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PARA UM INÍCIO

Algumas observações

Alguns tópicos que tentarei (muito rapidamente) abordar:
• Tecnologia
• Mídias digitais
• Consumo De Informação
• Algoritmos
• Os problemas dos algoritmos 
• Mediação algorítmica
• Curadoria da Informação / de Conteúdo
• Projeto de Extensão: Informe-CI / UNIR

Slide disponível em:
• https://www.pedroandretta.info/lives
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TECNOLOGIA
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Poderíamos dizer que 
a tecnologia abrange 
um conjunto 
organizado e 
sistematizado de 
diferentes 
conhecimentos, 
científicos, empíricos e 
intuitivos. Sendo 
assim, possibilita a 
reconstrução 
constante do espaço 
das relações humanas. 
(VERASZTO et al., 
2009, p. 39)

Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/
VERASZTO, E. V.; SILVA, D.; MIRANDA, N. A.; SIMON, F. O. Tecnologia: buscando uma definição para o conceito. Prisma.com (Portugual), n. 8, p. 
19-46, 2009. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/66904 . Acesso em: 25 jun. 2022

https://michaelis.uol.com.br/
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/66904


TECNOLOGIA E DISPOSITIVO
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[...] chamarei 
literalmente de 
dispositivo qualquer 
coisa que tenha de 
algum modo a 
capacidade de 
capturar, orientar, 
determinar, 
interceptar, modelar, 
controlar e assegurar 
os gestos, as condutas, 
as opiniões e os 
discursos dos seres 
viventes. (AGAMBEM, 
2005, p. 13).

AGAMBEN, G. O que é dispositivo. Outra travessia, 5, 2005. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743>. Acesso em 04 abr.2019.

tecnologia política do corpo,
tecnologia da verdade, 
tecnologia de si, 
tecnologias de poder...
(mecanismos de subjetivação)

https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743


TECNOLOGIA E INTECIONALIDADE
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Uma breve história das máquinas de vender livros

A primeira máquina de venda automática de livros foi 
construída por Richard Carlile na Inglaterra em 1822. 
Carlile era um livreiro que queria vender obras 
sediciosas como “A Idade da Razão” de Paine sem ser 
preso. Sua resposta foi uma máquina de 
autoatendimento que permitia aos clientes comprar 
livros questionáveis sem nunca entrar em contato 
com Carlile. 
O cliente girou o botão do aparelho para a publicação 
que queria, depositou seu dinheiro e o material caiu 
na sua frente. Não está claro se este foi um processo 
automatizado, mas isso não impediu a Inglaterra de 
condená-lo por vender "material blasfemo".
(GEOGHEGAN, 2013)

GEOGHEGAN, J. A Brief History of Book Vending Machines. Huffpost. 25 mar. 2013. Disponível em: https://www.huffpost.com/entry/book-

vending-machines_b_2945364 . Acesso em 24 jun. 2022.

https://www.huffpost.com/entry/book-vending-machines_b_2945364


ACESSO AS TECNOLOGIA DIGITAIS
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Por que 2 milhões de pessoas ainda estão 
recebendo DVDs da Netflix pelo correio?

De todos os grandes números que marcam o 
rápido crescimento da Netflix, talvez este seja 
o mais surpreendente: ainda há mais de 2 
milhões de pessoas nos Estados Unidos 
recebendo DVDs da Netflix pelo correio.
(KATWALA, 2020)

NIC.BR. Uso da Internet avança em áreas rurais durante a pandemia, revela nova edição da TIC Domicílios. CETIC.BR. 21 jun. 2022. Disponível 
em: https://www.cetic.br/pt/noticia/uso-da-internet-avanca-em-areas-rurais-durante-a-pandemia-revela-nova-edicao-da-tic-domicilios/ . 
Acesso em 22 jun. 2022.
KATWALA, A. Why Are 2 Million People Still Getting Netflix DVDs by Mail?. Wired, 16 set., 2020. Disponível em: 
https://www.wired.com/story/why-are-2-million-people-still-getting-netflix-dvds-by-mail/ . Acesso em: 24 jun. 2022. 

