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Resumo 
 
Através do contexto das potencialidades que a mídia digital instaura na 

comunicação (interatividade multimídia, hipertextualidade e rede), busca-se 

confrontar até que ponto a organização de dados pode estar comprometendo a 

livre circulação de informação no ciberespaço. Para isso, o trabalho destaca o 

hipertexto e seu reflexo na autonomia da navegação do usuário. Em contrapartida, 

apresenta os métodos cada vez mais invasivos de estruturas como portais 

jornalísticos e mecanismos de inteligência artificial: agentes inteligentes e o 

recente fenômeno dos filtros bolha – que buscam limitar a experiência do usuário 

por motivos econômicos. Ao confrontar esses dois panoramas, as potencialidades 

com as estruturas que fecham a experiência do usuário, é possível compreender 

em que medida o avanço desenfreado do mapeamento de dados dos usuários 

compromete o desenvolvimento das redes da inteligência coletiva. 

 
 



 

Introdução 

 
Este trabalho visa apontar reflexões sobre mudanças que a mídia digital trouxe 

para o modo como consumimos informação e para a propagação de dados, que 

passa a sofrer cada vez mais controle de grandes empresas. Nesse sentido, ao 

focarmos no campo digital, terreno de experiências mais autônomas, exploratórias 

e interativas, trabalharemos as características da linguagem da hipermídia, como 

a estrutura não-linear do hipertexto e mecanismos e ferramentas que foram sendo 

criados ao longo do seu desenvolvimento para organizar o banco de dados 

disponível. 

 

A partir do debate destes pontos, abordaremos exemplos que confrontam as 

potencialidades criadas pela mídia digital. Serão apresentadas estruturas que 

limitam a circulação das informações, como o atual modelo proposto pelos 

grandes portais jornalísticos e outras estruturas que se baseiam na invasão e 

controle de dados de usuários que diminuem cada vez mais a experiência de 

compartilhamento no meio digital, como os agentes inteligentes e o filtro bolha. E é 

a partir daí que teremos caminhamos para demonstrar como limitar a circulação 

de mensagens afeta a inteligência coletiva. Ora, em um meio dominado por 

algoritmos, as máquinas estão nos enchendo de informações semelhantes ao que 

já conhecemos e nos distanciando das descobertas, da diversidade. A alta 

personalização de dados passa então a ser nossa maior armadilha para o 

conhecimento.  

 

A dinâmica do hipertexto: a não-linearidade que traz autonomia na 
navegação 
 
Antes de focarmos no conceito de inteligência coletiva proposto por Pierre Lévy 

em 1998, demonstraremos, de forma resumida, como as características da 



 

comunicação digital demarcam profundas mudanças no modo como consumimos 

informação. Assim, a intenção é refletir sobre como o ciberespaço converge com a 

inteligência coletiva, ao oferecer mais democracia ao usuário do que ele vinha 

experimentando com os meios de comunicação de massa: 

 

O ciberespaço é um fenômeno remarcavelmente complexo 

que não pode ser categorizado a partir do ponto de vista de 

qualquer mídia prévia. Nele, a comunicação é interativa, ela 

usa o código digital universal, ela é convergente, global, 

planetária e até hoje não está muito claro como esse espaço 

poderá vir a ser regulamentado. Além disso, a www 

transforma-se com uma velocidade historicamente sem 

precedentes. (Santaella, 2003, p.72) 

 
O ciberespaço possui grande capacidade de armazenar informação, propaga 

dados em tempo real, conecta-se ao mundo inteiro e, pela primeira vez, modifica a 

relação emissor-receptor: teoricamente, todo usuário pode ser receptor/produtor 

de conteúdo. Com Ricardo Orlando (2001, p.31), definimos as quatro 

características da comunicação digital: “ela é rede, hipertextual, multimídia e 

interativa.” A rede volta-se para “estruturas abertas, capazes de expandir-se de 

forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro 

da rede.” (Castells, 1999, p.148 apud Orlando, 2001, p.34). Janet Murray (2003, 

p.64), define o hipertexto como: “um conjunto de documentos de qualquer tipo 

(imagens, textos, gráficos, tabelas, videoclipes) conectados uns aos outros por 

links.” Seguindo na linha de raciocínio de acumular diferentes tipos de dados em 

uma mesma mídia, chegamos à definição do termo multimídia: 

