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Resumo 

O “feed de notícias” (FN) é uma construção híbrida, composta a partir de agentes humanos e 
não-humanos, que aparece para cada um dos usuários quando estes acessam seus perfis no 
Facebook. Cada FN conforma redes textuais, a partir da nossa experiência de leitura, que não 
podem ser reduzidas à soma dos seus elementos. Nesse trabalho, propomos uma análise da 
formação dessas redes textuais, buscando compreender como os atores agem, construindo 
textualidades e produzindo sentido nesse ambiente, a partir dos dados coletados na experiência 
da pesquisadora no FN de seu perfil pessoal do Facebook no dia 13 de abril de 2015. Para nos 
auxiliar nesse processo, buscamos conceitos da Teoria Ator-Rede (TAR) – dialogando com 
autores como John Law (1992), Bruno Latour (2012) e Michel Callon (1990) – e consideramos 
o texto para além de suas dimensões linguísticas, como defende Gonzalo Abril (2007). 

Palavras-chave: “feed de notícias”; Facebook; redes textuais; cartografia; Teoria Ator-Rede. 

 

Introdução 

Ao acessarmos nosso perfil pessoal no Facebook, deparamo-nos com um “feed de 

notícias” (FN)4 composto por diversos extratos textuais que vão sendo interligados por 

nossa leitura (mediada pelo ambiente sociotécnico) e, assim, conformando textos e sentidos 

a partir das nossa próprias experiências. Podemos dizer que os textos que emergem de cada 

um desses acessos são únicos, uma vez que trata-se de uma conformação de posts 

particulares, que dizem de uma lista de amigos5 e de algoritmos de uma determinada conta 

na mídia social, e de um momento específico de nossa experiência, temporalmente. 

Também são únicos porque, à medida que o tempo passa, novos posts vão sendo 
                                                
1  Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Curso de Comunicação Social do PPGCOM-UFMG, email: amandajurno@gmail.com  
 
3 Orientador do trabalho. Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM-UFMG, email: 
carlosfbd@gmail.com  
 
4 É a tradução do nome Newsfeed, e refere-se à página inicial do usuário, na versão mobile, e à coluna central para a 
visualização de computador; ao espaço onde aparecem as “novas histórias” dos seus amigos e páginas. É dividido em duas 
versões: “principais histórias” e “mais recentes”: na primeira, aparecem os conteúdos considerados de maior interesse do 
usuário pelo Facebook e, na segunda, os conteúdos de todas as conexões do usuário. (BUCHER, 2012). Nesse trabalho, 
usaremos o termo em português – “feed de notícias” (FN).  
 
5 O Facebook usa o termo “amigo” (em inglês, friend) para se referir aos contatos do usuário na mídia social, assim como 
os verbos associados a ele: adicionar amigo (add a friend); desfazer uma amizade (unfriend), etc. 
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adicionados e os algoritmos vão sendo agenciados a partir das nossas interações com esses 

posts e com a interface do Facebook.  

O presente trabalho analisa como se formam redes textuais mediante agenciamentos 

coletivos no FN. Também busca compreender como os atores agem, construindo 

textualidades e produzindo sentido nesse ambiente. Para nos auxiliar nesse processo, 

buscamos conceitos da Teoria Ator-Rede (TAR) – dialogando com autores como John Law 

(1992), Bruno Latour (2012) e Michel Callon (1990) – e consideramos o texto para além de 

suas dimensões linguísticas, como defende Gonzalo Abril (2007). 

 

1. “Feed de notícias”, redes textuais e agenciamentos híbridos  

A Teoria Ator-Rede é uma abordagem teórico-metodológica que se volta para a 

formação de redes a partir das associações entre diversos atores (humanos e não-humanos). 

Como o “feed de notícias” do Facebook é o resultado da agência de elementos humanos e 

não-humanos (os algoritmos, por exemplo), consideramos que os conceitos elucidados por 

essa linha de pensamento podem ser de grande auxílio para pensarmos essas associações 

híbridas. 

A TAR é fundada em cima de dois conceitos-chave: ator e rede. O ator é aquele que 

age e/ou faz agir e, para essa linha de pensamento, não existem essências. Isso não quer 

dizer que as ações devam ser consideradas como equivalentes, mas, sim, que reconhecemos 

que todos elementos são capazes de agir e influenciar em uma rede, fazendo emergir 

relações de poder, e se organizar de modo relacional e distribuído (LAW, 1992, p.386).  

