz uma reflexão sobre a relação entre as práticas de modulação, a biopolítica e a atual ordem
neoliberal que domina o sistema econômico e social; e a pesquisadora Mariella Mian busca mostrar o papel da resistência
nas sociedades de controle. Mesmo diante de dinâmicas de
modulação, diversas resistências se afirmam e se multiplicam em um confronto contínuo.
As reflexões iniciais e exploratórias presentes nessa coletânea são possíveis porque a universidade pública assegura
condições para pesquisa sem restrições políticas, culturais
ou econômicas. Especificamente, agradecemos e reiteramos
a importância da Fapesp que financia uma pesquisa interdisciplinar sobre a regulação algorítmica no setor público. Além
disso, as bolsas da Capes apoiam pesquisadoras e pesquisadores que podem se dedicar à atividade científica em nosso
País. Enfim, consideramos que o avanço das ciências depende
do compartilhamento e da colaboração entre aqueles que
buscam compreender a realidade. Por isso, um dos grupos
de pesquisa do Laboratório de Tecnologias Livres (LabLivre),
da Universidade Federal do abc (ufabc), apresenta esse esforço inicial de sistematizar o debate sobre um conceito que
acreditamos ser importante para analisar a comunicação e o
processo político nas redes digitais. Esperamos contar com
sua leitura crítica.

11
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Modulação deleuzeana, modulação algorítmica e
manipulação midiática

joão francisco cassino1

Quem controla o passado, controla o futuro.
Quem controla o presente, controla o passado.
1984
george orwell
Já deixamos a era da disciplina para entrar
no tempo do controle.
As revoluções do capitalismo
maurizio lazzarato



Qual é a diferença entre os conceitos de manipulação e de
modulação? Este texto tem por objetivo propor uma visão
de que os dois termos, apesar de muito próximos, são diferentes e não devem ser utilizados para definir as mesmas
coisas. Mais do que isso, sugere diferenciar modulação em
duas partes: a clássica modulação deleuzeana e a modulação algorítmica. Como forma de exemplificar esta proposição serão
utilizados casos das mídias tradicional, eletrônica e digital e
também do marketing corporativo. Como contexto histórico,
1. Mestrando em Ciências Humanas e Sociais (ufabc), especialista em Relações Internacionais (unb), mba em Gestão Empresarial (fgv-rj) e graduado
em Jornalismo (Cásper Líbero). Funcionário de carreira da bb Tecnologia e
Serviços (Conglomerado Banco do Brasil).
13
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mostrar-se-á a transição da sociedade disciplinar, nascida nos
séculos xviii e xix, para a sociedade de controle, típica do final
do século xx e deste início do século xxi, que surge com as
tecnologias de comunicação em massa e, mais recentemente,
com o advento e popularização das tecnologias digitais em
rede. O gráfico abaixo mostra o fluxo de pensamento a ser
desenvolvido nesta abordagem.




Fluxo de desenvolvimento teórico.

sociedade disciplinar e sociedade do controle
Decorrente do pensamento de Michel Foucault, a sociedade
disciplinar se caracteriza quando, com a função de docilizar
comportamentos, o poder passa a ser aplicado sobre os corpos
dos indivíduos, inclusive pela coerção física. A instrumentalização das disciplinas precisa da existência de instituições
disciplinares, todas criadas, da forma mais ou menos como
as conhecemos hoje, em meados do século xviii, para suprir
as necessidades que surgem com a Revolução Industrial, com
o êxodo do rural para o urbano e com a aparição do operá14
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rio fabril. São dessa mesma época as escolas, os hospitais,
as casas de loucos (manicômios) e a prisão panóptica de Jeremy Benthan – instituições que teriam por função docilizar
e vigiar as pessoas adequando-as às necessidades do novo modelo capitalista emergente. Aqui há sempre uma autoridade
presente, que ensina, comanda e diz o que fazer: o professor,
o médico, o psiquiatra, o carcereiro. As instituições feitas
para disciplinar os seres humanos têm por derradeiro objetivo introjetar o comportamento dentro de cada pessoa, criando
hábitos, impondo uma cultura que, mesmo na ausência da
vigilância da autoridade, garanta que o agir e o pensar sigam
as normas previamente ditadas.
Já a sociedade de controle, como explica Lazzarato:



exerce seu poder graças às tecnologias de ação a distância da imagem, do som e das informações, que funcionam como máquinas de
modular e cristalizar as ondas, as vibrações eletromagnéticas (rádio,
televisão), ou máquinas de modular e cristalizar pacotes de bits […]2

A modulação, portanto, tem por poder modular, cristalizar,
uma determinada subjetividade desejada na memória, no
cérebro das pessoas.
Se as disciplinas moldavam os corpos ao constituir hábitos, principalmente na memória corporal, as sociedades de controle modulam
os cérebros, constituindo hábitos sobretudo na memória mental.3

