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Resumo 
 
Com o olhar balizado pela Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012) e pela noção de 
controvérsia de Venturini (2010), descrevemos a repercussão de uma matéria jornalística 
onde ex-funcionários do Facebook afirmam que trabalhavam suprindo conteúdo 
“conservador” na lista de notícias do Trending, nos Estados Unidos (NUNEZ, 2016a). 
Partimos dessa controvérsia para levantar questionamentos e problematizar a pretensa 
objetividade na seleção de conteúdo por algoritmos. Nosso corpus se baseia em matérias 
jornalísticas que repercutiram o caso entre os dias 09 de maio de 2016 – data de publicação 
da matéria – e 18 de maio de 2016 – quando o CEO do Facebook se encontrou com líderes 
políticos republicanos, informações oficiais publicadas pela empresa, publicações nas 
páginas pessoais de seus executivos, dentre outros documentos. 

 
Palavras-chave: Facebook; controvérsia; Trending; notícias; Teoria Ator-Rede. 

 

Introdução 

 A publicação da matéria “Former Facebook Workers: We Routinely Suppressed 

Conservative News”3, em 09 de maio de 2016 por Michael Nunez no site Gizmodo, acionou 

uma rede de diversos atores e fez emergir várias discussões que culminaram com políticos 

democratas visitando a sede do Facebook dez dias depois. A controvérsia, que se deu nos 

Estados Unidos, girou em torno da lista de notícias Trending, disponível apenas em inglês 

“em certos países” (FACEBOOK, 2016), e da possível realização de uma curadoria humana 

dos links selecionados. Descrita como sendo “uma lista de tópicos e hashtags que tenham 

um pico de popularidade recente no Facebook” (ibidem, grifo nosso), a presença da seleção 

humana no processo aparece como um problema e escancara a caixa-preta da objetividade 

algorítmica na plataforma. 

O objetivo desse trabalho é discutir como essa controvérsia pode nos ajudar a 

revelar questões pertinentes à relação entre a empresa, o jornalismo institucionalizado e a 

agência algorítmica no Facebook. Acreditamos que os tensionamentos que emergiram a 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda pelo PPGCOM-UFMG, email: amandajurno@gmail.com . 
 
3 Tradução livre: Ex-trabalhadores do Facebook: nós suprimíamos notícias conservadoras rotineiramente. 
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partir dessa controvérsia nos oferecem um lugar privilegiado para observarmos essa relação 

que marca a história da plataforma desde o lançamento do “feed de notícias” (FN), em 

agosto de 2013. A discussão em torno da seleção de notícias no Facebook se faz importante 

frente aos dados de que 6 em 10 americanos4 afirmam se informar pelas redes sociais e 2/3 

deles o fazem principalmente pelo Facebook (GOTTFRIED; SHEARER, 2016). O artigo não 

pretende encerrar as questões levantadas, mas sim apresentar um estudo de caso imerso em 

uma discussão mais ampla que segue durante a elaboração da tese de doutorado da autora. 

Para fazer isso, partimos das ideias de ator, rede e ação, defendidas pelos autores da 

Teoria Ator-Rede (TAR). Para essa linha de pensamento, não há essências e um ator pode 

ser “qualquer coisa que modifique uma situação fazendo diferença” (LATOUR, 2012, p. 

108, grifo do autor). Essa perspectiva é interessante porque nos permite considerar a 

agência dos algoritmos nesse processo, como atores não humanos. A visada adotada pela 

Teoria Ator-Rede inspira-se na perspectiva filosófica de Deleuze e Guattari (1995, p. 24), 

para quem “um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa 

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas 

conexões”. Para a TAR, agenciar é fazer agir, é colocar em contato dois elementos distintos 

para uma possível relação. É a chave para que algo ou alguém seja caracterizado como ator 

e para que a rede se constitua enquanto tal. Por fim, a rede é o que se forma a partir dos 

rastros deixados por esses atores; é o espaço-tempo da ação, o movimento associativo entre 

os elementos que deixa ver surgir o social (LEMOS, 2013). Não é por onde as coisas 

passam, mas aquilo que se forma na relação entre os atores. 

Vale ressaltar nosso entendimento do termo controvérsia como situações em que os 

atores discordam e que se encerram quando esses atores encontram uma forma de conviver 

juntos e se comprometem a tal (VENTURINI, 2010). Nos termos da TAR, as controvérsias 

se dão com a abertura das caixas-pretas e se encerram quando essas caixas-pretas se fecham 

novamente (ainda que temporariamente). 