Para a TAR, há dois tipos de entidades que agenciam: os intermediários e os atores 

– ou mediadores, para Latour (2012)6. Os intermediários são aqueles que transportam as 

ações sem modificá-las; que, em uma determinada associação, não exercem influência nem 

modificam o processo em curso, apenas repassam a ação. Porém, qualquer intermediário 

pode se tornar mediador desde que modifique e/ou influencie diretamente outros atores. 

Portanto, os mediadores são os atores que “transformam, traduzem, distorcem e modificam 

o significado ou os elementos que supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 65).  

Voltando ao nome Teoria Ator-Rede, a segunda parte do binômio refere-se ao que é 

formado a partir das conexões ou associações que um ator realiza com outros. A rede é o 

espaço-tempo da ação, o movimento associativo entre os elementos que deixa ver surgir o 

social. Não é por onde as coisas passam, mas aquilo que se forma na relação entre os atores. 
                                                
6 Nesse trabalho adotaremos a nomenclatura usada por Bruno Latour, na qual o termo ator refere-se a dois tipos de 
agentes: o mediador e o intermediário, onde só o primeiro influencia e age na rede. 
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No nosso caso, propomos considerar que o FN é a nossa rede de análise, resultante da 

agência de todos os atores que o compõem. 

No Facebook, são inúmeros os atores em potencial, assim como as hibridizações 

entre eles. Os humanos são atores importantes nesse ambiente sociotécnico, mas não são os 

únicos. As instituições e empresas também agenciam – compartilhando conteúdo e pagando 

para que seus posts apareçam no FN de usuários que não necessariamente se conectam com 

eles através de suas listas de amigos. As interfaces também agenciam, já que utilizar o 

Facebook em um smartphone ou em computador de mesa são experiências potencialmente 

distintas, inclusive no que tange às postagens exibidas no FN. As hashtags7 e marcações de 

amigos também podem agenciar ao permitirem a ligação entre usuários não conectados 

pelas listas de amigos pessoais. Porém, dentre os não-humanos e híbridos que agenciam 

nesse ambiente, é preciso destacar os chamados “algoritmos”.  

No seu sentido denotativo, a palavra algoritmo refere-se a uma fórmula matemática; 

a códigos, ou softwares, que reconhecem certa informação e geram outra informação – 

input/output, (cf. GILLESPIE, 2014). No caso do Facebook, os algoritmos cumprem a 

tarefa de organizar tanto as informações exibidas na linha do tempo do perfil de usuário, 

quanto o que será exibido no seu FN (nosso interesse particular nesse trabalho). Os 

algoritmos são os responsáveis, por exemplo, por fazer com que posts com maior 

engajamento (curtidas, compartilhamento e respostas) apareçam nos FNs de mais usuários, 

ou que posts publicados por usuários com os quais se mantém maior interação tenham 

prioridade e apareçam com maior frequência no seu FN.  

Esses algoritmos agem visibilizando ou invisibilizando os posts, segundo lógicas 

desconhecidas do público, além de não manter uma relação direta entre “postar uma 

informação” e “disponibilizá-la para os usuários com os quais se está conectado na lista de 

amigos”. Sendo assim, não podemos ignorar a agência desses atores nas redes textuais dos 

FNs porque sua ação não é previsível, muito menos nula.  

Ainda que os algoritmos fujam das características básicas que regem o conceito para 

os autores da TAR, propomos tratá-los como “caixas-pretas” (CP) 8 . Para fins 

metodológicos, algumas redes fortemente estabilizadas e convergentes podem ser 
                                                
7 Palavras precedidas pelo sinal “#” que servem para agrupar assuntos semelhantes na rede. Foram popularizadas após a 
institucionalização do seu uso pela mídia social Twitter e são utilizadas pelos usuários para encontrar publicações nas 
mídias sociais. 
 
8 Caixa-preta é um conceito usado pelos autores da TAR em referência a redes de atores altamente estabilizadas e que, 
portanto, funcionam e podem ser tratadas como unidade. São o resultado da estabilização de controvérsias e podem ser 
abertas se as controvérsias forem desestabilizadas.  
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consideradas como CPs (CALLON, 1990), o que significa que elas não precisam ser 

problematizadas porque não são foco de uma determinada análise. No nosso caso, porém, 

optamos por tratarmos os algoritmos como CPs porque não temos a opção de conhecer sua 

exata composição. Assim, propomos tratá-los como um ator-rede no que tange ao 

conhecimento dos atores e agências internas, mas problematizando as suas resultantes 

através de experiências e das informações divulgadas pelos porta-vozes do Facebook. 

