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Plataformização em tempos de isolamento físico e social1 

Kellen do Carmo Xavier2 

 
RESUMO: A partir dos estudos de plataformas, abordamos o confinamento das práticas 
cotidianas ao espaço doméstico e atentamos para suas implicações sobre nossa percepção do 
tempo e do espaço. Mobilizado pelas afetações decorrentes da busca por trabalhar e 
(sobre)viver em isolamento durante a pandemia de COVID-19, o gesto de pesquisa aqui 
apreendido alerta para como, sob o imperativo do “aproveitamento” do tempo, delegamos 
cada vez mais da gestão de nossas vidas às plataformas, junto de nossos dados. 
 

INTRODUÇÃO 

Um ano depois da contaminação pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) ser declarada 

pandêmica, sinto-me e (sento-me) no mesmo lugar: em frente a uma tela de computador sob a 

janela, diante a parcela de céu e sol que me cabem diariamente. Entre a rotina de demandas da 

academia, transito com avidez entre notícias sobre a transmissão do novo coronavírus e de 

suas variantes (até o momento, B.1.1.7, B.1.351 e P.1). Depois de um verão diante os 

registros de encontros e viagens de familiares, amigos e conhecidos tornados visíveis pela tela 

do celular, abundam publicações sobre o colapso da saúde em Porto Alegre/RS, cidade onde 

nasci e vivi a maior parte da vida. A cada dia, um novo recorde de mortes por dia no País. Da 

última vez que chequei, haviam sido 2.730 mortes registradas em 24 horas. Me indigno com 

as medidas ineficientes para a restrição de circulação na capital do Rio Grande do Sul e 

comento com todos como a contenção é diferente em Belo Horizonte, onde resido, mas me 

revolta muito mais ser preciso reivindicar de novo um auxílio emergencial justo e abrangente 

para que todos os brasileiros encontrem melhores condições para se manterem em casa, com 

segurança e dignidade.  

Desfrutando do privilégio de poder dedicar-me exclusivamente ao meu doutorado e de ter 

contado com uma bolsa Capes durante todo o primeiro ano da pandemia no Brasil, foi entre 

quatro paredes e diante de um notebook e de um celular smartphone que experienciei a maior 

parte dos últimos 12 meses. Entre telas, li e escrevi, assisti a aulas e apresentei trabalhos, 
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mantive-me em contato com minha orientadora e com minhas orientandas. Às telas também 

recorri para manter contato com as amizades e os familiares que deixei no Sul. Penso uma, 

duas, três vezes antes de recorrer ao notebook ou ao celular para ter algum entretenimento. 

Não aguento mais tanta luz artificial próxima aos olhos.  

Sob o nível de cautela propiciado por uma combinação de transtorno de ansiedade 

generalizada, da ausência de uma rede de apoio consistente em Belo Horizonte e do imenso 

privilégio de dispor da possibilidade e dos recursos mínimos necessários para trabalhar na 

segurança do meu ambiente doméstico, deleguei à mediação das plataformas minhas compras, 

minhas interações sociais, meu lazer, meu trabalho. Me horrorizei com as notícias, me frustrei 

com as condutas de amigos e familiares, desrespeitei os limites e necessidades do meu corpo e 

me afundei hora em indulgência comigo mesma, hora com o trabalho. 

As plataformas se inserem em nossas rotinas sob muitos aspectos, cabendo destacar que o 

nível de contato ou dependência que temos delas varia imensamente de acordo com nossos 

contextos. Se hoje prescindo delas para formatar o presente texto nas normas que me são 

exigidas para apresentá-lo a meus pares geograficamente distanciados de mim; há aqueles que 

dependem delas para tentar produzir recursos financeiros para sua sobrevivência ao 

transportar mais um passageiro ou fazer mais uma entrega, visto que a plataformização do 

trabalho em países como o Brasil aparece fortemente atrelada a trabalhos precarizados e sem 

vínculos empregatícios mais tradicionais (GROHMANN, 2020).   

