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Resumo

A proposta do presente artigo é apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa cujo
principal  objetivo  é  propor  uma  reflexão  acerca  da  distribuição  de  conteúdos  no
ciberespaço através  de  uma comparação entre  a  filtragem e  a  restrição  de acesso  à
informação  realizada  pelo  processo  de  gatekeeping,  estudada  dentro  do  âmbito  das
teorias  da comunicação de  massa,  e  a  filtragem e restrição de acesso à  informação
realizada  por  algoritmos,  estudada  dentro  do  âmbito  das  teorias  sobre  internet  e
comunicação na era das redes. Busca-se verificar a possibilidade de uma atualização
científica da teoria do gatekeeper correlacionando-a a estudos relacionados à cultura da
participação, rastros digitais, profiling e à criação de filtros no ciberespaço.
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Introdução

O aperfeiçoamento  das  tecnologias  de  comunicação  e  informação  promoveu

mudanças  drásticas  nas  maneiras  pelas  quais  as  mensagens  chegam  aos  seus

destinatários  e,  no  início  do  século  XX,  os  computadores  inauguraram uma  lógica

reticular  de  comunicação  cuja  principal  característica  era  a  horizontalidade  do  ato

comunicacional.

A  partir  dos  computadores  pessoais  e  dispositivos  digitais  existentes  na

atualidade, os indivíduos são inseridos em um novo ambiente denominado ciberespaço,

onde todas  as  pessoas  são potencialmente  produtoras,  distribuidoras  e  receptoras  de

informação/conteúdo.  Nele,  as  interações  entre  os  emissores  e  receptores  são  mais

rápidas e eficientes, de modo que a cada segundo navegando na web encontramos um

número incrivelmente grande de informações.
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O avanço da infraestrutura da internet permitiu que os processos de comunicação

e de acesso à informação fossem reestruturados de forma que emergissem fenômenos

como o da Inteligência Coletiva que foram previstos pelas conceituações elaboradas

pelo pesquisador Pierre Lévy. Para o autor a interconexão de computadores ligados em

rede  gera  conhecimento  em  larga  escala,  uma  vez  que  os  indivíduos  se  tornam

emissores  e  receptores  de  conteúdo  e  recebem informações  variadas  em um curto

espaço de tempo.

Entretanto,  esse  modelo  comunicacional  que  emergiu  das  tecnologias  de

informação  e  comunicação  é  totalmente  diferente  do  que  existia  na  década  1940,

quando  os  primeiros  teóricos  da  escola  norte-americana  de  comunicação,  também

conhecida como Mass Communication Research, começaram a estudar os mecanismos e

os efeitos evidenciados pelos meios de comunicação de massa.

Um dos primeiros passos das pesquisas realizadas por essa escola foi a análise

dos destinatários que recebiam as mensagens emitidas pelos veículos da época. Estes

pesquisadores  passaram a  caracterizar  tais  destinatários  como  componentes  de  uma

massa. Esta caracterização sustentava que a massa era um agrupamento de "indivíduos

que não se conhecem, têm poucas chances de interagir  entre si  e  que não possuem

tradições, regras de comportamento ou algum tipo de liderança” (cf. WOLF, 2012, p. 7).

Os estudos iniciais  da escola  norte-americana  seguiam linhas  behavioristas  e

apresentavam  pressupostos  de  que  todo  e  qualquer  estímulo  causado  por  uma

mensagem atingiria  os  indivíduos  da  sociedade  de  massa  direta  e  individualmente,

desconsiderando qualquer  tipo  de  mediação,  como,  por  exemplo,  as  que  acontecem

devido a laços familiares e ambientes de trabalho. Nesse sentido, todos os atingidos

responderiam uniformemente ao estímulo emitido. É a partir das afirmações acima que

surge  uma  abordagem  teórica  denominada  teoria  Hipodérmica  e  conhecida

popularmente como “teoria da bala mágica” que foi, até meados de 1940, o modelo

dominante a nortear as pesquisas em comunicação de massas. Ela foi substituída logo

que os estudos comunicacionais se aprofundaram e encontraram fatores intermediários

no processo de comunicação massivo.