Os algoritmos são compostos por milhares de variáveis que não são divulgadas pelo 

Facebook9. Dentre o pouco que já foi dito, sabemos que algumas variáveis influenciam no 

aparecimento ou não de um determinado post em um determinado FN. Dentre elas estão, 

por exemplo, a frequência de interação que o usuário mantém com certa página ou usuário; 

o número de interações que o post tem; a data de publicação do post; a frequência de 

interação daquele usuário com aquele tipo de post; o tempo gasto por aquele usuário em 

posts daquele tipo, dentre outros. A partir de nossa experiência no ambiente, também 

sabemos, por exemplo, que quando curtimos e compartilhamos posts sobre um determinado 

assunto nosso FN tende a ser composto por posts sobre a mesma temática (política, 

entretenimento, esportes, etc). 

Assim, a partir de cálculos desconhecidos, os algoritmos instauram uma lógica 

própria de administração dos fluxos de informações; reorganizam os conteúdos a fim de 

contemplar aquilo que detectam como sendo de interesse de cada um, instaurando um 

regime peculiar de visibilidade e invisibilidade e uma nova lógica de conhecimento 

(BUCHER, 2012; GILLESPIE, 2014). Torna-se impossível, portanto, separar a agência dos 

algoritmos da emergência das redes textuais no acesso do usuário ao seu FN. 

 Para falarmos de redes textuais, precisamos definir o que estamos chamando de 

“texto”, recorrendo às ideias de Gonzalo Abril (2007). Abril defende que o texto excede a 

dimensão linguística e sugere que paremos de concebê-lo segundo a metáfora “de uma 

ilha”, substituindo-a para a de “arquipélago” ou, ainda melhor, “rede textual”. Nessa 

visada, o texto deixa de ser pensado somente em sua unicidade para se tornar “muitos”, 

composto por diversas hibridações e agenciamentos de fragmentos textuais, linguagens e 

perspectivas sociosemióticas prévias.   

Para Abril, não são os sujeitos que fazem emergir os textos, são os processos de 

textualidade que fazem emergir tanto textos quanto sujeitos. Assim, o texto não seria só um 

tecido interno de qualidades e acontecimentos semióticos, mas redes textuais com 

                                                
9  Inclusive, por razões mercadológicas. 
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multiplicidades de vozes das quais o sentido emerge na relação com o leitor. Nesse caso, 

pode-se considerar que, apesar de cada texto ser único, o conjunto de diversas interações e 

ressignificações conforma um outro texto que não pode ser resumido à soma dos 

fragmentos que o compõem.  

Nesse trabalho, propomos uma apropriação e utilização do conceito de redes 

textuais com referência também àquelas formadas no FN. Não podemos considerar o FN 

como um texto único, já que para sê-lo haveria de ter conexão entre todos seus elementos, 

mas como um ambiente onde várias redes textuais diferentes emergem a partir da agência 

coletiva de humanos e não-humanos em cada experiência do usuário. Os agenciamentos 

formam textos próprios compostos pela articulação dos rastros deixados pelos atores e por 

suas diversas significações.  

Consideramos que cada um dos fragmentos que compõem os FNs, assim como o 

conjunto formado por esses fragmentos, conformam novas redes textuais que extrapolam o 

limite dos “feeds de notícias”. Assim, as dinâmicas textuais que se dão no Facebook 

também podem ser entendidas também como redes textuais que emergem da relação entre 

os diversos textos produzidos particularmente por cada FN, mas que não podem ser 

resumidas à soma deles. Redes textuais que também fazem parte da criação de situações 

históricas relativas aos atores envolvidos naquelas contingências e naquele momento. 

 

2. Metodologia de análise: uma experiência cartográfica 

Para nos ajudar no processo de análise, adotamos o método cartográfico, que 

“consiste no acompanhamento de processos, e não na representação de objetos” (BARROS, 

KASTRUP, 2012, p. 53). Trata-se de um desdobramento do conceito de rizoma de Deleuze 

e Guattari (1995) que propõem uma nova forma de olhar para o conhecimento: esquecer o 

modelo arborescente e pensar em um modelo rizomático10. O pesquisador vai percorrendo 

caminhos, fazendo escolhas, encontrando e conhecendo os atores, traçando linhas e relações 

à medida que avança no percurso. Trata-se de um método criado em sintonia com o 

domínio que abarca, através das pistas, estratégias e procedimentos concretos da pesquisa 

(KASTRUP, BARROS, 2012). 