Para fazer nossa análise, acompanhamos as publicações sobre o assunto, que 

repercutiu em diversos jornais internacionais (inclusive no Brasil), e analisamos o que 

estava sendo falado sobre o tema entre os dias 09 de maio de 2016 - data de publicação da 

matéria com as denúncias - e 18 de maio de 2016 - data em que o CEO da empresa se 

encontrou com líderes republicanos. Também analisamos o conteúdo oficial do Facebook a 

partir das informações que foram publicadas no blog da empresa, Newsroom, e no perfil 
                                                
4 A controvérsia se deu entre usuários estadunidenses, por isso citamos dados relativos ao uso do Facebook nos Estados 
Unidos. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXIX	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  São	  Paulo	  -‐	  SP	  –	  05	  a	  09/09/2016 

 
 

 3 

pessoal dos responsáveis pelo Trending na plataforma. Também coletamos informações e 

documentos relativos à controvérsia, como a carta enviada a Mark Zuckerberg pelo 

representante do Senado estadunidense, John Thune, exigindo explicações formais sobre o 

ocorrido, e o documento de circulação interna no Facebook com as diretrizes para o 

trabalho dos profissionais. 

Nos tópicos a seguir, falamos um pouco sobre a plataforma Trending, explicamos e 

mencionamos acontecimentos importantes dentro da controvérsia e encerramos levantando 

questionamentos que emergiram a partir da análise dos dados coletados. 

 

Uma caixa-preta chamada Trending 

O Trending5 do Facebook é uma das ferramentas que aparecem para o usuário no 

acesso ao seu “feed de notícias”. Criado em 2014, foi anunciado como sendo “um novo 

produto designado a fazer emergir conversações interessantes e relevantes como forma de 

lhe ajudar a descobrir o melhor conteúdo de todo o Facebook” (STRUHAR, 2014, s.p., 

tradução livre6). A lista é visível no canto direito da tela quando o acesso é feito pelo 

computador, como exemplificado na FIGURA 1, ou quando o usuário clica na “busca” no 

acesso via mobile. De acordo com matéria publicada no site Mashable antes do lançamento 

oficial, a ferramenta estaria disponível inicialmente para os Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá, Índia e Austrália (WAGNER, 2014). 

  

 
FIGURA 1: Trending do Facebook. Fonte: Facebook (in AGUILLAR, 2014). 
 

                                                
5 O nome oficial da ferramenta é Trending, mas em algumas citações nesse trabalho vemos o termo Trending Topics ser 
utilizado, inclusive em publicações do próprio Facebook. 
 
6 Texto original:“a new product that’s designed to surface interesting and relevant conversations in order to help you 
discover the best content from all across Facebook” (STRUHAR, 2014, s.p.). 
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O anúncio oficial foi feito no post publicado no Newsroom, em 16 de janeiro de 

2014, “Finding Popular Conversations on Facebook”7. Uma das poucas informações sobre 

a nova ferramenta era de que ela oferecia ao usuário uma lista de tópicos que “recentemente 

atingiram pico de popularidade” (STRUHAR, 2014, s.p., tradução livre8). No post, o 

Facebook também informa que a lista é personalizada para cada usuário, incluindo tópicos 

do seu interesse e assuntos em discussão, e que cada tópico viria acompanhado por uma 

breve descrição do porquê tinha sido incluído na lista. Não há informações sobre a coleta 

nem seleção dos links ou quais critérios seriam levados em consideração para personalizar o 

conteúdo para cada usuário.  

O acesso via mobile foi liberado em dezembro de 2014, somente nos Estados 

Unidos, quando o Facebook também anunciou uma modificação que visava ampliar as 

fontes de informação do usuário. Ao clicar em um tópico da lista do Trending, o usuário 

passava a encontrar uma seleção de links divididos em cinco categorias: em “Articles”, 

notícias e a cobertura feita por organizações de mídia; em “In the Story”, posts de pessoas 

envolvidas na história em questão; “Friends and Groups” traz o que as pessoas da rede do 

usuário falam sobre o assunto; “Near the Scene” reúne posts de pessoas que estão próximas 

do local mencionado; e “Live Feed” reúne um stream em tempo real de pessoas ao redor do 

mundo falando sobre o assunto.  