Dito isso, trabalho aqui com a premissa de que a pandemia e o isolamento físico e social 

estimulados em sua decorrência borraram ainda mais as fronteiras entre o tempo e o espaço do 

trabalho, do lazer e do descanso, já fragilizadas pela pejotização generalizada, pelos altos 

índices de desemprego e pelo trabalho de plataforma. Dando continuidade a um processo de 

precarização do trabalho que delega aos trabalhadores a criação e manutenção de 

infraestrutura adequada a sua prática profissional, o novo coronavírus apenas contribui para 

afirmar a urgência do reconhecimento da condição de isolamento dos nossos corpos e da 

nossa dependência das plataformas para mediar nossas práticas de trabalho, socialização e 

entretenimento.  

No gesto de tornar comum o relato de uma experiência localizada de um corpo vinculado a 

um tempo e a espaços específicos, considero aqui como o processo de inserção das 

plataformas em todas esferas da vida social que vem se intensificando na última década 
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(POELL; NIERBORG; VAN DIJCK, 2020; D'ANDRÉA, 2020), tendo em vista como as 

tecnologias digitais se enredam em nossas práticas cotidianas, entre elas, as de trabalho 

(GROHMANN, 2020; GROHMANN; QIU, 2020), e acabam por repercutir sobre nossa 

percepção do tempo e do espaço (WAJCMAN, 2019; SODRÉ, 2017; 2021; APPADURAI, 

2004), especialmente diante a excepcionalidade das condições no Brasil e no mundo diante da 

necessidade de isolamento físico e social para a contenção da pandemia COVID-19. 

 

PLATAFORMIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA EM ISOLAMENTO 

Em acordo com Thomas Poell, David Nieborg e José van Dijck (2020), entendo aqui as 

plataformas como infraestruturas computacionais (re)programáveis que oferecem as bases 

para troca de valor entre complementadores e usuários finais a partir do processamento 

algorítmico e monetização de dados; e a plataformização como “a penetração de 

infraestruturas, processos econômicos e estruturas governamentais de plataformas em 

diferentes setores econômicos e esferas da vida” (POELL; NIEBORG; DIJCK, 2020, p. 5). A 

apropriação que fazemos das plataformas enquanto usuários está circunscrita aos seus e aos 

nossos contextos. Como reforça Rafael Grohmann (2020, p. 110), elas “não são neutras nem 

livres de valores, vindo com normas inscritas em suas arquiteturas.”. Entretanto, como não 

foge aos estudos de plataformas, artefatos tecnológicos e práticas sociais se constituem 

conjuntamente; isto é, ainda que submetidos a relações de poder díspares, usuários e 

materialidades se coproduzem (D’ANDRÉA, 2020). 

Em um mundo atravessado pela circulação intensa de pessoas no espaço e de imagens, 

informações e notícias pelos meios de comunicação eletrônica, como apontado por Arjun 

Appadurai (2004), os bairros virtuais disputam com os bairros espaciais o lugar de 

produtores de contexto para a formação e às práticas de comunidades de imaginação e 

interesses: 

O principal dilema é que os bairros são contextos e ao mesmo tempo 
requerem e produzem contextos. Os bairros são contextos no sentido em que 
fornecem o quadro ou cenário onde várias formas de acção humana 
(produtiva, reprodutiva, interpretativa, performativa) podem iniciar-se e 
realizar-se significativamente. Como as vidas-mundos significativas 
requerem padrões de acção legíveis e reprodutíveis, são como textos e por 
isso exigem um ou muitos contextos. De um outro ponto de vista, um bairro 
é um contexto, ou um conjunto de contextos, em que uma acção social 
significativa pode ser gerada e interpretada. Neste sentido, os bairros são 
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contextos e os contextos são bairros. Um bairro é um centro de interpretação 
multíplice. (APPADURAI, 2004, p. 245) 

Longe de se estabelecerem como um problema delineado pelo contexto de isolamento social 

fomentado pela pandemia de COVID-19, as tensões entre a desterritorialização do trabalho 

“de escritório” (que sai de um ambiente delimitado por salas comerciais ou outras formas de 

ambientes empresariais) para uma reterritorialização no espaço doméstico se acentuam. O 

ecossistema doméstico antecessor, no entanto, não necessariamente encolhe, para, ou 

estabiliza-se para que possamos adaptá-lo às nossas novas necessidades. Sob a justificativa de 

fornecer uma infraestrutura para as práticas de trabalho inseridas no ambiente doméstico, a 

multinacional brasileira Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A lançou uma 

“cabine para trabalho em home office” (DE PAULA, 2020) que permite “à empresa 

‘monitorar os funcionários remotamente’” (SEGALLA, 2020).  