 

 



 

Por multimídia, entende-se a possibilidade de reunir 

informações em diversos formatos – som, imagem, imagem 

em movimento e textos, e para alguns a integração desses 

formatos com banco de dados (a partir da capacidade de 

múltiplo gerenciamento e processamento de informações do 

computador) – em um único ambiente. (Negroponte, 1995, 

p.65-75 apud Orlando, 2001, p.37) 

 

Por fim, para a característica de interatividade, Orlando (2001, p.43) expõe:  

 

A divisão do texto em fragmentos interligados por pontos de 

conexão, sem seqüência lógica predefinida altera 

a ‘economia política’ das relações do leitor com o texto e 

redimensiona as relações do produtor também. Uma vez que 

a sequência entre os fragmentos é definida pelo leitor, sua 

participação na criação de sentido do texto é maior e, ao 

mesmo tempo, o produtor ficaria, em princípio, com uma 

possibilidade menor (diferenciada) de direcionar o seu 

significado. Neste texto, que só se realiza plenamente com a 

interferência do leitor há, em tese, maior abertura do texto, 

do universo de significados.  

 

Vamos nos concentrar na caracterítica da hipertextualidade para analisar mais 

profundamente suas relações com novas potencialidades que conferem maior 

autonomia na navegação. Na mídia digital, a ação do usuário é muito maior do 

que trocar de canal ou ligar em tempo real para um programa de rádio: agora 

quem decide de fato seu caminho de leitura é o usuário: “Mas o termo “hipertexto” 

só foi cunhado por Theodor Nelson, nos anos 70, para descrever um sistema de 

escrita não sequencial: um texto que desmembra e que permite escolhas ao 



 

leitor.” (Santaella, 2003, p.93). Isso reflete também a visão de como Pierre Lévy 

(1993, p.25-26) enxerga a rede: “possui permanentemente diversos centros.” Essa 

falta de hierarquia não é novidade, a leitura não-linear é algo que vem desde o 

impresso, uma vez que o leitor não precisa seguir a ordem de páginas do jornal, 

ou pode saltar de uma notícia à outra. Porém, no campo digital, o poder de 

escolha se potencializa: “Clicamos de um lugar para o outro, em uma miríade de 

caminhos, com o potencial de rastrear um vasto mundo de informações. Esse 

processo de navegação é interativo. A navegação responde nossas escolhas.” 

(Santaella, 2003, p.93) 

 

O funcionamento do hipertexto se assemelha até mesmo à mente humana, se 

partirmos da visão de Lévy (1993, p.28) em que a mente funciona por 

associações, pois ela: “pula de uma representação para outra ao longo de uma 

rede intrincada e desenha trilhas que se bifurcam.” Dinâmica que só é possível 

porque o hipertexto é composto por uma teia de links: “A quase instantaneidade 

da passagem de um nó a outro permite generalizer e utilizar em toda sua extensão 

o princípio da não-linearidade. Isso se torna a norma, um novo sistema de escrita, 

uma metamorfose da leitura, batizada de navegação.” (Lévy, 1993, p.37) É por 

apresentar essa dinâmica que podemos afirmar que a estrutura hipertextual traz 

mais autonomia: 

 

No hipertexto, o leitor tem mais autonomia, pois escolhe o 

caminho a percorrer. A partir dos links disponíveis, ele pode 

seguir uma referência do texto. Seguir os links criados pelo 

autor, ir par outro endereço ou, a partir de recursos de 

pesquisa, buscar outras conexões relacionadas que não 

foram sugeridas no ponto em que ele se encontra. 