Uso da Internet avança em áreas rurais durante a 
pandemia, revela nova edição da TIC Domicílios 

A pesquisa estima que, em 2021, 81% da 
população de 10 anos ou mais usou a Internet nos 
últimos três meses.
(NIC.BR, 2022)

https://www.cetic.br/pt/noticia/uso-da-internet-avanca-em-areas-rurais-durante-a-pandemia-revela-nova-edicao-da-tic-domicilios/
https://www.wired.com/story/why-are-2-million-people-still-getting-netflix-dvds-by-mail/


USOS DA TECNOLOGIA
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REUTERS. De barista a bibliotecário: falta de mão de obra faz empresas de Singapura investirem em robôs. G1, 30 maio 2022. Disponível em: 
https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2022/05/30/de-barista-a-bibliotecario-falta-de-mao-de-obra-faz-empresas-de-singapura-investirem-
em-robos.ghtml . Acesso em 22 jun. 2022.
BÚSSOLA. Hamburguerias aumentam faturamento em 40% com adoção da solução em tablets. Exame, 31 maio 2022. Disponível em: 
https://exame.com/bussola/hamburguerias-aumentam-faturamento-em-40-com-adocao-da-solucao-em-tablets/ . Acesso em 22 jun. 2022.

Exemplos: Jornal como Tecnologia. Mediações editoriais. Intenções das notícias. As escolhas dos mediadores. A recepção da informação.

https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2022/05/30/de-barista-a-bibliotecario-falta-de-mao-de-obra-faz-empresas-de-singapura-investirem-em-robos.ghtml
https://exame.com/bussola/hamburguerias-aumentam-faturamento-em-40-com-adocao-da-solucao-em-tablets/


4º ENCONTRO DE PESQUISA EM INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO (EPIM) – 23, 24 e 25 junho 2022

Disponível em: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021

CONSUMO DE INFORMAÇÃO

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021
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Disponível em: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021

Fonte de notícias, Dispositivo para notícias, Confiaça, Diferentes tipos de confiança, Pontuação de confiança na marca

Confiança
A incerteza trazida pela 
crise da saúde 
aparentemente 
fortaleceu o apetite das 
pessoas por 
informações confiáveis. 
A confiança geral nas 
notícias é relativamente 
alta para os padrões 
internacionais, com 
confiança muito menor 
nas notícias publicadas 
nas mídias sociais. As 
marcas de TV tendem a 
ser mais confiáveis 
junto com os jornais 
locais e regionais.
(REUTERS, 2022)

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021
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FISTER, B. Libraries and the practice of freedom in the age of algorithms. Barbara Fister, 09 mar. 2020. Disponível em:   
https://barbarafister.net/libraries/libraries-and-the-practice-of-freedom-in-the-age-of-algorithms/ . Acesso em 22 jun. 2022.
Disponível em: https://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/rep.html

https://barbarafister.net/libraries/libraries-and-the-practice-of-freedom-in-the-age-of-algorithms/
https://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/rep.html


ERA DOS ALGORITMOS
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A vida na era dos algoritmos 
1. Os dados estão em toda parte, coletados 24 
horas por dia, 7 dias por semana e processados 
em tempo real e em grande escala.
2. Plataformas busca padrões em dados para 
tentar prever e influenciar comportamentos e 
personalizar notícias e propagandas, com base 
em palpites sobre a preferência individual, 
criando o potencial para vivenciarmos diferentes 
realidades. 
3. Nossas vidas são cada vez mais influenciadas 
pela tomada de decisões que se baseiam na 
correlação, usando software de "inteligência 
artificial" que se baseia em dados incompletos 
para fazer generalizações e amplificar vieses 
existentes em grande escala. 
4. Os sistemas de informação dos quais 
dependemos são moldados por uma cultura 
tecnológica marcada por perspectivas estreitas e 
excesso de confiança, que confiam na mineração 
de dados dos usuários e na manipulação de seu 
comportamento, o que prejudica nossa 
confiança nas notícias, na política e uns nos 
outros
(FISTER, 2020)

FISTER, B. Libraries and the practice of freedom in the age of algorithms. Barbara Fister, 09 mar. 2020. Disponível em:   
https://barbarafister.net/libraries/libraries-and-the-practice-of-freedom-in-the-age-of-algorithms/ . Acesso em 22 jun. 2022.

