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Resumo 

 

Este artigo foi construído com base no trabalho de conclusão do curso de jornalismo e 

explora o universo do jornalismo em movimento, na era do personalizável. Com o foco 

na análise do fluxo da notícia através do Flipboard, aplicativo agregador de notícias no 

smartphone, se constrói a relação entre a distribuição, personalização e customização da 

informação no app. Através de um panorama marcado pelo avanço da tecnologia móvel 

e pelas mudanças advindas com a era da cibercultura essas ferramentas surgem como 

mediadores da informação que recebemos. Contudo, escolher conteúdos de interesse e 

permitir que algoritmos definam as notícias que vamos receber podem nos prender em 

uma bolha dos filtros. O trabalho demonstra, assim, o determinismo informativo a que 

está sujeito quem se propõe a receber informações unicamente através do app. 
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Introdução 

A sociedade está em constante mudança. Vivemos um período de transição, de 

uma cultura de massa para uma cibercultura, com a qual as palavras tecnologia, 

comportamento e pessoas fundem-se e originam uma sociedade que vive em conexão. 

Com a evolução das novas tecnologias e o surgimento da Internet, essa conexão foi se 

alastrando e permitiu que cada vez mais as pessoas interagissem não apenas umas com as 

outras, mas com o conteúdo a que estão expostas. Dentro desse mar de informação, está 

o jornalismo que, frente ao desenvolvimento de um espaço virtual, tende a se reinventar 

a cada dia. Aliado à palavra mobilidade, uma das características mais relevantes do 

contexto cibercultural, o jornalismo modificou-se na forma de fazer, disponibilizar e 
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distribuir a informação, possibilitando ao usuário exercer muito além do seu papel de 

receptor passivo de notícias. Somos móveis, e a notícia caminha junto a nós.  

Perante a diferenciação entre o fazer e o distribuir a informação de acordo com 

a plataforma de destino, torna-se pertinente discutir e analisar o potencial jornalístico dos 

dispositivos móveis e como o jornalismo está inserido e é oferecido nesse contexto. A 

cada dia, observa-se o crescimento da personalização e da customização do acesso ao 

conteúdo jornalístico devido a tais aparelhos móveis, que, uma vez demasiado pessoais, 

autorizam o indivíduo a definir o assunto a que será exposto por meio de aplicativos 

agregadores de conteúdo e a receber informações que os algoritmos desses apps definem 

para ele. Porém, nos coube questionar até que ponto essa relação entre a distribuição e a 

personalização da informação permite uma real escolha dos conteúdos a serem 

oferecidos. Busca-se responder esse questionamento com base na análise do fluxo de 

conteúdo jornalístico em um dos aplicativos agregadores mais comuns, o Flipboard. 

Através de análise quantitativa do fluxo de agregação das notícias no app.  

 

Informação no contexto cibercultural: jornalismo online e aplicativos agregadores 

Vivemos a cibercultura. As estruturas sociais em que estamos imersos são 

recheadas de apetrechos digitais (cartões, home banking, celulares, urnas eletrônicas).  “A 

rede é tudo e tudo está em rede”, afirma Lemos (2003, p.14) para explicar que a conexão 

generalizada libera o polo da emissão, agora livre para todos, a exemplo dos blogues, 

chats, fóruns, redes sociais. Todo o aparato tecnológico disponível hoje possibilita ao 

receptor ser também emissor e fez surgir questões acerca da maneira como o computador 

e o celular estão recodificando as linguagens, as mídias.  

Santaella (2008) cita a personalização, as escolhas baseadas em gostos e 

interesses, como característica principal dessas tecnologias, equipamentos e linguagens 

criadas. Surge, assim, o consumo individualizado. Para a autora, são esses processos 

comunicativos que constituem uma cultura das mídias “que nos arrancaram da inércia da 

recepção de mensagens impostas de fora e nos treinaram para a busca da informação e do 

entretenimento que desejamos encontrar” (SANTAELLA, 2008, p. 27).  