(ORLANDO, 2001, p.43-44)  

 



 

É por isso que essa liberdade de escolha vai impactar tanto o modo como 

consumimos informação a partir da mídia digital. Santaella (2003) relembra a 

associação de Umberto Eco, a partir da facilidade de se navegar de um ponto a 

outro, sendo possível, em um piscar de olhos, sair de Platão para a salsicha, tudo 

graças à não-linearidade: 

 

Qualquer coisa armazenada em forma digital pode ser 

acessada em qualquer tempo e em qualquer ordem. A não-

linearidade é uma propriedade do mundo digital. Nele não há 

começo, meio ou fim. Quando concebidas em forma digital, 

as ideias tomam formas não-lineares. A chave-mestra para 

essas sintaxes da descontinuidade se chama hiperlink, a 

conexão entre dois pontos no espaço digital, um conector 

especial que aponta para outras informações disponíveis, e 

que é o capacitor essencial do hipertexto e da hipermídia. 

(Santaella, 2003, p.94)  

 

Através desse levantamento de conceitos e questões trazidas por diversos 

autores, é possível enxergar a mídia digital como um terreno democrático, mais 

livre e aberto, sem intenção de cair em um discurso utópico do ciberespaço. 

Partimos agora para uma análise sobre a organização de dados digitais. E é a 

partir dessa necessidade que vamos explorar a questão do banco de dados e 

entender porque talvez fomos longe demais no controle e personalização da 

informação.  

 
 
 
 



 

O desafio de organizar um banco de dados sem cair em armadilhas 
comerciais 

 

A partir daqui, abordaremos como a característica multimídia demandou a criação 

de sistemas cada vez mais avançados e complexos de organização de dados:  

 

O computador ligado em rede atua como um telefone, ao 

oferecer comunicação pessoa-a-pessoa em tempo real; 

como uma televisão ao transmitir filmes, um auditório, ao 

reunir grupos para palestras e discussões; uma biblioteca, ao 

oferecer grandes números de textos de referencia; um 

museu, em sua ordenada apresentação de informações 

visuais; como um quadro de avisos, um aparelho de rádio, 

um tabuleiro de jogos e, até mesmo, como um manuscrito ao 

reinventar os rolos de textos dos pergaminhos. Todas as 

principais formas de representações dos primeiros 5 mil anos 

da história humana já foram traduzidas para o formato digital. 

(Murray, 2003, p.41) 

 

Santaella (2003, p.83) apresenta uma visão semelhante, onde a informação pode 

ser resumida em imensos banco de dados armazenados no ciberespaço: 

 

Via digitalização, todas as fontes de informação, incluindo 

fenômenos materiais e processos naturais, incluindo 

também as nossas simulações sensoriais, como ocorre, por 

exemplo, nos sistemas de realidade virtual, estão 

homogeneizadas em cadeias sequenciais de 0 e 1.  

 



 

Em um cenário onde há enorme quantidade de informação disponível, há uma 

demanda para a criação de estruturas de organização de dados. Ainda mais 

quando estamos falando de um espaço com uma estrutura não-linear. Embora 

seja positivo deixar o caminho livre para o usuário começar e recomeçar sua trilha 

como quiser, agora, com muito mais informação disponível, o que escolher? Se há 

mais de cinco mil anos da história digitalizados e materiais descartáveis, como 

ordenar o caos na rede acentrada?  

 

Para tentar compreender a nova dinâmica de organização da informação em um 

meio que oferece mecanismos para que o leitor seja cada vez mais autônomo, 

mas, ao mesmo tempo, onde as grandes empresas não querem perder seus 

consumidores, analisaremos alguns conceitos e fenômenos. Embora a seguir 

foquemos na problemática – a limitação do potencial exploratório do usuário na 

web que cada estrutura apresenta – este trabalho não tem o propósito de ser 

contra a organização de banco de dados, por motivos que ficam compreensíveis 

em: 

Informação digital sem filtros é coisa que não existe, por 

razões que ficarão cada vez mais claras. À medida que parte 

cada vez maior da cultura se traduzir na linguagem digital de 

zeros e uns, esses filtros assumirão importância cada vez 

maior, ao mesmo tempo que seus papéis culturais se 

diversificarão cada vez mais, abrangendo entretenimento, 

política, jornalismo, educação, e mais. (Johnson, 2001, p.33) 

 

A partir deste ponto, expomos três estruturas que influenciam a organização da 

informação digital e o modo de consumir dados, em diferentes níveis. No âmbito 

jornalístico, teremos os portais e no âmbito de inteligência artificial, traremos os 

agentes inteligentes e o fenômeno dos filtros bolha.  