                                                
10 O modelo arborescente pressupõe um tronco central forte e estável, do qual se originam e se ramificam várias ideias e 
proposições. Já o modelo rizomático propõe olharmos para os conhecimentos como emaranhados de raízes (rizomas), nas 
quais é impossível distinguir uma raiz pivotante (central), tampouco definir onde começam ou terminam as ramificações. 
(cf. DELEUZE, GUATTARI, 1995). 
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Na cartografia, o pesquisador precisa sempre lembrar-se que também é um ator na 

rede em que está imerso (BARROS, KASTRUP, 2012) e que, portanto, também age e 

influencia os outros atores. Essa perspectiva é muito interessante para pensarmos o nosso 

objeto de estudo, já que o que é exibido no FN é extremamente influenciado pelas ações do 

usuário na rede. Assumindo essa máxima – de que o(a) pesquisador(a) é um ator na rede e 

que a parte dessa rede que é acessível a ele(a) depende diretamente do modo como participa 

dela – o desafio metodológico que se impõe é seguir os atores para observar a formação das 

redes textuais e delas compor “uma narrativa, uma descrição ou uma proposição” 

(LATOUR, 2012, p.189) capaz de evidenciar os agenciamentos e as ações por eles 

desencadeadas.   

 Para realizar a coleta de dados, utilizamos a conta pessoal da pesquisadora Amanda 

Jurno ao invés de criar uma nova conta só para a pesquisa. A opção foi feita a fim de 

aproveitar as conexões pessoais firmadas anteriormente e simular uma experiência parecida 

com a de qualquer usuário quando acessa seu perfil. Nossa análise foi feita com base no FN 

e nos fragmentos que o compunham. Decidimos não escolher um tema a ser seguido a 

priori para não limitarmos nossas opções, mas abrirmos as possibilidades para todas as 

redes que aparecessem no FN no momento da coleta.  

Para fazer com que essa composição fosse o mais diversa possível, realizamos 

algumas ações antes de iniciar a análise, como curtir e seguir páginas11 de conteúdos 

diversos – de empresas, veículos de mídia e pessoas públicas – que, inclusive, podiam ser 

contrárias aos nossos posicionamentos pessoais, para diversificar o conteúdo que aparecia 

para nós. Também fizemos parte de cerca de 20 grupos com discussões temáticas sobre 

assuntos variados no Facebook, além de não ativarmos (voluntariamente) filtros de seleção 

de conteúdos (seguir/deixar de seguir). Acreditamos que essas opções podem ter ajudado a 

influenciar a agência dos algoritmos, levando  à composição de um FN mais diverso e 

menos “viciado” em temas e assuntos acessados anteriormente. 

Nossa proposta foi separar um dia aleatório no mês de abril de 2015 (segunda-feira, 

dia 13) para observar as textualidades em formação, escolher uma ou mais que nos 

parecessem potencialmente promissoras e segui-las tecendo a rede em questão, 

independentemente da temática. A escolha por seguir algumas redes em formação – em 

detrimento de outras – se deu com base em dois critérios: posts que aparecessem no FN do 
                                                
11 No momento da coleta, o Facebook ainda não permitia a visualização organizada da lista de página seguidas pelo 
usuário, sendo impossível mensurar o número exato de páginas seguidas à época. Porém, com base no registro de 
atividades, entre março de 2014 (início do Mestrado) e abril de 2015, sabemos que foram adicionadas 63 páginas a essa 
lista. 
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perfil utilizado para a coleta e que tratassem de temas de maior abrangência e que 

potencialmente gerassem maior discussão entre os usuários – excluímos, portanto, posts 

com comentários e fotos pessoais, ou com vídeos e imagens de autoajuda ou animais 

engraçados. Durante a pesquisa, interviemos na rede curtindo e, em menos frequência, 

compartilhando posts relacionados às redes textuais que seguíamos, para agir sobre os 

algoritmos e fazer com que mais conteúdo sobre elas circulassem em nosso FN. 