https://barbarafister.net/libraries/libraries-and-the-practice-of-freedom-in-the-age-of-algorithms/
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Jornalismo e algorítimos: da era da informação a 
era dos algoritimos
“Então, podemos nos perguntar: o que nos permite 
falar agora de uma era de algoritmos? A razão para 
isso é devido à crescente influência dos algoritmos 
que tomam decisões que antes eram humanas. 
[...]
O caso mais onipresente de tal situação, ou seja, 
algoritmos que fazem coisas semelhantes à tomada 
de decisão humana, encontramos em dois grandes 
players em nosso cotidiano: mecanismos de busca 
e sistemas de recomendação de notícias nas redes 
sociais. (CODINA et al, 2022, p. 2)

ERA DOS ALGORITMOS

CODINA, L. et al. Periodismo y algoritmos: de la era de la información a la era del algoritmo. Documentación de las Ciencias de la
Información, v. 45, n. 1, p. 1-5. Disponível em: https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/79269 . Acesso em 22 jun. 2022.

https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/79269
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Introdução à Organização de Computadores e 
Estruturas de Dados

Uma sequência de instruções, ou de fato a sequência de 
instruções que são obedecidas por um robô, é chamada 
de algoritmo. Nossa discussão até agora sugere a 
seguinte definição um pouco mais formal, mas 
provisória. (STONE, 1971, p. 6)

ALGORÍTMOS

STONE, H. Introduction to Computer Organization and Data Structures. New York: McGraw-Hill, 1971



ALGORÍTMOS
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ALMEIDA, V. O futuro com os algoritmos. Academia Brasileira de Ciências. 20 dez. 2021. Disponível em: 
https://www.abc.org.br/2021/12/20/o-futuro-com-os-algoritmos/ . Acesso em: 22 jun. 2022

O futuro dos algoritmos

Os algoritmos, por enquanto, são 
construções humanas e, como os 
humanos, estão sujeitos a 
preferências, falhas, erros, 
preconceitos e várias outras 
características da natureza humana. 
As interferências dos algoritmos na 
economia e na sociedade já são 
múltiplas, variadas e opacas. No 
comércio, nas mídias, na política, no 
governo, no entretenimento, nas 
empresas, na saúde, na segurança 
pública, os algoritmos já tomam 
decisões que afetam as pessoas, os 
negócios e a sociedade.
(ALMEIDA, 2021)

https://www.abc.org.br/2021/12/20/o-futuro-com-os-algoritmos/


ALGORÍTMOS
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Constuindo uma sociedade
melhor com melhor IA

Como humanos, somos 
altamente tendenciosos [...] 
e à medida que esses 
preconceitos são 
incorporados aos sistemas, 
há uma probabilidade muito 
alta de setores da sociedade 
serem deixados para trás –
minorias sub-representadas, 
pessoas que não têm acesso 
a certas ferramentas – e isso 
pode gerar mais 
desigualdade no mundo.

Beena Ammanath, Executive
Director, Global Deloitte AI
Institute

MIT. Building a better society with better AI. MIT Tecnology Review, 7 jun. 2022. Disponível em: 
https://www.technologyreview.com/2022/06/07/1053031/building-a-better-society-with-better-ai/ . Acesso em: 22 jun. 2022.

https://www.technologyreview.com/2022/06/07/1053031/building-a-better-society-with-better-ai/


O PROBLEMA DOS ALGORÍTMOS
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Como o YouTube radicalizou o Brasil

Como o sistema sugere vídeos mais 
provocativos para manter os usuários 
assistindo, ele pode direcioná-los para 
conteúdo extremo que eles nunca 
encontrariam. E foi projetado para levar os 
usuários a novos tópicos para despertar 
novos interesses – uma benção para 
canais como o de [Nando] Moura, que 
usam a cultura pop como porta de entrada 
para ideias de extrema-direita.
(FISHER; TAUB, 2019)

FISHER, M.; TAUB, A. How YouTube Radicalized Brazil. The New York Times, New York, Aug. 11 2019. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html . Acesso em: 10 jul. 2020.

https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html


O PROBLEMA DOS ALGORÍTMOS 
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O viés algoritmo

O viés algorítmico está em toda 
parte. Nosso trabalho com dezenas 
de organizações – prestadores de 
serviços de saúde, seguradoras, 
empresas de tecnologia e 
reguladores – nos ensinou que 
algoritmos tendenciosos são 
implantados em todo o sistema de 
saúde, influenciando o atendimento 
clínico, fluxos de trabalho 
operacionais e políticas.
(OBERMEYER, 2021, p. 2)