 

Ao tomar o foco para o jornalismo digital com Pernisa & Alves (2010), vemos que 

seu início foi marcado pela mera transposição de conteúdo do impresso para o 

formato online. Com o passar do tempo, surgiram os portais de notícias, que 

concentraram informações, tornando-se referência do jornalismo digital, como 

explica Barbosa (2001): 

 

Um novo momento de diferenciação para o jornalismo vai 

acontecer com a ascensão dos portais – páginas que 

centralizam informações gerais e especializadas, serviços de 

e-mail, canais de chat e relacionamento, shoppings virtuais, 

mecanismos de busca na Web, entre outros, e cuja intenção 

é ser a porta principal de acesso a orientar a navegação do 

usuário pela WWW. Foram os americanos que criaram e 

batizaram esses sites de “portais”. O ano de adoção desse 

modelo no Brasil foi 1998.  

 

Cria-se então um modelo onde o usuário pode encontrar ‘tudo’ em um só 

endereço. Porém, a estrutura segue o mesmo sentido dos meios de comunicação 

de massa: foco no emissor, preocupação em repassar a informação (e nem tanto 

com mecanismos verdadeiros de interação) e pior: seu objetivo é manter a todo 

custo o usuário dentro de seu portal. Assim, ele consome não só suas 

informações, mas também a de seus anunciantes. Basta observar o tipo de link 

que o portal oferece ao seu usuário: tudo se autoreferencia ao extremo, evita-se 

ao máximo que o usuário caia em algum link externo ao endereço e, caso ele o 

faça, este link está sendo patrocinado por um anunciante. A questão que surge é: 

não seria uma limitação repetir a fórmula tradicional em um meio que permite ir 

além? O autor André Lemos (2000) explicita essa contradição instaurada pelos 

portais de notícia, chegando a conceituar o portal como ‘portal-curral’, em alusão 

ao seu fechamento: 



 

O limite da emissão sempre foi o que deu poder às mídias 

clássicas e agora os Portais, sob a balela de nos ajudar a 

não nos perdermos nesse mar de dados, nos aprisionam e 

limitam nossa visão da rede (do mundo?), fazendo fortuna de 

novos jovens nasdaquianos. Dizem que tudo existe num 

Portal, e que não precisamos nos cansar em buscar coisas lá 

fora. Mas quem define o que é tudo? Voltaremos à edição 

clássica dos conteúdos que fez o quarto poder dos mass 

media? 

 
Lúcia Santaella (2003, p.74) também enxerga esse controle por parte dos 

portais: “Quem controlar a porta de entrada que as pessoas usam para iniciar sua 

navegação, controlará a parte maior do bolo da propaganda e das vendas.” É fato 

que o portal é uma forma de organizar informações e foi o modelo que os grandes 

conglomerados de comunicação encontraram para sobreviverem 

economicamente. O que queremos deixar claro é que as estruturas dominantes de 

comunicação digital hoje limitam a autonomia de navegação que o hipertexto 

instaurou.  

 

Partiremos agora para a inteligência artificial. Em 1995, Nicholas Negroponte 

previa a emergência da cultura dos agentes, sob a premissa de que os usuários 

muitas vezes preferem delegar tarefas para as máquinas:  

 

 “[…] construir substitutos dos computadores que possuam 

certa quantidade de conhecimento tanto sobre um assiunto 

(um processo, uma área de interesse, um modo de operar) 

quanto você e sua relação com esse assunto (seus gostos, 

inclinações, as pessoas que você conhece)” (Negroponte, 

1995, p.133 apud Santaella, 2003, p.108) 



 

 

Como falamos, a navegação no meio digital precisa de algo que nos guie pelo 

oceano de dados. E Johnson também atribui ao conceito de agentes uma espécie 

de inteligência artificial, nossos representantes em tarefas no ciberespaço: 

 