As mudanças no jornalismo das últimas décadas influenciam na forma de receber 

a informação, modificando o modo como as pessoas enxergam o mundo à sua volta e 

como entendem o contexto sociocultural em que estão inseridas para aprofundarem-se 

nos assuntos que mais lhe agradam, por meio da experiência proporcionada pela 
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personalização, customização e pela mobilidade dos apps agregadores de notícia. Os 

conceitos que precisam ser compreendidos, então, são a “personalização” e a 

“customização” da informação através desses aplicativos que permitem ao indivíduo 

escolher sobre quais assuntos quer ser informado. Na teoria, em tais apps, podemos 

escolher editorias e, com base em nossa atividade em rede, “atrair” notícias sobre assuntos 

com os quais mais nos identificamos. Até que ponto, porém, é positivo nos sujeitarmos a 

cálculos algorítmicos que nos inserem em uma bolha de conhecimento? 

 

Vivemos em uma bolha? A personalização e a customização do fluxo de informação 

No que se refere à discussão de conceitos para personalização e customização, 

Schmitt e Oliveira traçam, a partir de Rosenberg, suas diferenças. Para o autor, 

personalização e customização não são sinônimos. A personalização é uma aplicação que 

utiliza um conjunto de dados de entrada bem definidos e retorna para o usuário uma ou 

mais recomendações. A interação entre quem produz e quem recebe o conteúdo ajusta-se 

às preferências dos usuários através do caminho de navegação desse usuário na rede. Já a 

customização implica na indicação, pelo próprio usuário, de itens de interesse – editoria 

é um exemplo (ROSEMBERG, apud OLIVEIRA; SCHMITT, 2009). 

Para Oliveira e Schmitt (2009) a revolução tecnológica permite uma 

personalização de conteúdo que tende a crescer a cada dia. Para eles, ainda, a dubiedade 

da opinião de alguns teóricos sobre essa personalização é clara: enquanto uns veem-na 

como um perigo para a sociedade, na medida que o conteúdo selecionado faz com que o 

leitor fixe-se em alguns temas, assuntos e perca a noção do todo, outros veem a 

personalização como necessária para conseguir lidar com tamanha enxurrada de 

informações a que a sociedade está sujeita diariamente. Em contrapartida, outro autor vai 

de encontro a esse pensamento que adjetiva a customização e a personalização como 

benéficas: é Pariser (2012).  

Se a informação embasa nosso modo de agir, nossas decisões, e até mesmo nosso 

posicionamento social, o que será de nós ao deixarmos que algoritmos filtrem a 

informação que julgam ser a que queremos, ou escolhermos apenas as editorias que nos 

agradam e deixar de lado as que nos inquietam? Pariser chama esse universo 

informacional personalizado de filtro-bolha: cada um de nós está em meio a esse filtro, e 

à nossa volta as informações se restringem ao que queremos ou ao que um cálculo acha 

que queremos.  
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 Filtros invisíveis: quem, de fato, é o curador das notícias que recebemos 

Caso duas pessoas digitem ao mesmo tempo a palavra “Egito” na busca do 

Google, elas vão receber diferentes links para pesquisa. Isso é resultado da personalização 

advinda de mais de 57 sinalizadores (PARISER, 2012). Eles permitem ao navegador obter 

informações sobre a pessoa responsável pela pesquisa e direcionar para ela o conteúdo 

que, segundo histórico de navegação, local onde está e até mesmo que tipo de PC, mais 

corresponde aos seus gostos. Esse fato, acontece, também, no Facebook, que, com base 

nos cliques e interações do usuário, determina o que vai ou não aparecer com frequência 

no seu Feed de notícias. Esse fenômeno da personalização generalizada na Web chamou 

atenção de Eli Pariser, o co-fundador e chefe executivo da Upworthy4 e presidente da 

MoveOn.org5. O fato de Pariser ser liberal nunca o privou de saber o que seus amigos 

conservadores publicavam no Facebook e assim gerar espaço de debate em rede. Pelo 

menos até os algoritmos da rede social entenderem que Pariser é liberal e que, por isso, 

tem a tendência de clicar mais em conteúdos liberais. Assim, a rede social apagou as 

postagens de amigos conservadores do feed de notícias de Pariser. Tal constatação foi o 

estopim do livro em que ele explana todo o contexto atual de personalização e 

customização em rede. Com isso, coloca em debate as consequências que tais filtros são 

capazes de gerar em nossa vida social tão definida e orientada pela informação que 

recebemos. Pariser, um autor jovem, colocou em pauta o nosso futuro ao permitirmos e 

abraçarmos a ideia de termos filtros mediando a informação a que seremos expostos. 