A caixa-preta do Trending segue permanecendo fechada por dois anos até a 

publicação da matéria pelo site Gizmodo, em maio de 2016. No texto, o jornalista Michael 

Nunez apresenta informações anonimizadas de ex-funcionários do Facebook afirmando que 

sua função era decidir quais notícias seriam exibidas na lista da ferramenta. Com base em 

uma pré-seleção de links feita por algoritmos, os funcionários trabalhariam selecionando o 

que seria classificado como Trending com base em critérios editoriais definidos pelo 

Facebook, segundo informações divulgadas na matéria. Os também chamados “curadores” 

trabalhavam suprimindo notícias conservadoras, inserindo tópicos que não tinham sido 

incluídos pelos algoritmos (por não serem populares entre os usuários da plataforma) e 

retiravam da lista notícias que falavam sobre o próprio Facebook (NUNEZ, 2016a, s.p.).  

 A publicação da matéria repercutiu mundialmente e acionou diversos atores, 

inclusive da cena política dos Estados Unidos, levando a empresa a se pronunciar 

publicamente, como descrevemos no tópico a seguir. A repercussão também trouxe à tona 

                                                
7 Tradução livre: Encontrando conversações populares no Facebook. 
 
8 Texto original: “have recently spiked in popularity” (STRUHAR, 2014, s.p.). 
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uma discussão sobre objetividade e neutralidade na seleção de notícias, presente ainda hoje 

no jornalismo (ALZAMORA; RODRIGUES, 2014), que vem à tona repaginada com a 

inserção de novos atores: os algoritmos. 

 

Do Facebook ao Senado: a controvérsia em si 

A matéria que desencadeou a confusão envolvendo o Facebook e os políticos 

republicanos estadunidenses segue como uma continuação da suspeita levantada semanas 

antes, pelo mesmo jornalista. Na publicação “Facebook Employees Asked Mark Zuckerberg 

If They Should Try to Stop a Donald Trump Presidency”9, de 15 de abril de 2016, Michael 

Nunez afirmava que os funcionários do Facebook teriam participado de uma enquete 

interna para decidir se a empresa deveria agir para tentar impedir a vitória de Donald Trump 

nas eleições do final do ano (NUNEZ, 2016b) – discussão que faz sentido se pensarmos no 

percentual de cidadãos que usam a plataforma para se informar. O empresário, então pré-

candidato10 à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, é conhecido por 

fazer afirmações xenofóbicas, racistas e extremistas e representa a parcela conservadora do 

país. Além disso, Trump é um dos principais concorrentes da pré-candidata pelo Partido 

Republicano, Hillary Clinton, cuja campanha recebeu doações expressivas de vários 

executivos do Facebook, inclusive do responsável pelo “feed de notícias”, Tom Stocky, 

segundo matéria publicada pelo Jornal The Federalist, em 09 de maio de 2016 (DAVIS, 

2016).  

No mesmo dia, 09 de maio, Tom Stocky publicou um comunicado em seu perfil 

pessoal afirmando que não havia provas de que as informações publicadas por Michael 

Nunez (2016a) eram verdadeiras e reiterou a neutralidade da plataforma. A empresa 

continuou negando veemente as críticas e, em entrevista para o site TechCrunch ainda em 

09 de maio, afirmou que  

 
O Facebook é uma plataforma para pessoas e perspectivas de todo o 
espectro político. O Trending Topics lhe mostra os tópicos populares e 
hashtags que estão sendo discutidos no Facebook. Existem critérios 
rigorosos seguidos pelo time de revisores para garantir a consistência e 
neutralidade. Esses critérios não permitem a supressão de perspectivas 
políticas. Nem permitem a priorização de um ponto de vista sobre outro 
ou uma fonte de notícias sobre outra. Esses critérios não proíbem a 

                                                
9 Tradução livre: Empregados do Facebook perguntam a Mark Zuckerberg se deveriam tentar frear a presidência de 
Donald Trump. 
 
10 No fechamento desse trabalho, os candidatos oficiais à Presidência dos Estados Unidos em 2018, pelos Partidos 
Republicano e Democrata, ainda não tinham sido oficializados. 
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aparição de nenhuma fonte de notícias nos Trending Topics (CONSTINE; 
BUHR, 2016, s.p., tradução livre11).  
 