O teórico Paul Lazarsfeld foi  responsável  por  um dos primeiros estudos que

trouxeram à luz indícios de que a teoria hipodérmica não era suficiente para representar

o  funcionamento  dos  eventos  comunicacionais  ocorridos  nos  meios  massivos  nem

explicar seus efeitos. De acordo com as pesquisas de Lazarsfeld, as evidências eram que
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os efeitos provocados pelos veículos massivos e as mensagens emitidas dependiam “das

forças sociais  que prevalecem num determinado período” (LAZARSFELD, 1940,  p.

330).

Na década de 1960, os estudos comunicacionais passaram a abordar novos temas

e então surge um tipo de pesquisa que visa analisar as rotinas produtivas dos meios de

comunicação.  Neste  tipo  de  pesquisa,  que  ficará  conhecido  como  newsmaking,  são

analisados os emissores dos veículos de massa bem como as instituições que os abrigam

e a forma pela qual a influência no público que recebe suas mensagens depende das

condições  de  produção  da  informação  e  das  rotinas  “produtivas”.  O  processo  de

gatekeeping, que será abordado a seguir, é uma das várias abordagens que compõem os

estudos sobre emissores.

O gatekeeper na comunicação de massa

No decorrer de praticamente todo o século XX, os indivíduos se informavam (de

forma  predominante)  através  de  notícias  e  mensagens  emitidas  pelos  veículos  de

comunicação  de  massa,  e,  portanto,  detinham  apenas  o  papel  de  receptores  de

conteúdos. 

Essa  verticalidade  do  processo  de  comunicação  era  fruto  da  estrutura  da

tecnologia da comunicação da época em que as teorias da escola norte-americana se

desenvolveram. Naquele contexto, o poder de emitir informações era um privilégio de

poucos, primeiramente, pelo alto custo financeiro de manter empresas de comunicação e

também pelo  fato de  que poucos indivíduos  eram qualificados para transformar um

acontecimento  em matérias  jornalísticas  que  seriam posteriormente  veiculadas  pelos

meios de comunicação.

Foi nesse contexto que surgiu, na década de 1950, a teoria do gatekeeping. Esta

teoria foi apresentada em um artigo publicado por David Manning White na revista

Journalism Quartely  – a mais antiga revista acadêmica sobre estudos jornalísticos. O

termo gatekeeper é utilizado para se referir a um indivíduo que toma decisões ou age

como um selecionador. O termo foi criado pelo psicólogo Kurt Lewin, em uma pesquisa

que foi  publicada  no ano de 1947 sobre  as  decisões  domésticas  tomadas acerca  da

compra de alimentos para casa. White realizou um estudo em que acompanhou a rotina
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de  um jornal  de  pequeno  porte  dos  Estados  Unidos4.  Ele  notou  que  somente  uma

pequena porcentagem dos acontecimentos relatados para as redações era publicada e

constatou que isso ocorria em virtude da decisão do editor chefe; o  gatekeeper  ou do

grupo  editorial  que  era  responsável  por  realizar  o  processo  de  gatekeeping.  Este

processo de seleção funcionava como uma espécie de filtro informacional.

Conforme já antecipamos, os estudos sobre gatekeeping estão incluídos na linha

de pesquisa do newsmaking. Esta linha analisa a rotina profissional do jornalismo, por

exemplo, que pode ser observada nas redações jornalísticas. O objetivo desses estudos

era propor explicações para os procedimentos de produção que ocorriam nas redações.

Conforme explica o pesquisador Antônio Hohlfeldt, as primeiras conclusões sobre esse

campo de estudo admitiam que “os processos de comunicação têm em si mesmos uma

função  de  controle  social  desenvolvido  a  partir  do  estabelecimento  de  práticas

socializadas entre seus profissionais” (HOHLFELDT, 2005, p. 205).

