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Algoritmo, cotidiano e shadowban:  

#oexperimento como estratégia de resistência ao robô do Instagram 1 

Renata Nazaré Machado Tarrio Perticarati2 

 
RESUMO: O #oexperimento é uma iniciativa de mulheres feministas na busca de driblar o 
algoritmo do Instagram com o intuito de descobrir se os seguidores recebem propagandas 
após os conteúdos testados e qual o teor dos conteúdos atrelados. A hipótese é a de que o 
algoritmo prioriza conteúdos de consumo e invisibiliza aqueles voltados a causas sociais. 
Através principalmente da ótica de Heller (2011) sobre o cotidiano e Zuboff (2018) acerca do 
capitalismo de vigilância, o método é realizado a partir da análise de dois perfis de 
influenciadoras feministas no Instagram. Como resultados, observou-se que o algoritmo atua 
no enfraquecimento de debates de questões sociais em detrimento de conteúdos que 
incentivam o consumo. 

 

INTRODUÇÃO 

Na rede sociotécnica Instagram, assim como em outras redes sociais e dispositivos online, o 

algoritmo é o mecanismo pelo qual conteúdos são priorizados e disponibilizados para cada 

usuário em particular. Apesar da aparente individualização, o mecanismo se furta dos dados 

rastreados para criar uma combinação estatística capaz de sugerir, em massa, qual conteúdo o 

usuário estará provavelmente mais interessado. Além das diversas questões éticas envolvidas 

neste processo, como o uso de dados por grandes corporações para fins comerciais que 

obedecem a uma lógica de hipersegmentação e hiperconsumo, a permissão fornecida pelo 

usuário na obscuridade e a vigilância estabelecida e/ou possibilitada para servir às grandes 

corporações capitalistas de tecnologia, existem questões mais pontuais, mas não menos 

importantes, que, pela própria sutileza, acabam à margem do debate acadêmico sobre 

algoritmos. É o caso do shadowban, medida adotada pelo Instagram que promove o 

impedimento ou diminuição do alcance de conteúdos sensíveis. 

No entanto, sob a argumentação de “conteúdo sensível”, cria-se instrumentos para 

invisibilizar, também, pautas sociais. Há relatos de que, ao mencionar determinadas palavras, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT1: Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGMC/UFF. E-mail: tarrio.renata@gmail.com  
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escritas no post ou faladas pelo usuário, o algoritmo do Instagram diminui a entrega deste 

conteúdo. 

O problema mora diante de uma sociedade que precisa falar de assuntos delicados. 

Influenciadores ligados a movimentos e causas sociais precisam, constantemente, pronunciar 

ou escrever palavras como estupro, feminicídio, racismo e homofobia. Mas com um algoritmo 

que é calibrado para o consumo, fica difícil promover o livre e amplo debate sobre esses 

assuntos na plataforma.  

Surgem, assim, estratégias de resistência ao algorítmo do Instagram, como é o caso da 

escritora feminista autodidata Polly Oliveira e da Psicóloga formada pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF), mestra e doutora em Psicologia Clínica pela PUC, Manuela 

Xavier, e que promovem em seus perfis o debate sobre várias questões sociais, sobretudo o 

feminismo, compartilhado com seus mais de 300 mil seguidores cada. Para fugir da 

diminuição na entrega do seu conteúdo, Polly Oliveira adotou uma estratégia chamada 

#oexperimento para driblar o algoritmo e fazê-lo dar maior visibilidade ao conteúdo: promove 

um consumo falso, no qual a profissional faz vídeos expondo palavras relacionadas ao 

consumo, marcando marcas em suas publicações e recomendando produtos, enquanto na 

prática avisa seus seguidores que se trata de um experimento. A influenciadora Manuela 

Xavier seguiu a mesma lógica e passou a participar do #oexperimento, levando outras pessoas 

a fazerem o mesmo. Dessa forma, ambas confundem o robô do Instagram, que entende que 

aquele é um conteúdo incentivador de consumo e o entrega em sua totalidade: contemplando 

os assuntos voltados ao consumo e, junto, são entregues aos usuários os tópicos da pauta 

feminista e outros movimentos sociais. 

Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo compreender essa estratégia de resistência 

ao algoritmo na rede sociotécnica Instagram a partir do uso da própria lógica algorítmica, sob 

a hipótese de que, ainda que perverso, o algoritmo não dá conta de todas as lógicas de 

resistência, sobretudo quando driblá-la exigiria o próprio enfraquecimento do algoritmo. Em 

tempos de capitalismo de vigilância, é fundamental realizarmos mapeamento de estratégias de 

resistência ao mal uso da inteligência algorítmica. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O algoritmo só existe no cotidiano. Não é de hoje que tanto o Estado quanto a produção 

capitalista atuam no cotidiano, frequentemente através de bens de consumo publicizados. 

Lefebvre (1981) já levantava essa articulação, indicando que o consumo ganhou tal 

importância na vida de todo dia que passou a se sobrepor a esferas importantes, como até 

mesmo a escolha por ter ou não filhos. Netto e Brant de Carvalho (2012) defendem que ambas 

as forças mencionadas, Estado e capitalismo, se prestam a programar, controlar e melhor 

aproveitar o cotidiano para satisfazer seus próprios fins, sobretudo no que tange o capitalismo, 

que encontra no cotidiano uma base de rentabilidade inesgotável. Dessa forma, aparelhos de 

televisão, fornos microondas e carros, entre tantos outros produtos, funcionam como sedução 

permanente ao que é prático, pragmático, mágico e ilusório (NETTO e BRANT DE 

CARVALHO, 2012). 

Ocorre que o algoritmo não apenas se insere no cotidiano, na tentativa de tornar-se 

indispensável à realidade diária, mas se alimenta dele para gerar constantemente uma 

tecnologia mais inteligente. Observemos o próprio conceito de algoritmo: é um aparato 

tecnológico que dispõe de alta capacidade de captura da atenção dos indivíduos através do 

modus operandi aparentemente individualizado. A lógica algorítmica utiliza “escolhas 

processadas e dados acumulados para automatizar uma aproximação ao julgamento humano 

ou descobrir padrões nos rastros de dados sociais coletados” (GILLESPIE apud 

THOMPSON, 2018, p.37). O algoritmo, portanto, só alcança sua força ao capturar dados na 

cotidianidade, já que só é capaz de agir em pleno funcionando na acumulação de atividades 

repetidas e/ou rotineiras. 

Heller (2014) defende que o homem da cotidianidade não dispõe nem de tempo, nem de 

possibilidade para absorver-se inteiramente em todo e qualquer aspecto relativo à própria 

vida. Dessa forma, não é capaz de aguçar sua capacidade de fruição e ativismo em toda sua 

intensidade. O algoritmo, então, através da captação e organização das informações coletadas 

na cotidianidade, dentro e fora do uso da Internet3, oferece ao indivíduo conteúdos curados 

especialmente atrelados às suas ações e falas cotidianas, proporcionando exatamente aquilo 

que o tornará engajado e ativo no que diz respeito ao consumo, sem roubar-lhe o tempo 
                                                 
3 Observe que os dados capturados e usados na inteligência algorítmica extrapolam o uso direto de aplicativos 
ligados à internet. Isso porque, ainda que não esteja em uso, os alto-falantes dos dispositivos coletam conversas, 
enquanto compras em lojas físicas são frequentemente registradas e associadas aos dados online. 
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inerente às escolhas. É uma possibilidade enganosa, no entanto, à medida que serve não aos 

seus anseios mais profundos, mas usa de seus desejos captados em dados, para infringir-lhe 

novos desejos que tendem ao infinito. 