Diante dessa afirmação, podemos nos questionar: que critérios garantem que uma 

seleção seja consistente e neutra, uma vez que todos esses termos são relativos? Em 

nenhum momento a empresa afirma o que considera como “neutro” e como “objetivo”, 

apesar de reafirmar os termos em todas as suas declarações. 

Os jornalistas, Josh Constine e Sarah Buhr, ressaltam como a questão envolvendo o 

Trending é alarmante graças ao crescimento do Facebook como fonte de notícias para as 

pessoas, e sublinham como o preconceito12 em parte da seleção de conteúdo nessa 

plataforma poderia impactar a mente de 1.65 bilhões de usuários (CONSTINE; BUHR, 

2016). Dessa forma, a seleção de notícias que favoreçam determinado posicionamento 

político poderia impactar inclusive no resultado das eleições presidenciais. O poder do 

Facebook em “alterar” a composição das notícias acessadas pelo público alarmou os 

políticos republicanos e alguns chegaram a se pronunciar publicamente, como o 

representante do Comitê de Comércio do Senado, Senador John Thune, que exigiu 

explicações formais de Mark Zuckerberg, CEO e fundador da empresa (FIGURA 2), em 

carta enviada pelo Governo Estadunidense. 

 

 
 FIGURA 2: Documento oficial exigindo explicações sobre as denúncias.  (Fonte: UNITED STATES 
SENATE, 2016).  

                                                
11 Texto original: “Facebook is a platform for people and perspectives from across the political spectrum. Trending Topics 
shows you the popular topics and hashtags that are being talked about on Facebook. There are rigorous guidelines in 
place for the review team to ensure consistency and neutrality. These guidelines do not permit the suppression of political 
perspectives. Nor do they permit the prioritization of one viewpoint over another or one news outlet over another. These 
guidelines do not prohibit any news outlet from appearing in Trending Topics” (CONSTINE; BUHR, 2016, s.p.).  
 
12 A palavra, em inglês, usada pelos jornalistas é bias. 
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No dia 12 de maio, o jornal The Guardian publicou “documentos vazados” 

mostrando como o Facebook “se baseia em valores notícia antiquados sobre seus 

algoritmos para determinar quais serão as histórias mais quentes para o bilhão de pessoas 

que visita a rede social todos os dias” (THIELMAN, 2016, s.p., tradução livre13). Nesta 

citação, vale ressaltar como vemos clara referência à seleção jornalística das informações 

como demérito. 

No mesmo dia, o Facebook disponibilizou o mesmo documento (de circulação 

interna, como mostrado na FIGURA 3) no Newsroom junto com uma matéria onde o vice-

presidente de Operações Globais, Justin Osofsky, afirma que o “Trending Topics é 

concebido para ajudar as pessoas a descobrir grandes eventos e conversações relevantes” 

(OSOFSKY, 2016, s.p., tradução livre14).  

 
FIGURA 3: Documento com critérios editorias do Facebook. Disponível em: 

https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2016/05/full-trending-review-guidelines.pdf 
 
No texto, Osofsky explica que as notícias são selecionadas por algoritmos e revistas 

por uma equipe de profissionais capacitados para garantir a qualidade dos links listados. Os 

links passam então por outra bateria de algoritmos que personalizam a seleção de acordo 

com os gostos e preferências de cada usuário antes que apareçam no canto direito da tela – 

com base nos mesmos dados que servem de parâmetro para os algoritmos do “feed de 

                                                
13 Texto original: “relies on old-fashioned news values on top of its algorithms to determine what the hottest stories will 
be for the 1 billion people who visit the social network every day” (THIELMAN, 2016, s.p.). 
 
14 Texto original: “Trending Topics is designed to help people discover major events and meaningful conversations” 
(OSOFSKY, 2016, s.p.). 
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notícias”. No documento disponibilizado, vamos uma lista de critérios de seleção (e 

exclusão) de links que têm grande influência em conceitos de valores-notícia e modus 

operandi jornalísticos: separação das notícias por editorias, lista de “fontes confiáveis”, 

abrangência e relevância do lead, temporalidade, novidade, etc. 