Entretanto,  as  pesquisas  recentes  sobre  o  tema  indicam  que,  em  algumas

situações,  as  ações  dos  gatekeepers  não  são,  de  fato,  atos  de  manipulação  e  sim

distorções involuntárias e inconscientes. Porém elas ainda existem e incluem "todas as

formas de controle da informação, que podem ser determinadas nas decisões sobre a

codificação  das  mensagens,  a  seleção,  a  formação  de  mensagens,  a  difusão,  a

programação, a exclusão de toda a mensagem ou de seus componentes" (DONOHUE;

TICHENORAND; OLIEN, 1972, p. 43 apud WOLF, 2012, p.186).

Os  estudos  sobre  essa  teoria  comunicacional  continuaram  e  atualmente

gatekeeping  pode ser considerado “o processo de seleção e transformação de vários

pequenos pedaços de informação na quantidade limitada de mensagens que chegam às

pessoas diariamente..." (SHOEMAKER; VOS, 2011, p. 11).

Conforme exposto acima, os indivíduos que viviam numa sociedade em que o

meio de comunicação predominante é o meio de comunicação de massa não tinham a

possibilidade de produzir  informações e se utilizavam de um modo de comunicação

vertical, onde uma parcela pequena produzia e emitia as mensagens para o restante dos

indivíduos. Essa realidade ainda é presente em nossa sociedade e mesmo com o acesso à

internet, pode-se dizer que os grandes veículos de comunicação ainda são responsáveis

4O pesquisador acompanhou um jornalista com 25 anos de experiência da cidade de Midwest, localizada no estado
Wyoming, com aproximadamente 100.000 habitantes, para concluir sua pesquisa sobre a influência do editor chefe
no jornal em questão. Confira em: WHITE, D. M. 1950. The "Gatekeeper": A Case Study in the Selection of News.
JournalismQuarterly, vol. 27, nº 04, pp. 383-390.
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por guiar o pensamento da população, visto que "as pessoas confiam em mediadores

para transformar informações sobre bilhões de eventos em um subgrupo gerenciável de

mensagens midiáticas” (SHOEMAKER; VOS, 2011, p. 11).

O modelo vertical de comunicação foi dominante até meados da década de 1990,

quando a internet foi  popularizada e permitiu que os indivíduos se comunicassem e

tivessem acesso a redes de informações através de computadores pessoais.

O ciberespaço e a cultura da participação 

O desenvolvimento das redes de transmissão de dados entre computadores tem

início na década de 1950, sendo que somente por volta do ano de 1975, Bill Gates e

Paul Allen criaram os primeiros programas para computadores pessoais. Entretanto, o

começo da internet como protocolo de ligação entre as redes data do ano de 1982 e a

ideia de computador como bem de consumo para uso doméstico começa a ser difundida

a partir de 1984.

Esse aperfeiçoamento tecnológico aconteceu de forma tão veloz que fez com que

muitos  teóricos  da  década  de  90  imaginassem  a  extinção  de  alguns  meios  de

comunicação, como por exemplo, a Televisão e o Rádio. O pesquisador Henry Jenkins

(2009), por sua vez, aponta, em sua obra denominada “Cultura da Convergência”, que o

conteúdo de um meio pode mudar, seu público pode mudar e seu status social pode

subir ou cair, mas ele continuará a ser utilizado dentro de um sistema maior. Ele ainda

acrescenta que:

Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios emergentes. É
por isso que a convergência parece mais plausível como uma forma de
entender  os  últimos  dez  anos  de  transformações  dos  meios  de
comunicação do que o velho paradigma da revolução digital. Os velhos
meios  de  comunicação  não  estão  sendo  substituídos.  Mais
propriamente,  suas  funções  e  status  estão  sendo  transformados  pela
introdução de novas tecnologias (JENKINS, 2009, p. 41).