Para somar à argumentação, Kosik (1976) levanta que quanto mais complexa se torna a vida 

do homem, mais necessária será a esfera de automatização de ações, hábitos e processos 

humanos. A própria lógica interna do algoritmo se apoia na cotidianidade à medida que não 

interessa à simples captura de dados dos usuários, mas se apoia no contínuo, considerando, 

inclusive, as pausas no uso, o momento do trabalho e do sono, a cotidianidade inteira, para 

que os dados gerados e o conteúdo oferecido sejam relevante. Dessa forma, se o dado for 

isolado, obtido fora da cotidianidade, ele não dará conta de conhecer passos fundamentais do 

indivíduo.  

A problemática ganha maior notabilidade quando a aproximamos da noção do capitalismo de 

vigilância. O termo cunhado pela pesquisadora Shoshana Zuboff (2018) aponta que, através 

da captação e uso de dados por parte das grandes empresas de tecnologia, estamos diante de 

uma nova forma capitalista, que coloca suas bases no controle. “Essa nova forma de 

capitalismo de informação procura prever e modificar o comportamento humano como meio 

de produzir receitas e controle de mercado” (ZUBOFF, 2018, p. 18). 

No artigo intitulado Big Other: Capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização 

de informação, a autora discute a transformação da cotidianidade em estratégia de 

comercialização, o ofuscamento das divisões que lhes são consequentes e promove uma 

crítica da natureza da empresa e sua relação com as populações. 

Zuboff (2018) argumenta que a dimensão eletrônica já está organizada pela lógica de 

acumulação ao qual se insere, bem como pelos conflitos próprios desse contexto.  

A lógica da acumulação organiza a percepção e molda a expressão das 
capacidades tecnológicas em sua origem, sendo aquilo que já é tomado como 
dado em qualquer modelo de negócio.  Suas suposições são amplamente 
tácitas e seu poder de moldar o campo das possibilidades é, então, 
amplamente invisível. (ZUBOFF, 2018, p.22) 

A autora sugere que o sucesso do capitalismo ao longo do tempo dependeu justamente da 

emergência de novas formas de mercado que expressam essas novas lógicas de acumulação. É 

importante pontuar que essas formas são capazes, inclusive, de usar uma bandeira social, em 

uma versão ainda mais bem-sucedida de si mesmo “na tarefa de satisfazer as necessidades 
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sempre em evolução das populações e sua expressão na natureza cambiante da demanda” 

(ZUBOFF, 2018, p. 23).  

A apropriação capitalista de movimentos sociais e seu consequente esvaziamento não é 

novidade, vide a ampla gama de produtos comercializados com frases que carregam pouco ou 

nenhum significado sobre feminismo, antirracismo e outros movimentos de minorias. No 

entanto, o que se difere agora é que, no momento em que esses movimentos deixam de servir 

ao consumo, tornam-se imediatamente descartáveis. Esse rastreamento de conteúdos 

“descartáveis” são auxiliados, no contexto do Instagram, à alta capacidade de curar conteúdos 

através de inteligência algorítmica. 

Nesta rede sociotécnica, mais especificamente nos Stories4, o algoritmo apresenta não 

somente, mas também, o seguinte funcionamento: enquanto o usuário navega por diversos 

tópicos oferecidos pelos perfis aos quais segue, seja de influenciadores digitais ou de pessoas 

comuns, o Instagram insere, com certa frequência, publicações patrocinadas que são 

correntemente relacionados aos Stories anteriores5. Essa relação pode ser feita através do 

conteúdo falado e escrito ou ainda sugerido através de semelhança imagética. Assim, se no 

Story anterior seu melhor amigo colocou uma foto de hambúrguer, ainda que não tenha 

escrito nada, há uma significativa possibilidade de nos próximos stories, dessa vez 

patrocinados, aparecer um hambúrguer ou outro conteúdo relacionado à comida. 