Durante os primeiros vinte anos do design de interface, o 

modelo dominante foi arquitetônico: as interfaces 

imaginavam o código binário como um espaço, algo a ser 

explorado. O novo paradigma da interface nos aproxima mais 

do olhar vítreo de Olimpia: em vez de espaço, aqueles zeros 

e uns são organizados em algo mais próximo de um 

individuo, com um temperamento, uma aparência física, uma 

aptidão para aprender – o computador como personalidade, 

não espaço. Chamamos essas novas criaturas – essas 

“personalidades” digitais – de agentes. (Johnson, 2001, 

p.129) 

 

Embora os agentes tragam uma enorme facilidade ao executar tarefas rotineiras, 

como excluir um arquivo na lixeira, por exemplo, existem problemáticas entorno do 

que eles vem se transformando. Pensemos no caso de uma pesquisa no 

mecanismo de busca Google: 

 

Uma das primeiras coisas que o Google faz quando 

começamos a digitar algo no campo de busca é sugerir 

palavras chave baseado no que foi digitado em outras 

ocasiões. Além das palavras sugeridas são utilizados 

sinônimos para que resultados similares sejam exibidos nos 

resultados que logo serão exibidos na tela. Quando o 

resultado é exibido, centenas de páginas são listadas de 



 

acordo com a relevância que elas possuem. As páginas 

locais, ou seja, mais próximas de você ganham relevância e 

são exibidas na frente de outras páginas que são, por 

exemplo, de outros países. (Imamura, 2013) 

 

Aparentemente inofensivo, o mapeamento de nossos hábitos de navegação está 

transformando esse processo em algo bem mais invasivo do que a maioria dos 

usuários talvez tenha consciência. É preocupante o fato da máquina estar criando 

padrões e tomando decisões por nós:  

 

Os agentes inteligentes fedem. Os agentes são os 

programas que deveriam conhecê-lo e agir de forma 

autônoma na Net em seu nome, encontrar a música que 

você gostaria de ouvir, por exemplo. Os defensores dizem 

que os agentes vão tornar todo mundo mais eficaz no mundo 

super conectado que estamos entrando, dando-lhes uma 

equipe de suporte virtual. Eu estou preocupado se os 

agentes serão para a Web o que os comerciais foram para a 

televisão: algo que parecia uma idéia prática, mas em vez 

disso fez toda a empresa parecer estúpida. Os defensores 

afirmam que os agentes são o próximo estágio na 

sofisticação de design de interface. (Lanier, 1996) 

 

A preocupação de Lanier reflete bem o movimento que os portais ou sistemas de 

buscas estão trazendo para os usuários: repetindo a forma das mídias 

tradicionais, enxergando o leitor como consumidor em um terreno em que ele 

poderia ser muito mais. Só que a ação agora é mais opaca e invasiva. É como 

Johnson, argumenta: “Não queremos nossos representantes se metendo com 

nossos dados sem nossa permissão expressa – mesmo que a intromissão possa 



 

levar a resultados interessantes” (2001, p.133). Com o conceito de agentes, 

avançamos a um novo patamar: ao mesmo tempo em que admitimos que é 

preciso algum tipo de seleção de informações, há o dilema: como selecionar 

exatamente o que cada um precisa? Refletindo sobre questões nesse âmbito, Eli 

Pariser (2011) chega ao conceito de filtros bolha: 

 

O código básico, no coração da nova Internet é muito 

simples. A nova geração de filtros na Internet olha para as 

coisas que você parece gostar - as coisas reais que você fez, 

ou as coisas que as pessoas como você gostam - e tenta 

extrapolar. Eles são os motores de previsão, constantemente 

criando e aperfeiçoando uma teoria de quem você é e o que 

você vai fazer e querer no futuro. Juntos, estes motores 

criam um universo único de informação para cada um de nós 

– o que denomino de filtro bolha - que fundamentalmente 

altera a maneira com a qual nós encontramos ideias e 

informações. (Pariser, 2011) 

 

A visão de filtros parece ser uma ideia sofisticada dos agentes de Johnson. 