Esse  é  o  caso  dos  celulares  da atualidade,  dispositivos  móveis  que  possuem

acesso à internet e consequentemente às redes sociais. Eles são um dos responsáveis por

alterar  a  sociedade  em  que  vivemos  de  forma  que  podemos  permanecer  on-line,

produzindo e recebendo conteúdos, independente do horário e local em que estivermos.
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Nesse  sentido,  vivemos  em  um  “espaço  de  comunicação  aberto  pela

interconexão mundial  de computadores  e  das memórias  dos computadores” (LEVÝ,

2000, p. 92) no qual expomos nossos sentimentos, gostos e desejos diariamente, para

qualquer outro indivíduo que esteja conectado.

Em  sua  obra  “Máquinas  de  ver,  modos  de  ser  –  Vigilância,  tecnologia  e

subjetividade” a pesquisadora Fernanda Bruno reconhece as mudanças que a internet

causa na sociedade e afirma que podemos notar uma mudança na perspectiva de que “a

modernidade faz o indivíduo entrar não apenas num campo de visibilidade, mas também

num campo de informações, notações e descrições, até então privilégio dos heróis e

elites” (BRUNO, 2013, p. 146). 

Ao analisar o ambiente ciberespacial, Fernanda Bruno enfatiza que as ações dos

indivíduos  no  ciberespaço  funcionam também como um modo  de  se  obter  dados  a

respeito  do  perfil  desses  indivíduos.  De  acordo  com a  autora,  “toda  plataforma de

produção  de  conteúdo  por  usuários  hoje  na  internet  é  também uma  plataforma  de

captura tanto de dados dos próprios usuários quanto dos conteúdos e rastros produzidos

por eles” (BRUNO, 2013, p. 125). Este ponto é muito importante, pois ele nos ajuda a

entender o funcionamento, na rede, dos filtros, que é o tema central deste artigo.  

A autora expõe essa realidade das redes e analisa todo o contexto no qual o

algoritmo se desenvolve para  propor  reflexões  sobre seus  efeitos  em grande escala.

Segundo Bruno “as  mesmas tecnologias  que ampliam as  possibilidades  de emissão,

acesso e distribuição da informação tornam-se eficientes instrumentos de identificação”

(BRUNO,  2013,  p.  125)  isso  porque  as  “as  ações  cotidianas  e  trocas  sociais  no

ciberespaço tornam-se permeáveis ao rastreamento, constituindo uma fonte valiosa de

informação ou conhecimento sobre indivíduos e grupos” (BRUNO, 2013, p. 125).

Através  de  “uma  técnica  estatística  aplicada  que  consiste  num  mecanismo

automatizado de processamento de grandes volumes de dados cuja função central é a

extração de padrões que geram conhecimentos” (BRUNO, 2013, p. 158) o algoritmo

realiza processos de mineração de informações dos indivíduos e registra, diariamente, a

quantidade de horas  que estamos conectados,  assim como o número de cliques  que

realizamos  e  o  gênero  dos  sites  que  visitamos.  Sendo  assim,  cada  pesquisa  que

realizamos  no  google,  foto  que  postamos  em  nossas  redes  sociais  e  locais  que

compartilhamos com nossos amigos em nossos perfis pessoais deixam rastros que são

coletados por grandes empresas de dados. 
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Compreender  o  processo  de  rastreamento  e  arquivamento  de  dados  é

fundamental  para  que  se  possa  entender  de  que  forma  os  algoritmos  agem  no

ciberespaço e quais suas consequências na sociedade em redes. 

O algoritmo como gatekeeper

 

Como exposto acima a era das redes se desenvolveu de maneira tão rápida e vem

ocasionando mudanças tão drásticas que não foi nenhuma surpresa notarmos que ela

acabou por dividir os teóricos em dois campos à semelhança do que ocorreu no embate

entre apocalípticos e integrados com relação aos meios de comunicação de massa. No

caso  da  internet,  os  tecnófilos  acreditavam  que  o  desenvolvimento  dos  meios

informáticos cria um ambiente em que os indivíduos passam a pensar, agir e interagir de

modo totalmente novo, mais livre, igualitário e expressivo (RÜDIGER, 2013, p. 27). Já

os  tecnofóbicos  seguiam a  tese  de  que  “a  crença  no  poder  emancipatório  da mídia

digital é fruto de uma maneira muito pobre de entender a prática política e de uma

forma muito ingênua de promover a democracia” (RÜDIGER, 2013, p. 38). Entretanto,

estes são apenas os extremos. Entre esses grupos existe também o de pesquisadores

cibercriticistas,  pessoas que compreendem as potencialidades das redes e a partir  da

estrutura  com  a  qual  se  deparam  procuram  refletir  sobre  os  obstáculos  que  os

mecanismos são capazes de criar à sociedade e principalmente aos indivíduos como

seres únicos.