O código-base da nova Internet é todo dedicado à personalização. Como afirma 

Pariser (2012), a nova geração de filtros percebe aquilo de que aparentemente gostamos 

e tenta fazer adivinhações. São mecanismos de previsão que criam uma teoria sobre quem 

somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. Esse universo de informações 

exclusivas para cada um de nós afeta o modo como nos deparamos com ideias, notícias, 

informações. Pariser define que, nessa bolha, estamos sozinhos, porque “numa época em 

que as informações partilhadas são a base para experiências partilhadas, a bolha de filtros 

é uma força centrífuga que nos afasta uns dos outros” (PARISER, 2012, p. 11-12). Os 

defensores da filtragem se embasam no fato de a personalização oferecer um mundo sob 

                                                 
4 Upworthy é um site para conteúdo viral iniciado em março de 2012. A missão declarada é "mudar o que 

o mundo presta atenção”, usando a viralidade para promover histórias com uma inclinação progressiva 

em questões políticas e sociais. 
5MoveOn é um grupo de defesa de políticas públicas progressista americano.  
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medida, adaptado a cada pessoa. Trata-se de um lugar confortável, pois, se nunca mais 

quisermos saber de reality shows ou de coisas mais sérias como terrorismo ou tiroteios, 

não precisamos mais saber. Essa é uma perspectiva atraente: como Pariser (2012, p. 13) 

define, “um retorno a um universo ptolomaico no qual o sol e todo resto gira ao nosso 

redor”. 

Mas esse ideal de fluxo informativo vai de encontro ao que a democracia prevê, 

pois restringe a visão de mundo ao invés de propiciar aos cidadãos uma visão das coisas 

por diversos pontos de vista. A democracia exige que nos baseemos em fatos 

compartilhados, no entanto, estão nos oferecendo universos fechados em nossa própria 

bolha. A personalização pode nos levar ao que Pariser (2012) chama de determinismo 

informativo, no qual aquilo que clicamos no passado define nosso presente e nosso futuro. 

Ficamos presos numa versão estática de fluxo de informação, que deveria em suma ser 

móvel e variada. Entretanto, cada vez mais, estreitamos quem somos numa repetição 

constante de nós mesmos. Primo (2011), ao citar o app Flipboard, objeto deste estudo, 

diz que é a partir da vontade em manter-se bem informado e de interagir com amigos de 

redes sociais que o usuário deste aplicativo consome todas as informações que chegam 

até ele segundo decisões de assinatura, o que vai de encontro às ideias de Pariser, pois, 

para bem informar-se, segundo o autor, o leitor precisa estar atento a todo tipo de 

informação, contudo, na medida em que usuários deste app podem escolher editorias, a 

totalidade da recepção de informação é prejudicada.  

Se o fato de a Web restringir ofertas de informação e de publicidade diminui o 

excesso de conteúdo para administrarmos ou a possibilidade de nos perdermos em 

propagandas de coisas que nem desejamos é considerado bom para nós como 

consumidores, não o é para nós como cidadãos. As coisas de que gostamos podem não 

ser as que realmente precisamos, principalmente quando nos referimos a notícias. Muitas 

vezes, precisamos saber de informações não pela alegria e bem-estar que nos trazem, mas 

para nos tornarmos membros bem informados da nossa comunidade, cidade, país.  Clive 

Thompson, jornalista de tecnologia, disse a Pariser que “estarmos expostos ao que parece 

distante dos nossos interesses é uma virtude cívica. Num mundo complexo quase tudo 

nos afeta – e isso interrompe o ciclo que faz as pessoas só pensarem em seus interesses 

econômicos pessoais” (THOMPSON apud PARISER, 2012, p. 17). 

Os lados do pensamento sobre a questão da personalização podem ser vistos 

claramente nos dois enunciados que Pariser traz em sua obra. De um lado, Erick Schmidt, 
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presidente do Google, diz: “A tecnologia vai ser tão boa que as pessoas terão muita 

dificuldade em assistir ou consumir qualquer coisa que não tenha sido minimamente 

adaptada para elas” (SCHMIDT apud PARISER, 2012, p. 36); de outro, John Dewenwy, 

filósofo norte-americano, afirma: “tudo o que obstrui a liberdade e a plenitude da 

comunicação cria barreiras que dividem os seres humanos em grupos e panelinhas, em 

seitas e facções antagonistas, minando assim o modo de vida democrático”. Das duas 

constatações, percebemos um homem que entende a tecnologia como facilitadora e outro 

cujas observações procuram entender além da situação, as consequências que podem ser 

geradas. Pariser ouve os dois lados e, para definir o dele, constata: 

As notícias moldam a nossa visão do mundo, do que é importante, da 

escala, tipo e caráter dos problemas que enfrentamos. (...) A menos que 

entendamos os grandes problemas de nossa sociedade, não 

conseguiremos agir juntos para resolvê-los. (PARISER, 2012, p. 38) 

 

Pariser (2012) entende que, em um mundo personalizado, as informações 

importantes, porém complexas ou desagradáveis, como a situação dos presídios ou o 

número de desabrigados nas ruas, têm menos probabilidade de chamar nossa atenção. 

