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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Ementa 

Cultura, sociedade e tecnologia digital. A cultura e a ideologia como resultado das lógicas dos 

algoritmos: opinião pública, política e hábitos culturais. Informação, internet, big data e algoritmo. 

Dataísmo, dataficação e o mundo através dos dados. Algoritmos, big data e humanidades digitais: 

métodos e tendências de pesquisa. 

 

Proposta da disciplina 

Discutir como diferentes tecnologias digitais computadorizadas, regidas majoritariamente por 

algoritmos, têm realizado um papel cultural cada vez mais proeminente de ordenação, classificação, 

hierarquização e classificação de pessoas, lugares, objetos e ideias. Tendo como insumo o volume 

gigantesco de dados que circula pelos ambientes digitais, produzidos ou não pelos próprios usuários - 

chamado de Big Data -, e coletados por diferentes empresas, instituições e governos, os algoritmos 



estão por trás de uma lógica gestadora da informação, da comunicação e do conhecimento que tem 

moldado novos hábitos de pensamento, conduta e expressão. O processamento dessa massiva 

quantidade de dados, sob os parâmetros dos algoritmos e, por isso, sob a suposta máscara da predição 

objetiva, é feito a serviço da previsão de quem somos, do que fizemos e de como nos comportaremos 

no futuro. 
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