No  ano  de  1995,  o  pesquisador  Nicholas  Negroponte  já  dissertava  sobre  o

funcionamento das redes e apontava novos rumos para o destino do ciberespaço. Em sua

obra denominada "A vida digital", ele afirma que o destino da comunicação “está na

criação de computadores que filtrem, classifiquem, estabeleçam prioridades e gerenciem

os múltiplos veículos, a multimídia, para nós – computadores que assistam a televisão e

que ajam como editores quando solicitados” (NEGROPONTE, 1995, p.25). 

Em  seu  livro  "As  teorias  da  Cibercultura:  perspectivas,  autores  e  questões"

lançado em 2013,  Francisco Rüdiger  resgata  o  pensamento  do  americano Raymond

Kurzweil para abordar a questão do futuro das informações e comunicações na era da

cibercultura:

As máquinas nos convencerão de que são conscientes e de que têm uma
agenda própria, digna de nosso respeito. Muito mais do que com nossos
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animais  de  estimação,  seremos  levados  a  simpatizar  com  seus
sentimentos e esforços, por que suas mentes se basearão nos moldes do
pensamento humano: elas encarnarão qualidades humanas e reclamarão
esta condição e nós acabaremos acreditando nisso. (KURZWEI, 1999,
p.69 apud RÜDIGER, 2013, p. 57).

Mesmo cientes de que a conexão em redes teria esse potencial de restrição de

conteúdos, os autores da década de 1990 não conseguiam expressar uma maneira pela

qual essa ação pudesse se realizar. Só a partir do desenvolvimento da própria internet é

que  essa  possibilidade  se  tornou  real,  visto  que  os  estudos  sobre  comunicação  no

ciberespaço se tornaram mais presentes e aprimorados.

A pesquisadora Fernanda Bruno demonstra  um mecanismo possível para que

isso seja realizado. Em primeiro lugar ela afirma que para que o processo de filtragem

de  informações  se  realize  é  fundamental  que  a  sociedade  participe  do  ciberespaço.

Segundo  a  autora  isso  gera  o  reconhecimento  de  preferências  e  características  de

indivíduos que navegam na internet, pois  existe uma função algorítmica que arquiva as

informações  necessárias  a  partir  de  duas  formas  de  rastros  digitais  deixadas  pelos

usuários (cf. BRUNO, 2013, p. 152). 

A primeira delas e menos utilizada pelas empresas é composta por informações

sobre nossos dados demográficos e biométricos. A segunda forma é composta por dados

próprios da vigilância contemporânea exercida no ciberespaço, como por exemplo, uso

de cartão de crédito, nossos amigos em ambientes digitais, consumo, lazer, declarações

de gostos e traços de personalidade (cf. BRUNO, 2013, p. 152). 

Após filtrar e armazenar os dados, o algoritmo inicia o processo de criação de

profiling, que consiste em reunir  os resultados das análises de comportamento e das

características de um indivíduo durante sua navegação na web 3.0 para criar um perfil

deste sujeito. Para agir com mais eficiência, o algoritmo estabelece um mecanismo de

comparação  de  perfis  que  tem  como  principal  objetivo  gerar  padrões  que  são

transformados  em  conhecimentos  sobre  os  usuários  (cf.  BRUNO,  2013,  p.  158).

Sendo assim o perfil  de um indivíduo é produzido por  padrões  de navegações  e de

similaridades apresentados por outros usuários do ciberespaço. 