Como as plataformas, os bairros abrigam distribuições desiguais de poder. Ainda que usuários 

impactem as configurações das plataformas a partir de suas práticas, os vernáculos destas 

serão majoritariamente os responsáveis por fornecer os limites e as possibilidades de atuação 

nelas. De forma semelhante, a gestão do tempo e do espaço doméstico aparecem como 

condição para a (re)configuração da vida. 

Com a pandemia, atenua-se o fluxo dos corpos, cujo deslocamento fica sujeito a novas 

condições de circulação dentro das cidades, estados e países. Em contrapartida, o consumo de 

imagens mediado pelas plataformas acentua-se. A produção de comunidades a partir de 

práticas situadas e vinculadas a um território espacial se vê afetada e as plataformas não se 

mostram apenas espaço de fluxo de informações, organização social e entretenimento, mas 

mediadoras também das relações de afeto.  

Circunscritos a territórios limitados em um tempo em que sair e encontrar-se com outros 

representa perigo, nossas experiências de produção de localidade ficam majoritariamente 

restritas ao espaço da casa e ficamos sujeitos às lógicas das plataformas para o trabalho, o 

descanso e o lazer. Assim como os bairros espaciais oferecem condições para a produção de 

localidade como uma estrutura de sentimento, uma propriedade da vida social e uma ideologia 

de comunidade situada (APPADURAI, 2004), como bairros virtuais, as plataformas se 

inscrevem em nossas rotinas e afetam nossa apreensão do mundo. Como aponta Judy 

Wajcman (2019), sob o temor de “desperdiçar tempo”, investimos nas plataformas e 
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confiamos na programação algorítmica em busca de uma gestão “inteligente” do tempo 

orientada para a “eficiência”:  

O culto da produtividade e nossa obsessão em empregar cada minuto com 
sabedoria se tornaram as grandes virtudes inquestionáveis de nossa época. 
Afinal, o tempo é finito, então é melhor aproveitá-lo ao máximo. A seu 
modo, quase todas as novas tecnologias são implantadas com esse fim: 
economizar tempo, gastá-lo de forma mais eficaz ou produtiva (o que, no 
enquadramento comum, dá tudo no mesmo). (WAJCMAN, 2019, p. 18, 
tradução nossa) 

Nesse cenário, proliferam-se assistentes virtuais (Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, 

Bixby), aplicações dedicadas a ajudar-nos a manter o foco (Forest, Pomodoro Time), e a 

mensurar e controlar nosso tempo de uso de plataformas de mídias sociais e aparelhos 

smartphone, no geral (QualityTime, StayFree). Em ambientes corporativos, recursos como a 

Agenda do Google e a cabine da Stefanini oferecem às empresas dados sobre as rotinas de 

trabalho de seus funcionários, permitindo sua avaliação e controle a partir de lógicas 

algorítmicas apresentadas, por vezes, como pretensamente neutras. Passando pela análise dos 

calendários compartilhados (WAJCMAN, 2019) aos históricos de edição informados por 

Google e Microsoft em seus softwares de texto, à gamificação do foco citada em Grohmann 

(2020) - como fomentado por aplicações como o Forest, que gratifica com uma nova árvore 

cada período programado sem uso do celular ou das plataformas de mídias sociais nos 

navegadores web -, os dados que produzimos não são lidos isolados, mas tendem a ser 

oferecidos para desenvolvedores e à comunidade desses aplicativos, promovendo práticas de 

superação pessoal e competição com outros usuários. Sob o imperativo do gerenciamento 

inteligente do tempo, por vezes, não hesitamos em ceder nossos dados e partilhar a autonomia 

sobre nossas escolhas com os algoritmos (WAJCMAN, 2019).  

A eficiência, assim, aparece como uma ideologia organizadora da cultura ocidental. Pelo 

menos desde a racionalização do trabalho empreendida por Frederick Taylor, a gestão 

disciplinada do tempo carregaria tons de empreendimento moral (WAJCMAN, 2019). De 

encontro à crítica à racionalidade neoliberal identificada por Grohmann (2020) no trabalho 

mediado por plataformas, não escapa à Wajcman (2019) como a autonomia relativa sobre a 

distribuição do tempo torna-se fundamental à uma noção de liberdade.  