Pariser (2011) destaca que esses filtros nos manipulam, na medida em que são 

opacos – os usuários não têm consciência dessa mediação. Estamos fechados 

em uma bolha, quando deveríamos estar explorando o ciberespaço, nossos dados 

pessoais de navegação estão sendo transformandos em moeda de troca para 

grandes empresas, que desejam anunciar para um perfil cada vez mais 

personalizado – querem nos dizer o que acessar, o tipo de produto que 

precisamos, quem somos! E é aqui que a problemática aumenta, pois embora não 

seja possível se posicionar contra a rede sem os filtros, os agentes inteligentes e 

os filtros bolha estão se tornando muito mais do que facilitadores de navegação.  

 



 

 
Inteligência Coletiva: perdemos a autonomia, perdemos em conhecimento 

 

Com as mudanças trazidas pela comunicação digital, enxerga-se uma abertura 

para que o indivíduo possa desenvolver cada vez mais sua visão de mundo, tendo 

contato com opiniões de mais pessoas e veículos diferentes e com culturas 

diversas, tudo a um clique. Para Lévy (1998) o ciberespaço representava para o 

lado social uma constante troca de informações, sendo um objeto dinâmico, onde 

cada um pode contribuir, é aberto e estimula participação, para o bem e para o 

mal: 

 

Graças às redes digitais, as pessoas trocam todo tipo de 

mensagens entre indivíduos ou no interior de grupos, 

participam de conferências eletrônicas sobre milhares de 

temas diferentes, têm acesso às informações públicas 

contidas nos computadores que participam da rede, dispõem 

da força de cálculo de máquinas situadas a milhares de 

quilômetros, constroem juntos mundos virtuais puramente 

lúdicos - ou mais sérios - constituem uns para os outros uma 

imensa enciclopédia viva, desenvolvem projetos políticos, 

amizades, cooperações…, mas dedicam-se também ao ódio 

e à enganação. (Lévy, 1998, p.12) 

 

É refletindo sobre como a sociedade desenvolve seus mecanismos de propagar a 

informação, que Lévy vai formular o conceito de inteligência coletiva, baseando-se 

extamente no intercâmbio de ideias através de espaços que propiciam a formação 

de comunidades, como a rede hoje cria comunidades. “Essa nova dimensão da 

comunicação deveria, é claro, permitir-nos compartilhar nosso conhecimentos e 



 

apontá-los uns para os outros, o que é a condição elementar da inteligência 

coletiva.” (Lévy, 1998, p.17-18). Ou em outras palavras:  

 

É uma inteligência distribuída por toda a parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 

resulta em mobilização efetiva das competências. 

Acrescentemos à nossa definição este complemento 

indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são 

o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, 

senão o culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas. 

Uma inteligência distribuída por toda parte: tal é o nosso 

axioma inicial. Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma 

coisa, todo o saber está na humanidade. (Lévy, 1998, p.28-

29) 

 

Em Santaella (2003), fazemos a associação da mente com o ciberespaço, quando 

ela fala em ‘cérebro coletivo’ e cita Kerkhove e sua noção de inteligência coletiva: 

“a internet é, na realidade, um cérebro, um cérebro coletivo, vivo, que dá estalidos 

quando o estamos a utilizar. É um cérebro que nunca para de trabalhar, de 

pensar, de produzir informação, de analisar e combinar.” (Kerckhove, 1997, p.253 

apud Santaella, 2003, p.106). É como se a mídia digital potencializasse o modo 

como a sociedade pode pensar coletivamente, ainda mais agora que somos mais 

autônomos na busca da informação e temos tanta diversidade à disposição. Mas 

Lévy ressalta que as tecnologias digitais não vêm para substituir o homem, logo 

fazemos a associação com os agentes inteligentes e os filtros bolha: 

 

A informática comunicante se apresentaria então como a 

infra-estrutura técnica do cérebro coletivo ou do hipercórtex 

de comunidades vivas. O papel da informática e das técnicas 



 

de comunicação com base digital não seria ‘substituir o 

homem’, nem aproximar-se de uma hipotética ‘inteligência 

artificial’, mas promover a construção de coletivos 

inteligentes, nos quais as potencialidades sociais e cognitivas 

de cada um poderão desenvolver-se e aplicar-se de maneira 

recíproca. (Lévy, 1998, p.25) 