Estar  ciente  da  criação  dos  perfis  é  fundamental  para  compreender  o

funcionamento da filtragem de informações no ambiente virtual, pois como veremos a

seguir “seu principal objetivo não é produzir um saber sobre um indivíduo identificável,

mas usar um conjunto de informações  pessoais para agir  sobre similares” (BRUNO,
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2013, p.161). Nota-se então que conhecer e classificar os indivíduos no ciberespaço são

os primeiros passos para que o algoritmo consiga exercer a função de gatekeeper.

A partir do perfil produzido o algoritmo realiza um cruzamento de informações

com outros perfis de indivíduos do ciberespaço e cria simulações de identidades com a

intenção de transformar o que era somente uma potencialidade em uma probabilidade

concreta de indução de cliques.

É  a  partir  desse  ponto  que  a  curadoria  de  conteúdo  na  internet  ocorre

efetivamente,  pois  segundo Bruno (2013,  p.  170),  “perfis  visam assim agir  sobre  o

campo das ações e escolhas possíveis de indivíduos e grupos, ofertando a eles projeções

que  devem  incitar  ou  inibir  comportamento”.  Esta  ação  sistemática  operada  pelos

algoritmos  sobre  “o  campo ações  e  escolhas  possíveis”  acaba  fazendo  com que  as

pessoas tenham contato somente com produtos e informações semelhantes àquelas com

as quais elas tiveram contato anteriormente.

O  processo  descrito  acima  resulta  num  tipo  de  restrição  sistemática  das

informações disponíveis na rede e é justamente pela sistematicidade dessas restrições

que podemos caracterizar o algoritmo (responsável pelas restrições) como uma espécie

de gatekeeper da era pós-massiva. Após realizar uma vigilância, minerar dados e criar

perfis para os usuários do ciberespaço, o algoritmo realiza uma seleção de conteúdos

específica para cada indivíduo. 

Na  obra  “O  filtro  invisível:  o  que  a  internet  está  escondendo  de  você”,  o

ciberativista  e  pesquisador  Eli  Pariser  expõe  um  pensamento  muito  similar  ao  de

Fernanda  Bruno.  Para  exemplificar  o  mecanismo  de  filtragem existente  na  internet

Pariser  toma como  exemplo  o  Google  e  explica  quais  as  consequências  diretas  da

filtragem de conteúdos online:

A maior  parte  das  pessoas  imagina  que,  ao  procurar  um  termo  no
Google,  todos  obtemos  os  mesmos  resultados  -  aqueles  que  o
PageRank,  famoso  algoritmo  da  companhia,  classifica  como  mais
relevantes, com base nos links feitos por outras páginas. No entanto,
desde  dezembro  de  2009,  isso  já  não  é  verdade.  Agora,  obtemos  o
resultado  que  o  algoritmo  do  Google  sugere  ser  melhor  para  cada
usuário  específico  -  e  outra  pessoa  poderá  encontrar  resultados
completamente  diferentes.  Em outras  palavras,  já  não  existe  Google
único. (PARISER, 2012, p.8).

Segundo o autor  o algoritmo utiliza nossos dados para criar  uma espécie  de

bolha  que  contém  somente  conteúdos  similares  aos  quais  os  indivíduos  costumam
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acessar, de forma que eles tenham acesso restrito a informações disponíveis em toda a

“galáxia da internet”. 

Embora a internet nos dê acesso a uma gama fascinante de fontes e
opções, dentro da bolha dos filtros acabamos por perder muitas delas.
Enquanto  a  internet  nos  dá  novas  oportunidades  para  crescer  e
experimentar  diferentes  facetas  da  nossa  identidade,  a  economia  da
personalização nos leva a um conceito estático da individualidade.  A
internet tem o potencial de descentralizar o conhecimento e o controle,
mas na prática está concentrando o controle sobre o que vemos e as
oportunidades que recebemos não mãos de muito poucos, de uma forma
nunca antes vista. (PARISER, 2012, p.193). 