Em síntese, a sociedade disciplinar precisa da ação da autoridade sobre os corpos, até mesmo da punição física, para a
introjeção comportamental. Já a sociedade de controle é mais
sutil, ocorre à distância, penetrando os cérebros e forjando
2. M. Lazzarato, As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 85.
3. Ibid., p. 86.
15
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as mentes com seus mecanismos de influência. Portando,
o conceito de modulação, criado pelo filósofo francês Gilles
Deleuze e amplamente utilizado pelo sociólogo Maurizio Lazzarato, é a base da sociedade de controle.
Manuel Castells4 explica como funcionam os mecanismos
de enquadramento da mente. Para ele, o processamento de
informações que relacionam o conteúdo e o formato da mensagem com molduras (frames) são ativados por mensagens
geradas na esfera da comunicação. O poder de quem gera essas informações, no entanto, é limitado por como as pessoas
selecionam e interpretam essas informações.
Citando a pesquisa Pew Global Attitudes Project, Castells ressalta que somente cerca de 7% das matérias publicadas na
mídia nos Estados Unidos da América despertaram muita
atenção dos telespectadores, a maioria delas é relativa à segurança ou às violações de normas sociais. “O ódio, a ansiedade,
o medo e o grande entusiasmo são particularmente estimulantes e também são retidos na memória de longo prazo”,5
escreve.
Quando mecanismos emocionais são estimulados, o cérebro ativa a capacidade de decisão de nível superior, buscando
e dando mais atenção às informações que recebe. É por isso
que o enquadramento, ou framing, é baseado na provocação
de emoções.6 Como consequência, o jornalismo abusa do
sensacionalismo e o marketing procura atingir os sentimentos
dos consumidores. Inclua-se na lista de Castells o elemento
da erotização, fortemente presente nos conteúdos midiáticos.

4. O poder da comunicação. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2017, p. 209.
5. Idem.
6. Ibid., p. 210.
16
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«agenda setting» e economia da atenção



Para o enquadramento de mentes, uma das formas mais
poderosas de influência da mídia sobre seus consumidores é a
técnica chamada de Agenda Setting. Como explica o professor
Clóvis de Barros Filho,7 o termo refere-se à hipótese na qual a
agenda temática dos meios de comunicação impõe os temas
de discussão social. Se a mídia tradicional veicula matérias
sobre a Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, espera-se
que a sociedade, nos escritórios, nas salas de aulas e nos bares,
debatam também sobre a Copa do Mundo. Se o agendamento
temático é a violência do tráfico de drogas, esta vira a pauta
dos corredores, dos cafezinhos e nos trens. Clóvis de Barros
lembra o slogan de uma extinta emissora de tv: Aconteceu,
virou manchete. Logo, presume-se que se não virou manchete,
não aconteceu. A mesma lógica pode se aplicar ao slogan
Globo e você, tudo a ver. Há aqui um duplo sentindo: pode
significar conexão total com o telespectador, mas também
que tudo o que há para se ver, para se assistir, está na Globo
(pelo menos o que há de relevante).
Esta construção da realidade social operada pelos meios, por intermédio de uma seleção e uma hierarquização arbitrária de eventos,
produz efeitos: promove discussões sociais encapsuladas pela barreira do desconhecimento dos temas jogados no lixo das reuniões
de pauta dos jornais, ou dos que nem chegaram a ela.8