Outros funcionários se manifestaram ao longo da semana afirmando que as 

informações divulgadas pelo Gizmodo não seriam verdadeiras (Sullivan, 2016). A 

controvérsia continuou a se desenvolver na mídia, com funcionários negando as alegações e 

outros salientando o clima sexista e tóxico de trabalho na empresa (Anonymous, 2016). 

Ainda no dia 12 de maio, Mark Zuckerberg publicou em seu perfil pessoal um post 

expondo sua insatisfação com as informações que passaram a circular na mídia a partir da 

matéria publicada pelo Gizmodo. No post (FIGURA 4), Zuckerberg afirma que a empresa 

mantém “diretrizes rigorosas que não permitem a priorização de um ponto de vista sobre 

outro ou a supressão de perspectivas políticas” (ZUCKERBERG, 2016, s.p., tradução livre). 

 

 
FIGURA 4: Post publicado por Zuckerberg em seu perfil pessoal. (Fonte: ZUCKERBERG, 2016). 

 
No mesmo post, o CEO afirma que convidaria líderes conservadores e pessoas de 

um espectro político amplo para conversarem pessoalmente sobre seus pontos de vista, nas 

semanas seguintes. O encontro aconteceu no dia 18 de maio de 2016, quando Zuckerberg se 

encontrou com líderes do Partido Republicano na sede da empresa.  
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Após o encontro, o executivo publicou em seu perfil pessoal (FIGURA 5) que os 

usuários da plataforma têm opiniões variadas e ressaltou a importância dos eleitores 

conservadores para Facebook, que constituem grande parte do seu público.  

 

 
 FIGURA 5: Post publicado por Zuckerberg após o encontro com políticos republicanos. (Fonte: 
ZUCKERBERG, 2016b). 
  

No post, o executivo também afirma saber que muitos dos usuários tenham perdido 

a confiança na neutralidade das escolhas feitas pela plataforma, a partir da controvérsia 

envolvendo o Trendings, e que o encontro com os líderes conservadores teria sido uma 

oportunidade para ouvir suas desconfianças e tentar reconstruir uma relação de confiança 

com esse público (ZUCKERBERG, 2016b). Zuckerberg afirma ainda que pretende fazer 

tudo o que for possível para garantir a integridade dos seus produtos.  

Finalizando essa breve descrição da controvérsia, cabe salientar que a percepção de 

não-neutralidade da ferramenta Trending já havia sido ressaltada antes em uma matéria 

publicada pelo jornalista Mario Aguillar, também do site Gizmodo, à época do seu 

lançamento. Em janeiro de 2014, Aguillar escreveu que “a maior parte dos tópicos parece 

bem geral, apesar de que em algumas instâncias eles refletem interesses pessoais que 

podem não aparecer no feed de todo mundo” (2014, s.p., tradução livre15). 

 

O mito da objetividade repaginado 

 O caso relatado pode parecer apenas mais uma confusão envolvendo interesses 

políticos e econômicos em uma instância midiática, mas ele nos mostra mais do que isso. 

                                                
15 Texto original: “the topics for the most part seem pretty general, although in some instances, they do reflect personal 
interests that might not necessarily hit everyone's feed” (AGUILLAR, 2014, s.p.)  
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Trata-se de um caso que trouxe à tona a discussão em torno da objetividade na seleção de 

notícias; uma controvérsia envolvendo um tema caro ao jornalismo repaginada com a 

inserção de um novo ator – os algoritmos. Ao comentar o caso, o autor Tarleton Gillespie 

(2016) ressalta que o problema não são os algoritmos, mas como o Facebook está tentando 

usar as notícias para ganhar cliques na plataforma (s.p., tradução livre16), ou seja, seguindo 

os critérios de seleção usados no “feed de notícias”. Apesar de os algoritmos do Facebook 

estarem presentes no nosso dia a dia há alguns anos, ainda continuamos não conseguindo 

descrever o que eles são, quem os gera e o que eles deveriam fazer nessa plataforma. Por 

vezes sequer sabemos da sua existência. 

 Em trabalho anterior, discutimos sobre como os algoritmos do “feed de notícias” do 

Facebook influenciam na composição de posts que chega até o usuário no acesso ao seu 

perfil pessoal (JURNO, 2016). Apesar de ainda desconhecidos por muitos, os critérios e o 

funcionamento desses algoritmos já fazem parte das discussões de alguns usuários. A 

grande questão envolvendo a controvérsia do Trendings é que não se trata de uma 

ferramenta onde esperamos encontrar a ação dos algoritmos como no FN: a ferramenta é 

exibida à parte, em um canto reservado e apenas com links de notícias. Ou seja, o Trendings 

não é controlado pelos mesmos algoritmos que o FN e é descrito como sendo uma lista de 

links populares na plataforma.  