OBERMEYER, Z. et al. Algorithmic Bias: Playbook. Chicago: Chicago Booth - The Center for Applied Artificial Intelligence, 2021. Disponível
em: https://www.chicagobooth.edu/-/media/project/chicago-booth/centers/caai/docs/algorithmic-bias-playbook-june-2021.pdf Acesso
em 22 jun. 2022.

https://www.chicagobooth.edu/-/media/project/chicago-booth/centers/caai/docs/algorithmic-bias-playbook-june-2021.pdf


ALGORITMOS E RACISMO
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Google pede desculpas por erro racista do 
aplicativo Fotos

O Google diz que está "chocado" que seu novo 
aplicativo Fotos tenha rotulado erroneamente um 
casal negro como sendo "gorilas".

Seu produto marca automaticamente as fotos 
enviadas usando seu próprio software de 
inteligência artificial.

O erro foi trazido à sua atenção por um 
desenvolvedor de software de Nova York que era 
uma das pessoas retratadas nas fotos envolvidas.

Google apologises for Photos app's racist blunder. BBC News. 1 jul. 2015. Disponível em: https://www.bbc.com/news/technology-
33347866 . Acesso em 22 jun. 2022.

https://www.bbc.com/news/technology-33347866


ALGORITMOS E RACISMO

4º ENCONTRO DE PESQUISA EM INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO (EPIM) – 23, 24 e 25 junho 2022

Facebook cria equipes para estudar 
preconceito racial, depois de limitar 
anteriormente tais esforço

Facebook e Instagram planejam examinar 
como usuários negros e minoritários são 
afetados pelos algoritmos da empresa em 
comparação com usuários brancos.
(SEETHARAMAN; HORWITZ, 2020)

SEETHARAMAN, D.; HORWITZ, J. Facebook Creates Teams to Study Racial Bias, After Previously Limiting Such Efforts. The Wall Street 
Journal. 21 jun. 2020. Disponível em: https://www.wsj.com/articles/facebook-creates-teams-to-study-racial-bias-on-its-platforms-
11595362939?mod=hp_lista_pos1 . Acesso em: 22 jun. 2022.

https://www.wsj.com/articles/facebook-creates-teams-to-study-racial-bias-on-its-platforms-11595362939?mod=hp_lista_pos1


ALGORITMOS E RACISMO
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LOPES, A. Estudo do Twitter confirma que o algoritmo tende a cortar negros em fotos. Exame, 20 maio 2021. Acesso em: 
https://exame.com/tecnologia/estudo-do-twitter-confirma-que-o-algoritmo-tende-a-cortar-negros-em-fotos/ . Acesso em: 22 jun. 
2022.
MARTUCCI, M. Twitter pagará R$ 18 mil ($3.500) para quem arrumar preconceito racial de algoritmo. Exame. 01 ago. 2021. Disponível 

em: https://exame.com/tecnologia/twitter-pagara-r-18-mil-para-quem-arrumar-preconceito-racial-de-algoritmo/ . Acesso em: 22 jun. 
2022.

https://exame.com/tecnologia/estudo-do-twitter-confirma-que-o-algoritmo-tende-a-cortar-negros-em-fotos/
https://exame.com/tecnologia/twitter-pagara-r-18-mil-para-quem-arrumar-preconceito-racial-de-algoritmo/


CENSURA ALGORÍTMICA
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PROPMARK. Escritor dribla algoritmo para divulgar livro do Planet Hemp nas redes. PropMark, 20 dez. 2021. Disponível em: 
https://propmark.com.br/escritor-dribla-algoritmo-para-divulgar-livro-do-planet-hemp-nas-redes/ Acesso em: 22 jun. 2022.
RIBEIRO, P. H. Madres Paralelas | Instagram se desculpa por censurar pôster de Almodóvar. Omelete, 11 ago. 2021. Disponível em: 
https://www.omelete.com.br/filmes/madres-paralelas-censura-desculpa . Acesso em: 22 jun. 2022. 
BRODEUR, M. A. Copyright bots and classical musicians are fighting online. The bots are winning. The Washington Post. 21 maio 2020. Disponível
em: https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/copyright-bots-and-classical-musicians-are-fighting-online-the-bots-are-
winning/2020/05/20/a11e349c-98ae-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html . Acesso em 22 jun. 2022

https://propmark.com.br/escritor-dribla-algoritmo-para-divulgar-livro-do-planet-hemp-nas-redes/
https://www.omelete.com.br/filmes/madres-paralelas-censura-desculpa
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/copyright-bots-and-classical-musicians-are-fighting-online-the-bots-are-winning/2020/05/20/a11e349c-98ae-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html