Mas têm um impacto em nossa vida, na sociedade em que estamos inseridos e, portanto, 

devem ser conhecidas por todos. Essas questões importantes, que existem além da esfera 

do nosso interesse imediato, são as razões de ser da democracia, complementa o autor. O 

fato é que a Internet transformou radicalmente a produção das notícias e sua distribuição. 

Tal como uma lente, a bolha dos filtros interfere na forma como enxergamos as 

informações e, por isso, também na nossa relação em sociedade. Em alguns casos, 

funciona como lente de aumento, permitindo-nos expandir nossa visão sobre uma área 

específica do conhecimento. No entanto, ao mesmo tempo, pode limitar a variedade de 

conteúdo a que somos expostos, limitando, também, nossa visão de mundo. Ou seja, a 

nossa identidade molda a mídia, mas o inverso também é verdadeiro: a mídia molda nossa 

identidade, tanto quanto.  

Com a personalização e a customização, caminhamos para um universo de 

interesses que, como uma viseira, nos permite olhar para o centro de nossos gostos e 

inclinações. Facebook, Google e o ambiente em rede como um todo adotam cada vez 

mais essa premissa, a de personalizar. Para Pariser, entretanto, por mais que essa conduta 

nos livre de enxurradas de conteúdo, ela acaba por restringir perigosamente nosso acesso 

a informação. E, quando falamos em aplicativos agregadores de notícias, nos quais é 

possível escolher a editoria e receber informações sobre o tema definidas pelos cálculos 
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(os ditos algoritmos), qual o nosso nível de bolha? Discutir esse aspecto é demasiado 

importante para jornalistas e demais pessoas, pois, como Pariser destaca, “tanto em 

termos de informação como de comida, nós somos aquilo que consumimos” (PARISER, 

2012, p. 87). 

 

De olho na notícia que passa pela palma da mão: elementos da análise do Flipboard 

Para analisar um objeto, faz-se necessário encaixar o estudo em uma tipologia 

de análise, definir o objeto e a amostragem, bem como formular ou utilizar categorias 

para que essa investigação aconteça. Neste trabalho, optou-se pelo estudo de caso do 

Flipboard, aplicativo agregador de notícias para aparelhos móveis. 

Um aplicativo que permite selecionar as editorias que queremos receber 

informação, que dá a possibilidade de criar a própria revista com as notícias que mais 

chamaram a atenção e que, com base nos algoritmos de agregação, reúne a informação 

de sites de jornais, blogues, Youtube, SoundCloud, Google+, LinkedIn, Tumblr, Flickr, 

portais e de redes sociais como Twitter e Facebook: esse é o Flipboard. As fontes vão de 

profissionais e periódicos renomados até blogs hospedados em sites de notícias. A 

interface funciona como uma revista como se o link de cada notícia estivesse em uma 

“página”, e, para seguir adiante, basta-se virar a folha, e, caso o usuário se interesse pelo 

assunto, pode abrir o conteúdo com um toque. Atualizado de hora em hora durante todo 

o dia, o Flipboard escolhe fontes e, com base na editoria selecionada pelo usuário, vai 

coletando as informações que tais fontes publicam durante o dia e adicionando-as no 

aplicativo. Assim, no final do dia todas as notícias agregadas pelo app continuam reunidas 

e se organizam por ordem de horário, em que as mais recentes são as primeiras na tela. 

Em nível de customização, o app Flipboard promete ao usuário a possibilidade 

de definir editorias, bloquear fontes, e selecionar as notícias que mais lhe agradaram para 

formar uma revista pessoal, que, por sua vez, pode ser disponibilizada aos seguidores do 

usuário no app ou nas redes sociais como Facebook e Twitter. 