 O que nos chama a atenção no caso é a surpresa com que tanto os comentadores e 

políticos que se manifestaram sobre a controvérsia, quanto os profissionais do Facebook 

que vieram em defesa do Trendings, falam sobre uma possível neutralidade algorítmica na 

seleção de notícias. O mito da objetividade ganha um outro colorido onde os vilões 

“presença da opinião pessoal” e “ausência de critérios jornalísticos profissionais”, que 

causariam uma ausência de objetividade, são substituídos pela presença humana per si no 

processo. Assim como nas disciplinas de Jornalismo se discute sobre a crença na 

possibilidade do profissional se ausentar na cobertura de um fato noticioso (cf. Miquel 

Alsina, 2009 e Genro Filho, 1987), a crença agora é de que a ferramenta não humana seria 

capaz de selecionar links de forma imparcial justamente por ser “não humana”. 

Por exemplo, no trecho tirado da notícia que deu início à grande repercussão da 

controvérsia (NUNES, 2016a), vemos claramente essa crença na possibilidade de uma 

objetividade algorítmica quando o jornalista afirma que o Trendings opera como  

                                                
16 Texto original: “The problem is not algorithms, it’s that Facebook is trying to clickwork the news” (GILLESPIE, 2016, 
s.p.). 
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uma redação jornalística tradicional, refletindo os preconceitos dos seus 
funcionários e os imperativos institucionais da corporação. Impor valores 
editoriais humanos na lista de tópicos selecionada pelos algoritmos não é 
uma coisa ruim – mas contrasta com as afirmações da companhia de que o 
Trending simplesmente lista “tópicos que recentemente se tornaram 
populares no Facebook” (NUNEZ, 2016a, s.p., tradução livre17, grifo 
nosso) 
 

 A partir da fala de Nunez, percebemos que a desconfiança surge da presença de 

humanos no processo de seleção das notícias. A partir dessa citação, questionamos: o que 

seria uma seleção imparcial de notícias feita pelos algoritmos? Algoritmos funcionam 

segundo critérios pré-estabelecidos, dessa forma quem define o que será considerado como 

“popular”, “interessante”, “notícia”, para que lhes sirvam de base? 

Rob Kitchin (2014) afirma que, ao contrário do que as empresas que trabalham com 

algoritmos na seleção de informações alegam (como o Facebook, o Google ou a Amazon, 

por exemplo), os algoritmos não são atores que agem objetiva e imparcialmente. Inclusive, 

não são sequer estáveis, mas constantemente refeitos e reeditados. Ou seja, os algoritmos 

são realizações incertas, provisórias e frágeis (Kitchin, 2014) que para funcionar precisam 

ser programados com listas e critérios, produzidas por pessoas e grupos de interesse. Assim, 

a construção de uma percepção pública dos algoritmos como sendo “objetivos” é 

importante tanto econômica quanto politicamente, como salienta Tarleton Gillespie (2014).  

 

A cuidadosa articulação de um algoritmo como imparcial o certifica como 
um ator sociotécnico confiável, confere relevância e credibilidade aos seus 
resultados e mantém a aparente neutralidade do seu provedor em face às 
milhões de avaliações que faz (GILLESPIE, 2014, p. 179, tradução 
livre18).  
 

 No caso do Trendings, o objetivo é fazer com que os usuários acreditem que a lista 

de notícias é construída com os links mais comentados no momento, por todo o Facebook, 

sem valoração da equipe de funcionários da empresa. Na resposta publicada pelo Facebook 

no Newsroom, a “seleção algorítmica objetiva” é ressaltada como base do processo, no 

início e no fim, relegando aos humanos uma pequena parte no meio, como se isso garantisse 
                                                
17 Texto original: “a traditional newsroom, reflecting the biases of its workers and the institutional imperatives of the 
corporation. Imposing human editorial values onto the lists of topics an algorithm spits out is by no means a bad thing—
but it is in stark contrast to the company’s claims that the trending module simply lists “topics that have recently become 
popular on Facebook” (NUNEZ, 2016a, s.p.) 
 