A RESISTÊNCIA AOS ALGORITMOS
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O Twitter decide contra o uso forçado de 
seu algoritmo pelos usuários.

Voltando a ordem cronológica reversa.

Instagram permitirá que usuários vejam as 
postagens mais recentes primeiro

Aplicativo social adicionou duas novas 
opções que escapam de seu algoritmo

Instagram enfrenta críticas por seu feed 
algorítmico desde 2016

MORSE, J. Twitter Decides Against Force-Feeding Users Its Algorithm After All. Tech. Mashbre India. 15 mar. 2022. Disponível em: 
https://in.mashable.com/tech/28787/twitter-decides-against-force-feeding-users-its-algorithm-after-all . Acesso em 22 jun. 2022.
PENG, I.; FRIER, S. Instagram to Allow Users to See Most Recent Posts First. Technology. Bloomberg. 23 mar. 2022. Disponível em: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-23/instagram-to-allow-users-to-see-most-recent-posts-first . Acesso em 22 jun. 
2022.

https://in.mashable.com/tech/28787/twitter-decides-against-force-feeding-users-its-algorithm-after-all
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-23/instagram-to-allow-users-to-see-most-recent-posts-first


LETRAMENTO ALGORÍTMICO
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Educação algorítmica e o papel das bibliotecas

Os algoritmos são “os novos agentes de poder na sociedade” 
e “estamos cada vez mais dependentes de espetáculos 
computacionais para ver o mundo”. Lash argumenta que 
esse desenvolvimento alterou as regras pelas quais a 
sociedade opera.

A educação/letramento algorítmica(o) é um meio de 
entender esse novo conjunto de regras e estimular as 
competências e habilidades para que as pessoas possam 
usar algoritmos e não serem usadas por eles. As bibliotecas 
normalmente defendem a tecnologia acessível e seu uso 
eficaz. A onipresença da tomada de decisão algorítmica e 
seu profundo impacto na vida cotidiana tornam o 
reconhecimento e a promoção da alfabetização algorítmica 
um novo desafio crítico e imperativo para bibliotecas de 
todos os tipos. (RIDLEY; PAWLICK-POTTS, 2021, p. 9)

The Algorithmic Literacy Project www.algorithmliteracy.org
A.I. For Anyone www.aiforanyone.org

RIDLEY, M., & PAWLICK-POTTS, D. Algorithmic Literacy and the Role for Libraries. Information Technology and Libraries, v. 40, n.2, p. 1-15. 
Disponível em: https://doi.org/10.6017/ital.v40i2.12963 . Acesso em: 22 jun. 2022.

http://www.algorithmliteracy.org/
http://www.aiforanyone.org/
https://doi.org/10.6017/ital.v40i2.12963


Declaração da IFLA sobre Bibliotecas e 
Inteligência Artificial
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Declaração da IFLA sobre Bibliotecas e Inteligência Artificial

A adoção de Inteligência Artificial (doravante “IA”) e 
aprendizado de máquina nas esferas privada e pública está 
crescendo rapidamente. Esta declaração de política visa 
delinear as principais considerações para o uso dessas 
tecnologias no setor de bibliotecas e sugerir os papéis que as 
bibliotecas devem se esforçar para assumir em uma 
sociedade com crescente integração de IA.
[...]
Hoje, muitas bibliotecas trabalham para ajudar seus usuários 
a desenvolver competências de letramento digital – as 
habilidades para fazer uso significativo da tecnologia, desde 
habilidades básicas de TI até habilidades criativas – de forma 
segura, ética e legal. Esses esforços podem ser expandidos 
para promover a educação algorítmica – a compreensão de 
como algoritmos e outros processos digitais impactam a 
maneira como os usuários acessam e recebem informações
(IFLA, 2020)