 

Amostragem e categorização para análise 

A amostragem foi coletada de acordo com um critério intencional, munindo-se 

de uma semana montada, de segunda a sexta, para análise do Flipboard. A coleta foi feita 

da segunda-feira, dia 3 de abril de 2017, até sexta-feira, dia 5 de maio do mesmo ano. 
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As editorias selecionadas no aplicativo para análise serão: esporte, cinema e 

edição do dia, formulada pelo próprio app e que será analisada na instância de última 

atualização do dia, ás 22 horas. Pode-se, então, nesse horário, ter uma visão geral do 

conteúdo do dia em cada editoria. Já na edição do dia do próprio aplicativo, teremos uma 

atualização à noite em que as notícias tidas como principais pelo Flipboard permanecem. 

Para a etapa de análise de informação, optou-se por definir categorias de 

investigação, que foram escolhidas com base na observação e no conhecimento prévios 

do aplicativo e na intenção do estudo. Assim, foram formuladas as seguintes categorias: 

a) origem da fonte, em que se pretende descobrir de quais jornais, sites, blogues provêm 

as informações agregadas no aplicativo; b) recorrência e variedade, que nos mostrará, do 

total de notícias, quantas são de determinada fonte; c) periodicidade, que vai definir 

quantas vezes a fonte aparece no aplicativo durante a semana montada; d) tipologia da 

fonte, para observar se as fontes que mais aparecem são sites independentes ou ligados a 

portais de grande mídia. Através da observação dessas categorias pretende-se chegar a 

conclusões acerca da informação agregada no aplicativo, discutir a que contexto 

informativo os usuários do Flipboard estão sujeitos e as implicações que o uso do app, 

como principal ferramenta de acesso à informação, pode acarretar a esses usuários. 

 

 Flipboard na berlinda: a análise 

Para chegar às conclusões acerca do nível de personalização e de customização 

do fluxo da notícia no Flipboard, uma das partes analisadas, como mencionado 

anteriormente, foi a editoria chamada “Edição do dia”, em que o app realiza um copilado 

de informações divididas por 11 editorias secundárias, ou seções.  A Tabela 1 apresenta 

esse copilado, em números, das notícias agregadas dentro dessa editoria, durante os cinco 

dias de amostragem, e segue a descrição por categoria dos elementos. 

Tabela 1- Notícias agregadas na Edição do dia 
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Fonte: a autora 

Conforme observação da Tabela 1, avaliamos os números obtidos de acordo com 

cada categoria de análise. Nota-se a circulação de 42 diferentes fontes para as 11 editorias 

que o app disponibiliza nos cinco dias de análise. 

Chama a atenção a inexistência de variedade na editoria “Notícias”, que aborda 

política e mundo. Isso porque 100% das notícias agregadas provêm da agência Reuters, 

o que demonstra claramente o direcionamento do receptor para um campo de visão 

informacional restrito. O fato de tais notícias agregadas da Reuters direcionarem-se para 

política agrava ainda mais o estado de bolha, termo que Pariser utiliza em suas análises 

como citado no capítulo anterior. Não há confronto de pontos de vista, pois existe a 

hegemonia de um veículo na contextualização de fatos políticos que influenciam 

diretamente na vida em sociedade. Nas demais editorias, verifica-se a incidência de fontes 

mais variadas, porém, ainda assim, em caráter ressaltado de determinada fonte. O mesmo 

cenário, com mais ênfase, ocorre na editoria de “Esporte”, em que 46,6% das notícias são 

do blogue F1mania; subsequentemente, cada uma com 20%, vêm as fontes Lance e Goal. 

Entretanto, se considerarmos o fato de que a F1mania pertence ao grupo Lance, temos 

que, das cinco fontes dessa editoria, 66,6% das notícias, ou seja, mais da metade, são do 

site de notícias Lance. Esse fato por si só já aponta um grau elevado de hegemonização e 

aprisionamento em uma bolha de fontes definidas. Das 35 fontes agregadas na “Edição 

do dia”, a Reuters e a Época Negócios aparecem nos cinco dias de análise. O G1 aparece 
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nos cinco dias também, porém, em duas seções.  Na sequência, apresenta-se a F1mania 

em quatro dias.  Do total de 42 fontes, exatamente metade estão ligadas a grandes grupos 

ou portais de mídia como Globo, Abril, R7, Terra, UOL e Lance.  

Agora, a descrição por variável da editoria de “Cinema”, que foi escolhida 

seguindo a linha de customização que o app Flipboard permite na Tabela 2. 