Optamos por acessar o Facebook de um mesmo computador todos os dias e, a cada 

post coletado, fizemos um print12 (para registrar tanto o post, quanto as interações no 

momento) e salvamos o link. Apesar de sabermos que o tempo gasto lendo ou assistindo o 

vídeo de um post por um usuário necessariamente agencia a rede (Cf. YU; TAS, 2015), 

levamos em conta apenas a agência visível no post: curtir e compartilhar13. Acreditamos 

que os compartilhamentos são um importante foco de análise porque no compartilhamento 

encontramos duas ações contíguas a circulação e a ressignificação – o usuário compartilha o 

post de outro usuário para que circule entre sua lista de amigos por interesses próprios, 

especificando-os (ou não) através da inserção de textos adicionais que podem ressignificar 

seu conteúdo. Pelo fato de simularmos uma experiência de usuário que, em princípio, não 

pretende ser quantitativa, não observamos todos os compartilhamentos de todos posts: 

apenas os primeiros de alguns.  

Metodologicamente, optamos por dividir a coleta em ordem cronológica do 

aparecimento dos posts em nosso FN e o esforço de descrição dos atores foi feito enquanto 

houve fôlego das redes, ou até onde foi possível chegar na semana proposta para a coleta.  

  

 2.1 - Descrição das redes textuais 

No dia 12 de abril de 2015 – domingo anterior ao início da coleta – foram realizadas 

manifestações contrárias ao Governo Federal em várias cidades do país. De acordo com 

pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (TELLES; ALVES; VAZ, 

2015), os manifestantes de Belo Horizonte disseram estar nas ruas, principalmente, por 

causa da corrupção excessiva dos políticos, de uma insatisfação generalizada e pelo pedido 

de “saída” da presidente Dilma Rousseff e do seu partido – o Partido dos Trabalhadores 

(PT). No mesmo dia, também foi disputado o jogo “clássico”, entre os times Cruzeiro e 

Atlético Mineiro, pelo campeonato estadual, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. 
                                                
12 Captura de tela feita pelo computador que registra uma imagem do que é visualizado no display naquele momento. 
 
13 Sabemos que os comentários têm uma agência importante na composição do FN, porém a sua análise convoca outra 
dinâmica que não pretendemos discutir nesse trabalho. 
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Diante dos acontecimentos do domingo anterior ao dia de coleta, pode-se imaginar 

que, quando entrei no meu14 FN na segunda-feira (13 de abril) ele estava repleto de 

postagens sobre política e futebol. Dentre os xingamentos, sobre um assunto e outro, me 

chamou a atenção um post que reclamava sobre a falta de atenção da mídia 

institucionalizada para um caso de violência: contra o fotógrafo do jornal “Estado de 

Minas”, Beto Novaes. O fotógrafo havia sido agredido enquanto fazia a cobertura da 

manifestação na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, em razão da sua semelhança física 

com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O usuário C.D.15 reclama da falta de 

cobertura ao fato, como é possível ver na FIGURA 1. 

 

 
FIGURA 1: post sobre a falta de cobertura à violência sofrida pelo fotógrafo. (Fonte: http://migre.me/qNlyA) 

O post fora publicado dezesseis horas antes do momento em que apareceu no FN, 

ainda no domingo, e trata-se de uma publicação editada: o post original não continha o link 

para a matéria do Jornal O Tempo. Nesse caso, o usuário inseriu uma “atualização”, que é 

possível visualizar pelo status “editado”. De acordo com o post, nem o próprio jornal que 

emprega o fotógrafo havia noticiado o ocorrido e, até aquele momento, somente o Jornal “O 

Tempo” o havia feito. O que me chamou atenção no post foi que ele saiu da tendência que 

                                                
14 Fizemos a opção de usar a primeira pessoa do singular para descrever a experiência com o FN, apesar de sabermos que 
ninguém age sozinho. Como descrevemos a experiência da mestranda com seu FN, acreditamos que essa opção soaria 
melhor.  
 
15 Censuramos os nomes e fotos para preservarmos a privacidade dos usuários citados. Para nos referirmos a eles, 
utilizamos as iniciais dos seus nomes usados na mídia social (como A.J. para Amanda Jurno). 
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eu vinha percebendo de pessoas criticando “lados opostos” e fazia uma crítica com 

conteúdo a uma falha que o usuário havia detectado na cobertura midiática, e não baseado 

em opiniões pessoais.  

Trata-se de um compartilhamento de um outro post: C.D. usa o post de Q.C. para 

seus próprios interesses, compartilhando-o e adicionando o seu texto pessoal, porque quer 

que a informação de Q.C. circule entre sua lista de amigos, com algumas complementações 

próprias. Assim, o post de Q.C. continua agindo, agora na rede de C.D.: os usuários que 

leem o post de C.D. podem ler também o de Q.C.. C.D. também convoca a hashtag #BH 

como ator em potencial (que poderá agenciar ou não) e a página “Estado de Minas”, como 

podemos ver no começo do texto da FIGURA 1, na marcação em azul no texto. Depois da 

atualização do post, a página do “Jornal O Tempo” também foi convocada.  