Disponível em: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1646

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1646
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MEDIAÇÃO ALGORÍTMICA

PPGCI/IBICT. Mediação algorítmica da informação é debatida em live do IBICT. Escritos, 28 jun. 2021. Disponível em: 
http://escritos.ibict.br/mediacao-algoritmica-da-informacao-e-debatida-em-live-do-ibict/ . Acesso em: 24 jun. 2022.

http://escritos.ibict.br/mediacao-algoritmica-da-informacao-e-debatida-em-live-do-ibict/
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RAIVA CONTRA A MÁQUINA DE 
APRENDIZAGEM: uma abordagem crítica para a 
mediação algorítmica em formação

No novo regime de informação, no entanto, os 
algoritmos tornaram-se cada vez mais 
responsáveis por realizar a primeira etapa de 
filtragem, desempenhando o papel de 
mediadores de informações que temos acesso 
nas plataformas que visitamos na internet.
(BEZERRA; ALMEIDA, 2020, p. 15, tradução nossa)

BEZERRA, Arthur Coelho, ALMEIDA, Marco Antônio de. Rage against the
machine learning: a critical approach to the algorithmic mediation of
information. Brazilian Journal of Information Studies: Research trends, v.14, 
n.2, p. 6-22, abr.-jun. 2020. Disponível em: 
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/9934 .Acesso 
em: 22 jun. 2022.

https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/9934 .Acesso
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O amanha num lance de dados

Pesquisas recentes têm apontado para a 
existência de uma “mediação algorítmica”, que 
está longe de ser neutra. A machine learning tem 
atuado diretamente na filtragem de conteúdos 
exibidos aos usuários. O argumento propalado 
pelas Big Tech é oferecer uma experiência 
“personalizada”, projetada para atender a 
necessidades específicas de um indivíduo. É claro 
que, em troca desse serviço personnalité, dados 
relativos à privacidade são coletados para 
favorecer o aprendizado da máquina.
(NUNES, 2021)

NUNES, J. V. O amanhã num lance de dados. Cotidiano informacional. InfoHome, nov. 2021. Disponível em: 
https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=1349 Acesso em: 22 jun. 2022.

https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=1349
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A mediação algorítmica é

[...] um sofisticado processo de 
mediação tecnológica da 
informação, implícita, não 
humana, que usa um enorme 
volume de dados do indivíduo 
para entregar-lhe informação 
sob medida, e ou por interesse 
de terceiros” (CARIBÉ, 2019, p. 
26)

MEDIAÇÃO ALGORÍTMICA

CARIBÉ, J. C. R. Algoritmização das 
relações em sociais em rede, produção 
de crenças e construção da realidade. 
2019.166 f.  Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação). Escola de 
Comunicação, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia, Rio 
de Janeiro, 2019. Disponível em:
https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789
/1040/1/DissertacaoJCRC2019.pdf . 
Acesso em 22 jun. 2022.

SANTANA, R. D.; NEVES, B. C. Mediação algorítmica e efeito “filtro-bolha” no ciberespaço. In:  ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 31. 2021. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Ancib, 2021. Disponível em: 
https://enancib.ancib.org/index.php/enancib/xxienancib/paper/viewFile/465/354 . Acesso em: 22 jun. 2022.

https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/1040/1/DissertacaoJCRC2019.pdf
https://enancib.ancib.org/index.php/enancib/xxienancib/paper/viewFile/465/354
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“[...] entendemos mediação algorítmica como um 
processo ocorrido a partir de plataformas digitas e 
articulados sob dinâmicas inteligentes operadas de forma 
autônoma por máquinas que realizam não só a disposição 
do conteúdo, mas, inclusive, produzem mediação do 
tempo e das coisas para agentes em conexão na 
plataforma.” (MACEDO JUNIOR, 2020, p. 103)

MEDIAÇÃO ALGORÍTMICA

MACÊDO JÚNIOR, D. P. Das ruas às redes: disputa de narrativas e de memória sobre as ocupações universitárias de 2016 no Ceará em tempos 
de mediação algorítmica. 2020. 182 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2020. Disponível
em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/50938/1/2020_dis_dpmacedojunior.pdf . Acesso em: 22 jun. 2022. 