18 Texto original: “The careful articulation of an algorithm as impartial (...) certifies it as a reliable socio- technical actor, 
lends its results relevance and credibility, and maintains the provider's apparent neutrality in the face of the millions of 
evaluations it makes” (GILLESPIE, 2014, p. 179). 
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a “neutralidade” do conteúdo.  

Em nenhuma das publicações oficiais a empresa fala sobre os critérios usados para 

programar esses algoritmos, como se eles fossem inerentes a esses atores. Algoritmos são 

nada mais que fórmulas matemáticas que transformam um conteúdo de acordo com 

critérios pré-programados por alguém. Por exemplo, para programar um algoritmo que 

selecione “as notícias mais importantes e que estão sendo mais faladas na plataforma”, é 

preciso informar ao algoritmo o que significa ser “notícia”, ser “importante” e ser “muito 

falada na plataforma”. Se queremos que o algoritmo selecione “links de notícia”, 

precisamos primeiro categorizar o que pode ser chamado de “link” e o que pode ser 

chamado de “notícia”. Dessa forma, qualquer caracterização e/ou categorização é, em si, 

um processo subjetivo, o que faz com que o próprio processo de programação dos 

algoritmos contenha subjetividade. 

Ao comentar o assunto, Tarleton Gillespie (2016) ressalta como essa seleção é 

intrinsecamente carregada de valores. Isso porque os critérios levados em consideração na 

seleção são baseados em escolhas humanas: são os humanos que definem o que será 

considerado como “notícia” ou como “relevante”, por exemplo. Essa escolha dos critérios é 

feita às vezes “no projeto do algoritmo, às vezes em torno dele. O resultado que vemos (..) 

não é o output  do ‘algoritmo’ sozinho, mas sim um esforço que combinou atividade 

humana e análise computacional para, juntas, o produzirem” (GILLESPIE, 2016, s.p., 

tradução livre19). Porém, ao longo da controvérsia, pudemos perceber que as críticas e as 

respostas oficiais giraram em torno de excluir os humanos do processo e sublinhar a 

objetividade algorítmica, sem questionar essa pretensa objetividade. 

Além disso, apesar de salientar a todo momento que a seleção é feita por 

“algoritmos neutros”, o Facebook também ressalta que não permitiria a supressão de pontos 

de vista sem perceber que essas afirmações são excludentes dadas as definições do 

Trending oferecidas pela própria plataforma. Se os algoritmos se baseiam não só no que as 

pessoas estão falando, mas também de acordo com os meus gostos pessoais, a lista será 

composta por notícias selecionadas a partir das minhas preferências e com base no meu 

ponto de vista político.  

 

 

                                                
19 Texto original: “Sometimes they’re made in the design of the algorithm, sometimes around it. The result we see (...) is 
not the output of “an algorithm” by itself, but rather of an effort that combined human activity and computational 
analysis, together, to produce it” (GILLESPIE, 2016, s.p.). 
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Considerações finais 

 Nesse trabalho, tentamos mostrar como a controvérsia sobre o Trending nos permite 

observar questões relevantes sobre a seleção de informações e notícias no Facebook, rede 

social que tem crescido como fonte de acesso a notícias para os usuários ao redor do 

mundo. A partir da denúncia de uma seleção humana em um processo definido como feito 

por algoritmos, pudemos observar uma discussão sobre objetividade da seleção que ainda 

hoje permeia o fazer jornalístico (ver ALZAMORA; RODRIGUES, 2014). 

No caso da controvérsia analisada, a subjetividade é apresentada como inerente à 

ação humana – mesmo com critérios e modus operandi profissionais – e os algoritmos são 

descritos como atores que agem objetivamente. A discussão, portanto, gira em torno de 

ressaltar a pequena parte desempenhada pelos humanos no processo e a objetividade da 

seleção algorítmica, sem questionar a própria existência dessa pretensa objetividade. Dessa 

forma, tentamos mostrar como a objetividade algorítmica ainda é uma “caixa-preta”, para 

usar os termos da TAR, que precisa ser aberta e problematizada. Os critérios de seleção dos 

algoritmos precisam ser colocados em questão e os usuários precisam adotar uma postura 

mais crítica a esse processo que (in) visibiliza informações. Sobre isso, pretendemos 

continuar estudando, questionando e problematizando. 
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