Cada um dos trinta usuários que havia curtido o post de C.D. no momento da coleta 

também agiu na tessitura das redes textuais que emergiram naquele dia para diversos 

usuários do Facebook: ao curtir, agenciaram seus algoritmos fazendo com que o post 

circulasse também em FN de usuários conectados a eles. Cada um dos usuários que faz 

parte da rede de Q.C. pode ver o post e compartilhá-lo com a sua própria rede, como fez 

C.D.. No momento da coleta, o post de Q.C. havia sido compartilhado por outros 170 

usuários e curtido por mais de 300, ou seja, trata-se de uma ação que gerou pelo menos 

outras 470 ações e à inserção do mesmo post em diversos FN. Também observei alguns 

desses compartilhamentos e vi que a linha geral de ação era compartilhar sem adicionar 

texto próprio. Porém, alguns o fizeram colocando texto e links externos, como C.D., por 

exemplo.  

Após curtir todos os posts observados e abrir os links indicados para me informar 

sobre o assunto – no mesmo navegador e com o meu perfil ainda logado16 – voltei ao 

Facebook e me deparei com outros dois posts relacionados ao assunto no meu FN. O 

primeiro, o post de um usuário que reclama da cobertura da imprensa, inserido 

automaticamente a partir de uma publicação no Twitter17, e um post da página “Brasil Post”  

com o link de uma notícia sobre o caso do fotógrafo que sofreu violência. 

                                                
16 Os algoritmos do Facebook também geram dados sobre o comportamento do usuário em sites externos. Isso é feito pelo 
rastreamento a partir de cookies ou quando o usuário opta por fazer login em outro site com seus dados da mídia social. 
Dentre estes registros, estão informações de quais sites cada usuário navegou, em quais links clicou, por quanto tempo 
permaneceu em cada página ou quais termos inseriu na busca, por exemplo. 
 
17 O usuário que desejar pode interligar as contas do Twitter e do Facebook para que, quando postar algo na primeira 
mídia social, automaticamente posta também na segunda, sem ações adicionais do usuário. 
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Ao entrar no Facebook algumas horas mais tarde, um post no meu FN me chamou a 

atenção pela forma como “conversava” com o caso do fotógrafo, compondo a mesma rede 

textual. O post, do usuário I.Q.S., é composto por um link que levava a um hotsite18 da 

“Revista Veja” e um pequeno texto ironizando a iniciativa. No site, a revista convida os 

internautas a participar do panelaço19 sem sair do computador e os oferece a opção de, ao 

clicar no play, escutar o som de panelas batendo como se participasse de uma dessas 

manifestações.  

 
FIGURA 2: Post compartilhado por I.Q.S. (Fonte: http://migre.me/qNlvh ) 

 

Ao curtir o post da FIGURA 2, o Facebook me indicou duas notícias sob o título 

“links relacionados” (FIGURA 3). Vale ressaltar que essa seleção é feita através de 

algoritmos que relacionam os links automaticamente. 

                                                
18 Hotsite é o nome usado em referência a um site feito especificamente para uma função, com tempo de duração pré-
determinado, geralmente com fins publicitários ou de marketing pontuais. Link do site citado: 
http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/panelaco-virtual/. 
 
19 Desde o dia 08/03/15, quando milhares de brasileiros se organizaram para bater panelas nas janelas de suas casas, em 
sinal de reprovação ao pronunciamento que a presidente Dilma Rousseff fazia na televisão, o panelaço se tornou um 
símbolo da insatisfação contra o atual governo e o partido da presidente, o Partido dos Trabalhadores (PT). A ação tem 
sido muito debatida por apoiadores e contrários, e tem se repetido durante as aparições da presidente ou de seus 
correligionários na TV (principalmente na “Rede Globo”). 
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FIGURA 3: Links sugeridos pelo Facebook. (Fonte: Elaboração própria). 

 

É curioso observar que o caso do fotógrafo – a mesma notícia que estava presente 

no post da FIGURA 1 – foi associado ao post da FIGURA 2, assim como havíamos feito 

mentalmente. Também vale chamar a atenção para o segundo link sugerido, que diz de um 

assunto não associado às manifestações do dia 12 de abril de 2015 e que nos faz refletir 

sobre a aparente objetividade e neutralidade dos algoritmos nesse tipo de associação. 