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/50938/1/2020_dis_dpmacedojunior.pdf
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Exemplo das camadas de mediação no acesso ao 
Facebook.

JURNO, A. C. A mediação jornalistica x a mediação algorítimica. In: BENFIELD, D. M.; MORESCHI, B.; PEREIRA, G. YE, K. (Ed.). Afetando Tecnologias 
maquinando inteligências. Wailand: Center for Arts, Design + Social Research, 2021. Disponível em: https://book.affecting-technologies.org/a-
mediacao-jornalistica-x-a-mediacao-algoritmica/ Acesso em: 22 jun. 2022.

[...] assim como qualquer mediação, 
aquelas realizadas pelas plataformas 
também influenciam os processos. Por 
exemplo, não podemos ignorar a 
dimensão humana dos algoritmos e das 
plataformas digitais (Diakopoulos, 
2014), porque a própria delimitação dos 
seus critérios de base, passo essencial 
para o eu funcionamento, implica uma 
visão limitada dos significados e 
reproduz as subjetividades dos 
humanos que os criaram. (JURNO, 
2021)

MEDIAÇÃO ALGORÍTMICA

https://book.affecting-technologies.org/a-mediacao-jornalistica-x-a-mediacao-algoritmica/
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Não  é  uma  mediação qualquer,  é  algo  tão  complexo  e  invisível  
aos  leigos  que  não permite  a  regulação  dessas  corporações  
como  grupos  de  mídia.  Elas  se  apresentam como  empresas  de  
tecnologia,  sob  a  máscara  da  neutralidade  técnica.  Ademais, 
materializam suas ações em alguns pilares (D ́ANDREA, 2020) dentro 
das plataformas: 
a) programabilidade,  em  que  códigos,  algoritmos  e  rotinas  

computacionais  ditam práticas    de    uso; 
b) popularidade,    em    que    sistemas    de    ranqueamento    e 

reconhecimento    social    (economia    de    likes)    dão    vazão    
a    informações    mais “competitivas” nesses parâmetros;

c) conectividade e datificação, em que a coleta de rastros    
deixados    pelas    pessoas    em    ambiente    digital   permite    
personalização segmentada da  informação  e  ciclos  preditivos  
de comportamento  de  consumidores, tudo isso justificado por 
uma ciência de dados.(CRUZ, 2021, p. 6-7)

MEDIAÇÃO ALGORÍTMICA

CRUZ, L. T. S. Reconfiguração das práticas de edição de textualidades em ambiente digital a 
partir de mediações algorítmicas. Liinc em revista, v. 17, 2021. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/160774 . Acesso em: 25 jun. 2022.

https://brapci.inf.br/index.php/res/v/160774
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Agora não se trata de 
perguntar como podemos 
produzir ou transmitir mais 
informação. A pergunta é: 
como descobrir o que é 
relevante
Nem sempre precisamos de 
mais informação. Hoje o valor 
está em sermos melhores 
curadores da informação.
(BHASKAR, 2020, p. 15). 

Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9gor2Bx7uqA

BHASKAR, M. Curadoria: o poder da seleção no mundo do 
excesso. Tradução de Érico Assis. - São Paulo: Edições Sesc. 
São Paulo, 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=9gor2Bx7uqA
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“[...] o bibliotecário do 
futuro terá que orientar o 
leitor não especializado na 
selva selvaggia dos livros, 
e ser o médico, o 
higienista de suas leituras. 
[...] 
Nesta dimensão de seu 
ofício imagino o futuro 
bibliotecário como um 
filtro que se interpõe 
entre a torrente de livros 
e o homem“ (ORTEGA Y 
GASSET, 2006, p. 45) 

BHARGAVA, R. Manifesto For The Content Curator: The Next Big Social Media Job Of The Future ?. Rohit Bhargava, 30 set. 2009. Disponível em: 
https://rohitbhargava.com/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future/ . Acesso em 30 maio 2022.