Tabela 2 - Notícias agregadas na editoria Cinema 

 

                                 Fonte: a autora 

Dada a observação da Tabela 2 nota-se a circulação de 9 fontes diferentes 

durante os cinco dias da coleta de amostragem. No primeiro dia de amostragem, as 

notícias provêm de 8 fontes distintas, sendo que Cinepop predomina como maior fonte 

em número de notícias. Das 82 agregadas, 31 são dessa fonte, o que corresponde a 37,8%; 

na sequência, a fonte que mais agrega é O Vício, com 32,9% das notícias. O caráter de 

predomínio de determinadas fontes persiste na editoria de “Cinema” na mesma linha de 

comportamento da editoria de “Edição do dia”. No segundo dia de amostragem, foram 75 

notícias agregadas a partir de 7 fontes distintas. A fonte Cinepop continua com o maior 

índice, 45,3%, e, na sequência, segue O Vício, com 34,6%. No terceiro dia são 5 fontes 

distintas, a fonte Cinepop não foi agregada e O Vício assume a hegemonia com 36 das 51 

notícias puxadas para o app, 70,5%. As demais fontes continuam inexpressivas. Já, no 

quarto e quinto dia de amostragem, a fonte Cinepop não aparece. O Vício continua no 

topo, correspondendo a 64,5% das notícias agregadas no quarto dia e 60% das notícias 

agregadas no quinto dia.  Não há grande variedade de fontes, uma vez que 

majoritariamente uma ou duas fontes predominam sobre as demais. 

Das 9 fontes agregadas durante os cinco dias, 3 delas permanecem em todos – 

São elas: O Vício, Cineclick e Entretenimento R7. Trata-se de uma marca de 

predominância de fontes. Do total, 3 estão ligadas a um grande portal de notícias, o R7 – 
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são elas O vício, fonte que assumiu a hegemonia de agregações em 75% dos dias, 

Entretenimento R7 e Cinepop. As demais são canais de notícias independentes. Nota-se 

que na editoria de cinema aparecem conteúdos da rede YouTube. São trailers de filmes 

nos canais da Paramount, Universal e Sony Pictures. A próxima editoria a ser descrita é 

a de “Esportes”, conforme a Tabela 3: 

Tabela 3 - Notícias agregadas na editoria Esportes 

 

                           Fonte: a autora 

Foram agregadas pelo Flipboard durante os cinco dias de amostragem 11 fontes 

distintas. No primeiro dia de amostragem foram agregadas o total de 170 notícias que 

partiram de 9 fontes. As que mais se destacam em números são Lance com 

aproximadamente 48,8% das notícias agregadas e Goal com em torno de 18,8% de 

agregações. No segundo dia de análise, foram agregadas 215 notícias de 10 fontes 

diferentes. Permanece o quadro de destaque da Lance e Goal. Respectivamente, 46% e 

25% aproximadamente de conteúdos são agregados por apenas essas duas fontes. No 

terceiro dia, o total de notícias agregadas foi 184 de 9 fontes, das quais, mais uma vez, 

Lance e Goal se destacam. Demais fontes permanecem como figurantes, variando entre 

1 a 9 das notícias. No quarto dia, foram buscadas um total de 249 notícias de 9 fontes, o 

maior número de notícias da semana montada para análise. Lance continua soberana com 

43,7%, aproximadamente, seguida da Goal com 24,8%. No quinto dia de análise, o total 

de 231 notícias agregadas foi de 11 fontes distintas, maior variedade de fontes na semana 

de análise. Porém, as mesmas fontes permanecem na hegemonia de agregação: Lance 

com 49,7% e Goal com 22%, em valores aproximados. Quanto a periodicidade das 11 

fontes agregadas, 8 permanecem nos cinco dias de análise, correspondendo a uma 
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aproximação de 72% das fontes. Apenas 1 fonte aparece apenas em um dia, uma notícia 

do blogue Humor esportivo. Grande parte das fontes agregadas na editoria de esporte 

fazem parte de grandes grupos ou portais de notícias, no total de 9. Incluindo o próprio 

site, 5 fontes pertencem ao Lance. Outras 3 ao Portal UOL e uma ao grupo R7. Ou seja, 

se unidos, os números de agregações das fontes que pertencem ao Lance, por exemplo, 

atestariam ainda mais o teor hegemônico do site no app Flipboard. 