Outras publicações sobre a cobertura da mídia foram aparecendo em meu FN, 

grande parte direcionada à cobertura da “Rede Globo” e publicações ligadas às 

“Organizações Globo”. Os posts traziam links de notícias ou publicações de sites criticado 

as notícias daqueles veículos de mídia, ou os próprios links das notícias criticadas com a 

adição de textos ressignificando seu conteúdo. Esses posts fizeram emergir redes textuais 

que diziam sobre a opinião dos usuários em relação às manifestações que era composta por 

apenas uma parte da população brasileira, segundo eles. De acordo com os termos usados 

pelos usuários, a manifestação havia sido feita por e mobilizado apenas a “elite dominante”, 

“classe média”, “elite burguesa”. Contrariamente, a mídia criticada acima mostrava uma 

manifestação de caráter familiar e pacífico, além do grande número de “insatisfeitos” com o 

Governo que fazia parte do movimento.  

O conjunto dos posts também formava textos que mostravam uma polarização da 

opinião dos usuários em relação aos protestos: os que concordavam, e chamavam os seus 

amigos para participar; e os que não se consideravam parte da “minoria” e reclamavam da 

cobertura da mídia. Um post que exemplifica esse “duelo” entre os dois lados é o do usuário 

G.A., que insere o link de um texto externo, e um texto próprio no qual critica a situação 

descrita acima. 
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FIGURA 4: Post de G.A. sobre as redes textuais que se formam em seu FN (Fonte: http://migre.me/qNlt2) 

 

Ao longo do dia, os textos que emergiram no meu FN diziam da situação política do 

Brasil, naquele momento, e da percepção dos meus “amigos” sobre ela. É curioso observar 

como as redes textuais que emergiram no FN do usuário da FIGURA 4 eram parecidas com 

as que emergiram no meu próprio, mostrando que o conjunto de posts fez emergir uma 

textualidade que extrapolava os textos individualmente construídos (acessados nos FN por 

cada usuário). Também podemos dizer que esses textos não só dizem de uma situação 

política, como também fazem parte da sua construção. A partir das discussões e 

compartilhamento de informações no Facebook, os usuários participam da construção da 

situação política daquele momento – ainda que contingencial e circunstancialmente. 

 

3. Redes textuais no Facebook: o que é possível perceber? 

 O “feed de notícias” é uma construção híbrida, composta a partir de agentes 

humanos e não-humanos, que aparece para cada um dos usuários quando estes acessam 

seus perfis no Facebook. A partir da agência dos diversos atores que o compõem, o FN 

conforma um texto junto à nossa experiência de leitura que não pode ser reduzido à soma 

dos seus elementos. A partir da experiência de coleta de dados percebemos o quão fluída é 

essa composição e como ela vai se formando a partir das agências dos atores que a 
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constituem, inclusive o pesquisador. Pudemos perceber, por exemplo, como os algoritmos 

têm um papel fundamental nessa composição apesar de sua existência ser desconhecida (ou, 

pelo menos, incompreendida) por grande parte dos usuários do ambiente. Ou, como a ação 

de curtir determinado tipo de post ou vários posts de determinado usuário pode influenciar 

na composição das redes textuais. Observamos que os diferentes agenciamentos entre 

usuários e algoritmos não geram os mesmos efeitos e que a ação dos atores na rede não é 

equivalente nem pode ser pensada separada dos agenciamentos que a compõem 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

 O ator que inicia nossa coleta – que está representado na FIGURA 1 – se constitui 

como uma rede, ele próprio. É composto por vários outros atores, dentre os quais podemos 

citar o texto inserido por C.D. e o post de Q.C. A partir desse exemplo, podemos perceber 

como a agência de um ator não pode ser separada da de outro: uma agência pressupõe 

contato, ligação, mútua afetação. É impossível dizer quem age sobre quem, quem começou 

a ação. São afirmações que não fazem sentido para nós nem para os autores com os quais 

estamos conversando nesse trabalho. O que é possível afirmar, é que o post da FIGURA 1 é 

um ator-rede, ele próprio, que também pode agir em outras redes. 

Ainda nesse exemplo, podemos ver como a rede de posts vai se desdobrando e se 

constituindo, pouco a pouco, a partir de pequenas ramificações, pequenos rizomas que vão 

se subdividindo em vários outros, até o momento em que é impossível dizer onde começa e 

onde termina essa rede. Nós entramos nessa rede pelo post de C.D., o que não significa que 

seja seu começo (uma rede não tem início ou fim). Para outro leitor, ela pode ter começado 

pelo próprio post de Q.C. ou pelo post de um dos 170 usuários que o haviam compartilhado 

até o momento da coleta, por exemplo.  