Os editores escolhem quais assuntos serão revelados ao
público e quais serão completamente e deliberadamente
ignorados, geralmente sob a desculpa de falta de tempo (na
7. Agenda setting e educação, em Comunicação e Educação, São Paulo, p. 28,
1996.
8. Idem.
17
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tv e no rádio) ou de falta de espaço em páginas impressas
(em jornais e revistas). Mas os temas que são de interesse
comercial ou político das emissoras ganham horas e horas e
horas dedicadas na programação.
A modulação deleuzeana, base da sociedade de controle, que
disputa os espaços nos cérebros das pessoas, usando para
tal técnicas de enquadramento emocional (framing) e de imposição de temas na agenda de debates da vida cotidiana
da sociedade (Agenda Setting) é tanto um recurso de poder
político, social e ideológico quanto um modelo de negócios
altamente lucrativo que sustenta o enorme conglomerado
de mídia mundial.
Em 1971, Herbert A. Simon afirmou que em um mundo repleto de informações, surge um novo tipo de escassez: a atenção do consumidor. “Portanto, uma grande quantidade de
informações cria uma pobreza de atenção e uma necessidade
de alocar essa atenção eficientemente entre a superabundância de fontes de informação que poderiam consumi-la”.9 Tal
pensamento estimularia que vários pensadores, tais como
Thomas H. Davenport e John C. Beck, passassem a utilizar o
termo economia da atenção para propagar como as organizações empresariais podem se beneficiar do que eles chamam
de uma nova moeda para os negócios. Entendem que os mercados hoje são “motores movidos pelo combustível da atenção”.
A atenção é atualmente para as empresas o que as fazendas e
os campos foram para as sociedades rurais, o que as fábricas
foram para a Revolução Industrial e o que o conhecimento é
para a Era da Informação.
9. Designing Organizations for an Information-Rich World. In: Greenberger
(Ed.). Computers, communications, and the public interest. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1971, p. 40–41.
18
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Sobre a filosofia e seu método — Parerga e paralipomena (v. ii, t. i), Schopenhauer
O novo Epicuro: as delícias do sexo, Edward Sellon
Revolução e liberdade: cartas de ���� a ����, Bakunin
Sobre a liberdade, Mill
A velha Izerguil e outros contos, Górki
Pequeno-burgueses, Górki
Primeiro livro dos Amores, Ovídio
Educação e sociologia, Durkheim
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A nostálgica e outros contos, Papadiamántis
Lisístrata, Aristófanes
A cruzada das crianças/ Vidas imaginárias, Marcel Schwob
O livro de Monelle, Marcel Schwob
A última folha e outros contos, O. Henry
Romanceiro cigano, Lorca
Sobre o riso e a loucura, [Hipócrates]
Hino a Afrodite e outros poemas, Safo de Lesbos
Anarquia pela educação, Élisée Reclus
Ernestine ou o nascimento do amor, Stendhal
Odisseia, Homero
O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Stevenson
História da anarquia (vol. �), Max Nettlau
Sobre a ética — Parerga e paralipomena (v. ii, t. ii), Schopenhauer
Contos de amor, de loucura e de morte, Horacio Quiroga
Memórias do subsolo, Dostoiévski
A arte da guerra, Maquiavel
Elogio da loucura, Erasmo de Rotterdam
Oliver Twist, Dickens
O ladrão honesto e outros contos, Dostoiévski
Sobre a utilidade e a desvantagem da histório para a vida, Nietzsche
Édipo Rei, Sófocles
Fedro, Platão
A conjuração de Catilina, Salústio
O chamado de Cthulhu, H. P. Lovecraft
Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, Engels
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O desertor, Silva Alvarenga
Tratado descritivo do Brasil em ����, Gabriel Soares de Sousa
Teatro de êxtase, Pessoa
Oração aos moços, Rui Barbosa
A pele do lobo e outras peças, Artur Azevedo
Tratados da terra e gente do Brasil, Fernão Cardim
O Ateneu, Raul Pompeia
História da província Santa Cruz, Gandavo
Cartas a favor da escravidão, Alencar
Pai contra mãe e outros contos, Machado de Assis
Iracema, Alencar
Auto da barca do Inferno, Gil Vicente
Poemas completos de Alberto Caeiro, Pessoa
A cidade e as serras, Eça
Mensagem, Pessoa
Utopia Brasil, Darcy Ribeiro
Bom Crioulo, Adolfo Caminha
Índice das coisas mais notáveis, Vieira
A carteira de meu tio, Macedo
Elixir do pajé — poemas de humor, sátira e escatologia, Bernardo Guimarães
Eu, Augusto dos Anjos
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Farsa de Inês Pereira, Gil Vicente
O cortiço, Aluísio Azevedo
O que eu vi, o que nós veremos, Santos-Dumont
Democracia, Luiz Gama
Liberdade, Luiz Gama
A escrava, Maria Firmina dos Reis
Contos e novelas, Júlia Lopes de Almeida

«série largepost»
�.
�.
�.
�.
�.

Dao De Jing, Lao Zi
Escritos sobre literatura, Sigmund Freud
O destino do erudito, Fichte
Diários de Adão e Eva, Mark Twain
Diário de um escritor (����), Dostoiévski

«série sexo»
�.
�.
�.
�.
�.
�.

A vênus das peles, Sacher-Masoch
O outro lado da moeda, Oscar Wilde
Poesia Vaginal, Glauco Mattoso
Perversão: a forma erótica do ódio, Stoller
A vênus de quinze anos, [Swinburne]
Explosao: romance da etnologia, Hubert Fichte





coleção «que horas são?»
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Lulismo, carisma pop e cultura anticrítica, Tales Ab’Sáber
Crédito à morte, Anselm Jappe
Universidade, cidade e cidadania, Franklin Leopoldo e Silva
O quarto poder: uma outra história, Paulo Henrique Amorim
Dilma Rousseff e o ódio político, Tales Ab’Sáber
Descobrindo o Islã no Brasil, Karla Lima
Michel Temer e o fascismo comum, Tales Ab’Sáber
Lugar de negro, lugar de branco?, Douglas Rodrigues Barros
Machismo, racismo, capitalismo identitário, Pablo Polese
A linguagem fascista, Carlos Piovezani & Emilio Gentile

coleção «artecrítica»
�. Dostoiévski e a dialética, Flávio Ricardo Vassoler
�. O renascimento do autor, Caio Gagliardi
�. O homem sem qualidades à espera de Godot, Robson de Oliveira

«narrativas da escravidão»



LIVRO

26 de outubro de 2021

13:27


Page 235

�. Incidentes da vida de uma escrava, Harriet Jacobs
�. Nascidos na escravidão: depoimentos norte-americanos, wpa
�. Narrativa de William W. Brown, escravo fugitivo, William Wells Brown

coleção «walter benjamin»
�. O contador de histórias e outros textos, Walter Benjamin
�. Diário parisiense e outros escritos, Walter Benjamin
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