 

A análise qualitativa dos dados apresentados 

Em todas as editorias, “Edição do dia”, “Cinema” e “Esportes”, observaram-se 

a uniformidade de fontes e, em números, a predominância de algumas, geralmente duas, 

sobre as demais, Goal e Lance na editoria de “Esportes” e na “Cinema”, a proeminência 

da Cinepop e da O Vício. Mas nada se compara à preponderância da fonte Reuters na 

seção “Notícias” da editoria “Edição do dia”, em que 100% das notícias, nos cinco dias 

de análise, são dessa fonte. Por mais que a Reuters seja considerada uma fonte credível, 

ela não é a única. Portanto, o app falha em não diversificar a origem das informações. 

Outro nível de hegemonia pode ser percebido pelo fato de que essas fontes, em 

sua maioria, são ou estão ligadas a grandes mídias. Mais uma vez, a Lance se encaixa 

como exemplo, pois outras 4 fontes pertencem a esse site de notícias, isto é, os blogues 

F1mania, Futebolatino, Humor esportivo e Blogs Lance, totalizando 5 fontes ligadas ao 

mesmo site. O portal UOL também reúne várias das fontes agregadas no app na editoria 

de “Esportes”: são os blogues Trivela, Bala na cesta e Blog do Juca. A partir destes 

aspectos já se define a bolha informacional de Pariser (2012).  

Conclui-se que o Flipboard, em caráter de customização, permite ao usuário 

definir a editoria de que pretende receber informações, e oferece, portanto, a possibilidade 

de renegar conteúdos em detrimento de outros. Ou seja, se não se quiser receber notícias 

sobre política, a menos que se selecione essa editoria ou a edição do dia, notícias sobre 

esse assunto não serão agregadas. Contudo esse é o nível máximo que o usuário, sem 

saber, atinge como curador da informação, apesar do Flipboard ser tido como app de 

curadoria a partir de customização. Quanto ao fluxo propriamente dito da notícia dentro 

do app, os aspectos delineados são ainda mais claustrofóbicos, pois demonstram em 

maior escala o teor de enclausuramento do usuário em uma bolha de filtros. As notícias 

agregadas dentro das editorias selecionadas no aplicativo não permitem serem escolhidas 

deliberadamente: apenas fontes que se permitem agregar, seja por não restringirem acesso 
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ou por meio de acordo com o app, são disponibilizadas no Flipboard. Mas, a grande 

questão é que quem utiliza o aplicativo não está ciente dos contratos e, desse modo, das 

limitações. Ele, portanto, não sabe se haverá limitação de fontes ou a abrangência da 

informação que irá receber. A personalização, assim, acontece quase que em sua 

totalidade baseada unicamente nos filtros-bolha, os algoritmos que Pariser cita como 

cálculos que, por meio da análise de atividade do sujeito em rede, definem as fontes e 

notícias que circulam no seu perfil no Flipboard.  

Outro sinal a ser ponderado, mesmo não sendo objetivo do trabalho analisar sob 

esse prisma, é a ausência de notícias agregadas de mídias locais. Não há espaço para 

informações de nível cidade e região no app Flipboard. Esse aspecto é alarmante para o 

contexto jornalístico local, pois afeta tanto os consumidores da notícia quanto os 

profissionais da área que se dedicam aos fatos locais. Mesmo o app preconizar as notícias 

em parâmetro global, o uso constante de redes e aplicativos com essas características 

limitam cada vez mais o acesso desses usuários ao jornalismo local. 

 

Considerações finais  

Os dados da análise confirmam, em parte, uma integração do usuário do 

Flipboard na medida em que ele pode compartilhar, curtir e formatar uma revista própria 

com o conteúdo que desejar. Contudo, ainda há limitação de informação, barreira essa 

que se estende até nessa possibilidade de gerar fluxo de informação. Isso porque, se eu 

posso compartilhar uma notícia, mas o conteúdo que eu recebo através da agregação é 

extremamente ligado a uma rede de fontes limitadas, esse compartilhamento torna-se 

limitado também.  