Não podemos deixar de salientar o quanto as experiências do leitor agenciam na 

leitura: cada pessoa que “ler” essa mesma rede, formará um texto diferente, com um sentido 

diferente, com base em suas próprias experiências e nos outros nós que adicionará às redes 

textuais. No caso daquelas que nos interessam nesse trabalho – que emergiram no nosso FN 

a partir de nossa cartografia – elas dizem do conjunto dos posts que nos são apresentados e 

adicionados a elas seja por nós (através de referências feitas mentalmente) ou pelos 

algoritmos.  

Enquanto seguimos os atores, descartamos diversos posts que passaram por nosso 

FN e que, para nós, não se ligavam às redes textuais em questão. Não é possível saber qual 

outro post um outro usuário adicionaria a essas redes que seguimos. Essa seleção é sempre 
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parcial e feita com base no que acreditamos que se relaciona a um determinado assunto: as 

relações que criamos entre os diversos textos. Como salienta Abril (2007), não é todo 

conjunto de textos que conforma uma rede textual, mas uma rede de relações taticamente 

organizadas e que não pode ser descolada da relação com o sujeito. Assim, são essas 

relações que permitem a emergência de um texto a partir desse emaranhado de posts que 

nos são apresentados no FN.  

Quem faz as ligações e as associações somos nós, os leitores. Mas, nesse ambiente, 

não somos os únicos. No FN, estamos diante de uma configuração peculiar em que não 

somos completamente responsáveis por aquilo que nos será apresentado. Os algoritmos têm 

uma parcela importante na constituição dessas redes textuais, uma vez que eles têm a 

autoridade de tornar visíveis (ou invisíveis) os posts em nosso FN. Isso não significa dizer 

que nos tornamos completamente dependentes da agência desses algoritmos para acessar os 

posts no Facebook. Diversas são as formas encontradas pelos usuários de transladar o seu 

interesse – de tornar visível seu post para alguém – com o dos algoritmos (através da 

marcação de pessoas no post ou nos comentários, por exemplo).  

Sabemos que os algoritmos são atores fundamentais na composição da rede textual e 

dos textos que emergem dos FN. Como são responsáveis por fazer com que posts fiquem 

visíveis, consequentemente fazem com que vários atores sejam silenciados, alterando a 

composição da rede textual e as associações que serão feitas a partir dos elementos que são 

visibilizados. A justificativa utilizada é a de que essa seleção é feita de forma impessoal e 

baseada na “relevância” dos posts. Mas, a rotulação de algo como relevante, ou não, não é 

em si subjetiva? Como tomar essa seleção como objetiva, baseada apenas em cálculos 

matemáticos, sabendo que sempre existem humanos tomando decisões por trás desses 

algoritmos, que precisam ser programados para funcionar? Como olhar para os posts que 

são sugeridos como “links relacionados”, sem cair no erro da “teoria da conspiração” e, 

mesmo assim, levar em conta que trata-se de uma escolha?   

Durante a coleta de dados, percebemos que ainda precisamos aprimorar nossa 

metodologia. Percebemos que a escolha de uma coleta baseada na ordem cronológica de 

inserção dos posts no FN parece não ser a melhor em um ambiente onde a temporalidade é 

diferida. O Facebook não organiza os posts segundo uma ordem cronológica, mas segundo 

lógicas próprias que, quando levam em consideração a cronologia, baseiam-se na 

cronologia das interações, não da publicação do post. Assim, acreditamos que não faz 

sentido lidarmos com o FN de outra forma que não tentando seguir a mesma lógica de 
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temporalidade, seguindo alguns atores específicos, por exemplo. Além disso, a experiência 

do usuário com o FN não é cronológica, nem organizada como a leitura de um jornal. Por 

vezes o usuário precisa “descobrir” as relações entre um post e outro explorando seu FN e 

seguindo os atores para “se inteirar” sobre determinado assunto. 

Também percebemos que, apesar de não ser possível abrir a caixa-preta dos 

algoritmos,  podemos fazer várias inferências a partir das suas resultantes e, nas próximas 

coletas, pretendemos investir nessas experiências e aprimorar nossa forma de lidar com esse 

ambiente complexo e híbrido. 
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