ORTEGA Y GASSET, J. Missão do bibliotecário. Tradução e posfácio de António Agenor Briquet de Lemos. Brasília, DF : Briquet de Lemos-Livros, 
2006.

https://rohitbhargava.com/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future/
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Curar conteúdo é o processo de 
seleção e compilação de 
informação relevante para um 
determinado tópico e público, 
com a intenção de acrescentar 
valor e disseminá-lo. Muitas 
vezes, este processo envolve a 
necessidade prévia de pesquisa 
de informação, bem como a 
necessidade de desenhar 
processos de monitorização para 
as principais fontes de 
informação. (CODINA; GUALLAR; 
LOPEZOSA, 2020, p. 7, tradução 
nossa)

TANUS, G. F. S.C.; SILVA, I. C. O. Cartilha: curadoria de conteúdo para bibliotecários/as. Natal: [s.n], 2022. [E-book] Disponível em: 

https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/47577 . Acesso em: 22 jun. 2022.

CODINA, L.; GUALLAR, J.; LOPEZOSA, C. Curación de contenidos para periodistas: conceptos, esquema de trabajo y fuentes abiertas. Barcelona: 

Grupo DigiDoc. Departamento de Comunicación - Universitat Pompeu Fabra, febrero 2020. Disponível em: < 

http://eprints.rclis.org/39536/1/Curacion_contenidos_periodistas_Febrero-2020.pdf >. Acesso em 04 fev. 2019.

https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/47577
http://eprints.rclis.org/39536/1/Curacion_contenidos_periodistas_Febrero-2020.pdf
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Fonte: Guallar, 2020, p. 2

(Codina; Guallar; Lopezosa, 2020, P. 12) 

ALMEIDA JÚNIOR, O. F. Mediação da informação: um conceito atualizado. In: BORTOLIN, S.; SANTOS NETO, J. A.; SILVA, R. J. (Org.). Mediação oral 
da informação e da leitura. Londrina: Abecin, 2015. p. 9-32.
CODINA, L.; GUALLAR, J.; LOPEZOSA, C. Curación de contenidos para periodistas: conceptos, esquema de trabajo y fuentes abiertas. Barcelona: 
Grupo DigiDoc. Departamento de Comunicación - Universitat Pompeu Fabra, febrero 2020. Disponível em: < 
http://eprints.rclis.org/39536/1/Curacion_contenidos_periodistas_Febrero-2020.pdf >. Acesso em 04 fev. 2019.
GUALLAR, J.; TRAVER, P. Curación de contenidos de bibliotecas en medios sociales: plataformas, técnicas y buenas prácticas. Anuario ThinkEPI, v. 
15, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15d02 . Acesso em: 10 mar. 2022.

Mediação da informação
[...] toda ação de interferência –
realizada em um processo, por um 
profissional da informação e na 
ambiência de equipamentos 
informacionais –, direta ou indireta; 
consciente ou inconsciente; singular 
ou plural; individual ou coletiva; 
visando a apropriação de informação 
que satisfaça, parcialmente e de 
maneira momentânea, uma 
necessidade informacional, gerando 
conflitos e novas necessidades 
informacionais. (ALMEIDA JÚNIOR, 
2015, p.25).

http://eprints.rclis.org/39536/1/Curacion_contenidos_periodistas_Febrero-2020.pdf
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15d02
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Disponível em: https://informeci.unir.br

Em números

• 1.256 seguidores na Página do Facebook;

• 2903 seguidores no Perfil do Instagram;

• 85 assinantes no Canal do Telegram;

• 165 assinantes da NewsLetters

Tendo selecionado e compartilhado:

• + de 7.500 informes, armazenados no

catálogo;

• + de 800 edições de NewsLetters;

• + 5.300 posts estáticos ou dinâmicos no

Instagram;

• + 6.100 comunicados no Telegram.

https://informeci.unir.br/
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• É preciso trabalharmos em entender as formas e efeitos das mediações nas mídias sociais e

sistemas de buscas e recomendações e explorarmos as mediações algorítmicas.

• A Curadoria de conteúdo é um gesto de resistência necessária em tempos de excesso de

informação e interações orientadas por escolhas algorítmicas.

• É também uma prática que valoriza as experiências e conhecimentos do mediador e

possibilita que o público entre em contato com aquilo que ainda desconhece e com o

que dificilmente viria a conhecer se estivesse inserido, unicamente, em uma lógica

algorítmica que busca oferecer “o mais do mesmo”.

• E, apesar disso, dependendo das formas de “edição” e “disseminação dos conteúdos”

ou ainda “sense making” e “compartilhamento”, está “resistência” ainda estará

subordinada as lógicas algorítmicas.
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