A partir de Gillo Dorfles (1984), para Muniz Sodré (2017), a perda do intervalo significa 

justamente a perda da liberdade, à medida que perdemos a consciência do intervalo como 
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disponibilidade temporal para analisar o vivido e para agir deliberadamente em nossas vidas. 

Ao permitirmos que o objeto técnico assuma a posição de vetor de mudanças em direção à 

uma compressão temporal do espaço, damos lugar a um “ordenamento técnico da existência” 

em que a racionalidade funcional nos orienta conforme a conveniência do mercado e dos 

sistemas técnicos (SODRÉ, 2017, s. p.).   

 

CONSIDERAÇÕES  

Subsequente à onda de exaltação das habilidades multitarefa atribuídas a uma população de 

nativos digitais cujos níveis de letramento digital variam de acordo com o acesso que tem às 

tecnologias (PALFREY; GASSER, 2008), emerge uma infinidade de aplicativos e artefatos 

cuja proposta seria atuar em favor do foco para a produtividade dos sujeitos. Nesse sentido, 

essas ferramentas de gestão pessoal podem contribuir tanto para o controle de uma massa 

trabalhadora como podem integrar um gesto de gestão de si e da própria produtividade. 

Também, se trocas monetárias não se fazem nítidas, o preço a ser pago podem ser os dados 

fornecidos pelo usuário final e que alimentam os bancos das plataformas.  

Impelidos por contextos como a pandemia de COVID-19 e pela precarização das relações de 

trabalho, redomesticamos o doméstico, reconfigurando o espaço da casa para que abrigue os 

espaços necessários para a produção e a reprodução da vida. Às vezes regulados 

algoritmicamente, às vezes, supostamente, mestres de nós mesmos, numa reprodução da 

ideologia neoliberal, cabe a nós atuar sob as configurações das materialidades que nos são 

oferecidas e reconfigurá-las quando preciso. Como os bairros em Appadurai (2004), as 

plataformas são espaços contextualizadores e contextualizados pelas práticas sociais, mesmo 

que abriguem distribuições desiguais de poder. Ainda que usuários impactem as 

configurações das plataformas a partir de suas práticas, os vernáculos destas serão 

majoritariamente os responsáveis por fornecer os limites e as possibilidades de atuação e 

subversão em seus espaços, assim como o território aparece também como condição para a 

configuração da vida. Como participantes ativos na criação de localidade, podemos, sim, 

tensionar limites materiais e contextuais – dentro e fora das plataformas. 

Entretanto, como Grohmann (2020) aborda, nossa presença nos espaços das plataformas gera 

uma acumulação de valor sobre a qual não somos adequadamente sinalizados ou sobre a qual 
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não recebemos compensação equivalente. Ao usufruir dos seus serviços, mais do que uma 

troca monetária, acedemos ao uso e compartilhamento de nossos dados entre as plataformas, 

seus usuários e parceiros. Como Grohmann (2020, p. 109) enfatiza, “a extração de dados não 

é mera coleta de informações, mas extração de valor e recursos”. Wajcman (2019) expõe 

como as plataformas nos convidam a oferecer a gestão de nosso tempo às suas lógicas 

algorítmicas, sob o imperativo da aceleração do tempo e da otimização da produtividade 

naturalizada pelos engenheiros do Vale do Silício e, por vezes, incorporada por nós enquanto 

usuários das plataformas detentoras de temporalidades e espacialidades próprias que nos 

oferecem para consumo. Sob a lógica neoliberal, somos pressionados a responder ao tempo 

das plataformas. Somos conduzidos à prática da ação irreflexiva e orientada para os efeitos 

(SODRÉ, 2017; 2021), que rouba, por vezes, o tempo e o espaço necessários para o descanso 

e para o ócio. Nesse cenário, a apropriação das plataformas como uma forma de participar na 

produção de localidade nos territórios que habitamos é um dos muitos desafios que se 

impõem a nós. Resistir à determinação dos contextos que se oferecem e construir práticas que 

permitam a formação de comunidades da imaginação e interesses (APPADURAI, 2004) 

engajadas em evitar que permaneçamos mais um ano sujeitados às precariedades que têm tido 

lugar em nosso território.  
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