A cada dia mais, como os estudos de Pariser apontam, o que será ofertado para 

nós não condiz ao todo das notícias, mas, supostamente, à parcela que mais combina com 

o nosso perfil. Ou seja, a democracia em rede gradativamente vai se perdendo. Além 

disso, a popularidade ou hegemonia de uma fonte não pode torná-la única credora das 

informações a serem repassadas a um usuário, uma vez que o campo jornalístico já 

demonstrou que há inúmeros interesses políticos, comerciais e ideológicos que 

determinam quais notícias, e de que forma, serão repassadas ao usuário. Ao agir dessa 

forma, independente das razões, o Flipboard ajuda a ampliar a inserção de seus usuários 

nos conceitos de filtro bolha e sem o conhecimento do usuário. A credibilidade da 

informação deve partir de sua capacidade de mostrar os dois lados do fato e de uma 
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apuração minuciosa. Não se combate notícias falsas, por exemplo, restringindo a 

informação a poucos conglomerados. Afinal, vai contra qualquer princípio de liberdade 

informativa. Falsas informações se combate com a prática de um jornalismo com 

credibilidade, pois existem dezenas de boas fontes críveis que não se apoiam em 

conglomerados. Já no que diz respeito ao conteúdo agregado e ofertado ao usuário, o 

cenário no Flipboard é amedrontador. Afinal, o aplicativo escolhe para o usuário as 

notícias que serão agregadas e disponibilizadas; filtros definem, agem invisíveis e 

induzem o usuário a ler e compartilhar notícias previamente filtradas. Ainda assim, não 

há como negar o caráter original de apresentação da notícia no Flipboard, que simula uma 

revista e que, por isso, proporciona um layout leve, de fácil manuseio, significativamente 

atrativo. Há também o fato de agregar diversas redes sociais, oferecendo a possibilidade 

de interação através de compartilhamento, curtidas e comentários nas notícias. A 

interação originada pela oferta de criação da própria revista com conteúdo de preferência 

e o poder de compartilhá-la com demais usuários do app são elementos que reforçam a 

inovação apresentada no Flipboard, mas que, no entanto, não maquiam, para usuários 

atentos, as constatações de falha na oferta de informações diversificadas.  

Por meio deste estudo de caso e atendendo o objetivo da pesquisa, comprova-se 

que o Flipboard corrobora com os conceitos de personalização da notícia, porém de forma 

mascarada como customização. Ou seja, o aplicativo vende uma imagem de adaptado às 

escolhas do usuário, mas este opta apenas pela editoria, pois a seleção de fontes e o 

alcance delas são regidos pelo algoritmo. Justamente nesse aspecto que se encontra o 

maior problema do aplicativo, afinal, o Flipboard faz sua propaganda baseada na imagem 

de um espaço de informação com conteúdo adaptado aos gostos do usuário, fato que, se 

verdadeiro por si só, já seria catastrófico para a formação de opinião e de visão de mundo 

do indivíduo, mas na realidade o app oferta a informação que o cálculo decidir.   

Foi, então, verificado que há relação entre a distribuição, a personalização e a 

customização da informação no aplicativo, contudo, foi constatada a não permissão de 

uma real escolha dos conteúdos a serem oferecidos, visto que, como mencionado, a 

customização é restringida à escolha de fontes, que, por sua vez, são limitadas. E quanto 

à personalização, descobriu-se que ela parte apenas dos cálculos algorítmicos. Além 

disso, aplicaram-se os conceitos de Pariser de bolha dos filtros no fluxo da informação do 

aplicativo e, por isso, definiu-se que, segundo a análise, os usuários do Flipboard estariam 

sujeitos a uma bolha criada pelo app para o usuário. 
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Conclui-se, então, que tão importante quanto se debruçar sobre o conteúdo é 

entender o caminho da informação, a forma como ela chega às pessoas e de onde ela vem. 

A partir das constatações advindas da análise, vêm à tona questionamentos 

imprescindíveis acerca da temática, especialmente ao voltar-se para o profissional 

jornalista. Qual o espaço para o jornalismo local nessas novas formas de acesso a 

informação? A evolução das tecnologias comunicacionais e do fazer jornalismo não 

atinge apenas o cenário jornalístico em níveis mais globais, mas também e, talvez, mais 

enfaticamente, a cena local. 

Somos mais do que indivíduos lendo notícias: somos cidadãos adquirindo 

conhecimento através delas. E, como cita Pariser, a razão de ser da democracia é 

justamente se munir de informações que vão muito além do interesse individual. O 

jornalismo, cada dia mais acessível, move-se junto a cada um de nós, na velocidade de 

um clique. Que na palma da nossa mão passem todo tipo de informação, os dois lados dos 

fatos, os mais diversos assuntos, para que haja a possibilidade de deliberar sobre a 

informação que vai ser solta e sobre a que vai ficar firme entre nossos dedos. 
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