Nesta lógica, o Instagram parece priorizar e mostrar para mais pessoas aqueles conteúdos 

facilmente atreláveis ao consumo ao passo que, por trás da argumentação do shadowban, 

esconde conteúdos importantes à sociedade. Shadowban é um banimento temporário que o 

Instagram não assume, mas aplica em alguns usuários  (FERREIRA, 2019) devido ao suposto 

mau uso das políticas da rede.  

A priori, a ideia seria invisibilizar assuntos sensíveis e evitar práticas condenáveis ou até 

mesmo criminosas como incitação ao ódio. No entanto, a ferramenta acaba por retirar o 

alcance de publicações que exigem vocabulário importante à diversas lutas sociais como as 

palavras racismo, feminicídio e estupro. Ao perceber a mudança de métricas em seu perfil 

                                                 
4 Ferramenta que permite vídeos e imagens de no máximo 15 segundos e que ficam no ar por apenas 24h.  
5 Essa não é a única forma de inteligência algorítmica aplicada ao recurso de Stories do Instagram. Há também a 
possibilidade de publicação patrocinada ser relacionada ao interesse anterior do usuário, captado através de 
dados de navegação e coleta de áudio. Os stories dos perfis mostrados para o usuário também seguem a regra de 
conteúdos mais visitados, deixando sempre à frente aqueles que o indivíduo mais assiste e/ou interage. 
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quando falava de assuntos como os mencionados, a influenciadora Polly Oliveira passou a 

fazer e promover um teste chamado de #oexperimento, no qual ela cria conteúdos simulando 

o incentivo ao consumo para que seus seguidores mostrem quais posts patrocinados aparecem 

para eles depois de assistirem e interagirem com seus Stories.  

Aqui vale lembrar que, segundo Netto e Brant de Carvalho (2012), a vida cotidiana é também 

um espaço do acaso, do inesperado e um palco possível de insurreição. Através do projeto 

intitulado #oexperimento, Polly Oliveira e Manuela Xavier, que seguiu os mesmos passos 

diante de seu extenso número de seguidores, entre outras pessoas que participam criando 

conteúdos para teste ou participando e fomentando a iniciativa, podemos levantar a condição 

de que, nesta esfera, ocorre uma suspensão do cotidiano (HELLER, 2014), levando milhares 

de pessoas a refletirem ativamente sobre a relação entre algoritmo e consumo. Estamos diante 

de uma estratégia de resistência não à inteligência algorítmica em si, mas à sua servidão ao 

capitalismo. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia partiu não somente da pesquisa bibliográfica previamente apresentada pela 

autora desta pesquisa, mas também incluiu o acompanhamento e análise dos perfis no 

Instagram @pollyoliveirareal e @manuelaxavier, dando prioridade para as publicações na 

modalidade Stories, onde são discutidos mais profundamente abordagens contextuais sobre 

feminismo e espaço no qual o algoritmo sugere publicações patrocinadas atreladas ao 

conteúdo do perfil anteriormente acessado. O acompanhamento foi realizado do dia 

10/02/2021 ao dia 17/02/2021 e englobou captura de telas com sua posterior análise, 

categorização de termos-chave e estudo dos resultados mostrados pelas próprias 

influenciadoras sobre o experimento.  

 

RESULTADOS  

Ao notar o funcionamento do algoritmo no Instagram, as influenciadoras feministas Polly 

Oliveira e Manuela Xavier falam e falsamente indicam conteúdos relacionados ou 

relacionáveis à consumo em suas contas pessoais na busca - bem sucedida - de que seus 

conteúdos saiam do shadowban e aumentem o alcance das temáticas discutidas. Dessa forma, 
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quando as influenciadoras criam conteúdos temporais, como é o caso dos Stories, somente 

acerca do feminismo, o alcance diminui, resultado comprovado através dos dados 

compartilhados com os seguidores.  