 
A técnica  de  restrição  exposta  acima  opera  de  forma  totalmente  distinta  do

modelo de produção dos veículos de comunicação de massa. Enquanto antigamente o

“controle”  de  informações  atingia  todos  os  destinatários  de  maneira  semelhante,

atualmente a sociedade está exposta a um sistema no qual os algoritmos criam um tipo

de restrição para cada indivíduo que navega no ciberespaço.    

Mesmo apresentando particularidades tanto nos seus modos de produção bem

como na maneira em que os mesmos atingem seus destinatários, tanto o processo de

gatekeeping quanto  o sistema algorítmico  têm como principal  evidência,  a  ideia  da

existência de uma sociedade controlada e limitada no que diz respeito à comunicação e

ao acesso a informação. 

Considerações finais

Devemos,  em  primeiro  lugar,  considerar  que  por  maiores  que  sejam  as

diferenças entre as lógicas comunicacionais massivas e reticulares, isto definitivamente

não significa que não seja possível encontrar pontos de contato. Encontrados pontos de

contato, podemos reaproveitar abordagens teóricas que foram originalmente elaboradas

para analisar os meios de comunicação de massa em análises dos meios de comunicação

não-massivos,  como  a  internet.  É  exatamente  isso  que  acreditamos  ser  o  caso  do

conceito de filtragem presente na teoria do Gatekeeping.

No  presente  artigo,  nossa  proposta  foi  justamente  retomar  conceitos  e

abordagens  das  pesquisas  em  comunicação  da  década  de  1950  e  investigar  a

possibilidade  de  utilizá-las  no  estudo  de  fenômenos  atuais  dos  processos
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comunicacionais no ciberespaço. Nosso principal objetivo foi provocar uma reflexão

sobre os mecanismos de filtragem de informação que pudessem ensejar uma atualização

científica da teoria do gatekeeper.

A evolução  das  tecnologias  de  comunicação  juntamente  com  a  cultura  da

vigilância e do algoritmo presentes na web 3.0 proporcionou às grandes empresas de

dados pessoais um conhecimento sobre os indivíduos participantes do ciberespaço. Essa

compreensão sobre quem navega na web 3.0 permite que os algoritmos possam agir

sobre os indivíduos e influenciar mesmo que indiretamente em suas escolhas.  

A discussão proposta pelas ideias acima é de que mesmo com a grande difusão

de informações através de aparelhos tecnológicos e com o ciberespaço que se apresenta

como um local democrático de troca de informações onde o usuário tem um suposto

livre  acesso  a  conteúdos,  somos  reféns  de  filtragens  de  nossos  dados  pessoais  que

possibilitam uma indução à escolha de conteúdos.

A ideia é demonstrar que enquanto o indivíduo da sociedade de massa é guiado

por  pessoas  denominadas  gatekeepers ou  por  grupos  que  realizam os  processos  de

gatekeeping, o pós-massivo é induzido por um algoritmo invisível aos olhos e quase

imperceptível durante a navegação na web. Sendo assim, os procedimentos de seleção e

direcionamento  efetuados  de  forma  automática  pelos  algoritmos  agem  de  maneira

semelhante a que agiam os  gatekeepers.  Assim, o indivíduo mesmo utilizando-se de

meios comunicacionais  pós-massivos continua consumindo informações direcionadas

por terceiros e não escolhidas por ele.

O  processo  descrito  acima  resulta  num  tipo  de  restrição  sistemática  das

informações disponíveis na rede e é justamente pela sistematicidade dessas restrições

que podemos caracterizar o algoritmo (responsável pelas restrições) como uma espécie

de gatekeeper da era pós-massiva.

O  que  deve  ser  compreendido  a  partir  do  exposto  artigo  é  a  ideia  de  que

devemos estar atentos não somente aos conteúdos expostos pelas mídias, mas também

aos que são ocultados por ela, conforme a metáfora de Pariser: “o fato de não sabermos

que  podemos  nos  tornar  astronautas  funciona  como  uma  proibição,  tanto  quanto

sabermos que é possível e sermos impedidos de fazê-lo” (PARISER, 2012, p. 102). 
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