As duas mulheres têm objetivos e estratégias diferentes, ambas pautadas na mesma hipótese 

sobre a relação entre algoritmo e consumo. Polly Oliveira costuma criar conteúdos e depois 

discutir as propagandas sugeridas aos seguidores, problematizando o funcionamento do 

algoritmo no Instagram que, muitas vezes, levam mulheres a consumirem produtos ligados ao 

padrão de beleza ou, até mesmo, se sentirem julgadas devido ao tipo de conteúdo que o 

algoritmo as atrela. 

 

 

 

Figura 1: Polly Oliveira mostra as publicações patrocinadas atreladas ao seu conteúdo e compartilhadas pelos 

seguidores com ela  

Fonte: Captura de tela do Instagram, 2021 

 

Manuela Xavier, por sua vez, se propõe a compartilhar questões de movimentos sociais, 

tópicos feministas e demais assuntos políticos e, logo depois, constrói um conteúdo longo, 

marcando marcas, falando de produtos ou procedimentos estéticos. Ela costuma começar esse 
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tipo de conteúdo ao explicar que agora precisa “trabalhar para o Instagram” para que a 

plataforma mostre o conteúdo como um todo.  

 

 

Figura 2: Manuela Xavier compartilha conteúdos políticos e faz vídeos de maquiagem  

marcando marcas na publicação  

Fonte: Captura de tela do Instagram, 2021 

 

Neste sentido, ambas confundem o algoritmo, que acaba entregando, devido à própria 

automação, o conteúdo por inteiro, aumentando o alcance das publicações e tornando 

possíveis que mais pessoas tenham acesso às discussões de movimentos sociais. 

Podemos notar que, justamente por atuar na cotidianidade e na tentativa de dar conta de todas 

as suas esferas, o algoritmo do Instagram deixa escapar as brechas para resistência. Thompson 

(2018) reforça este ambiente ao afirmar que a comunicação promocional na Internet ocorre 

em um sentido específico, onde o usuário recebe mensagens direcionadas principalmente para 

fins de vendas de produtos, com base nos dados coletados e orientados a uma pluralidade de 

outros distantes. Na distância empregada nesta pluralidade, o algoritmo não é capaz de prever 

e/ou lidar com certos comportamentos, tais quais os aqui apresentados pelas influenciadoras 

feministas. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

60 

Ainda segundo Thompson (2018), o sistema apresentado permite uma grande capacidade de 

regular a visibilidade ou invisibilidade de acordo com o poder e recursos que indivíduos e 

organizações têm disponíveis, deixando nas mãos das grandes corporações, tal qual defende 

Zuboff (2018), a (falta de) regulação e consequente esvaziamento do movimento.  

Por outro lado, esta pesquisa mostra que esta mesma capacidade levantada por Thompson trai 

o próprio algoritmo na entrega dos conteúdos os quais tem preferência por invisibilizar.  

As estratégias promovidas pelas influenciadoras seguem a lógica de Heller (2014) que 

argumenta não haver uma linha divisória rígida entre o que é e o que sai do cotidiano, abrindo 

espaço para que os indivíduos possam empenhar-se na condução da vida mesmo quando as 

condições econômico-sociais favorecem a alienação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há fortes evidências de que o algoritmo do Instagram prioriza publicações voltadas ao 

consumo, atrelando falas e textos do influenciador a produtos e serviços que serão oferecidos 

logo após o assunto tratado. O próprio silêncio da plataforma em relação ao assunto tende aos 

obscuros motivos aos quais podem ser associados. Pela própria exposição dos dados internos 

dos perfis aqui estudados, podemos notar que os tópicos não relacionados diretamente a 

consumo, como assuntos referentes a causas sociais, são invisibilizados pelo algoritmo da 

plataforma, de modo a serem mostrados a um número menor de usuários. Essa é uma 

problemática importante de ser discutida já que, ainda que procuremos debates importantes 

nas redes sociais e que, deliberadamente escolhemos consumí-los, estes serão, muitas vezes, 

escondidos em prol de conteúdos que gerem maior consumo. 
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