 

Tão logo fazemos essa associação, fica claro que os agentes e os filtros insistem 

em se distanciar do que pensa Lévy na sua visão de como a mídia digital pode 

contribuir para a troca de informações. Para Lévy, a geração de conhecimento 

deve estar associada principalmente a um modo mais participativo da pessoa ao 

buscar esse conhecimento. E, para ele, o meio digital fornece características mais 

propícias para o processo se desenvolver: 

 

Quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição 

de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que 

aprender. Ora, a multimídia interativa, graças à sua 

dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude 

exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser 

assimilado. (Lévy, 1993, p.40) 

 

A partir deste ponto, buscamos entender como o problema de sermos guiados por 

máquinas – em um processo em que os usuários não tem consciência disso – 

seria o de implicar na limitação do verdadeiro potencial da comunicação digital, 

fechando a experiência autônoma do usuário na liberdade da escolha de links 

para seguir e, pior, comprometendo a expansão do conhecimento:  

 

À medida que agentes se infiltrarem cada vez mais em 

nossas vidas diárias, essas consequências vão se estender 



 

muito além das tarefas rotineiras de gerenciar arquivos ou 

reservar passagens aéreas. Os agentes podem vir a ter um 

impacto profundo no modo como os gostos populares se 

formam, tal como os grandes campeões de bilheteria 

mudaram nossa relação com o cinema e o romance seriado 

mudou nossos hábitos de leitura. (Johnson, 2001, p.130)  

 

As estruturas de portais jornalísticos, ou o que fazem os agentes inteligentes e os 

filtros bolha, não só limitam a experiência autônoma, elas definem padrões de 

informações de acordo com um perfil que julgam ser o que o usuário está 

buscando. A metáfora da bolha é interessante para explicar o que ocorre: preso 

em sua bolha, que é construída por informações baseadas no que algoritmos 

julgam ser as preferências individuais do usuário, ele acaba por se limitar a um 

conjunto de informações que só refletem sua própria opinião, sua realidade, os 

seus gostos. Isso gera baixa diversidade de informações, fechando-o para novas 

visões, para o conhecimento: 

 

Entregues a si próprios, os filtros de personalização servem-

nos com uma espécie invisível de autopropaganda, 

doutrinando-nos com nossas próprias ideias, ampliando o 

nosso desejo de coisas que são familiares e nos deixando 

alheios aos perigos que espreitam no escuro território do 

desconhecido. (Pariser, 2011) 

 
Ou em Santaella com os agentes: “Uma vez que o agente só procura o que 

queremos, perdemos a disponibilidade para o acaso, a alegria das descobertas 

inesperadas, o fascínio diante do desconhecido.” (2003, p.109). Seriam então 

essas estruturas uma ameaça ao desenvolvimento da inteligência coletiva? A 

reafirmação  do que já sabemos é contraditória em meio a tanta diversidade a ser 



 

descoberta no ciberespaço. Lévy (1998, p.32) vem definir a engenharia do laço 

social como: “a arte de suscitar coletivos inteligentes e valorizar ao máximo a 

diversidade das qualidades humanas.” Assim, ao que tudo indica, o modelo atual 

de organização e propagação de dados está comprometido: “[...] o filtro bolha nos 

rodeia com ideias com as quais nós já estamos familiarizados (e já concordamos), 

fazendo-nos confiantes em nossos quadros mentais.” (Pariser, 2011). Mais uma 

vez reforçamos que essa postura é contrária ao ideal da mídia digital, pois, desde 

sua própria origem até o seu crescimento, o ciberespaço traz consigo uma 

motivação para construir algo que englobe a todos – o que promoveria a 

diversidade de opiniões, ao invés do isolamento: 

 

Três princípios básicos orientaram o crescimento inicial do 

ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades 

virtuais e a inteligência coletiva. Uma das idéias, ou talvez 

devêssemos dizer uma das pulsões mais fortes na origem do 

ciberespaço é a da interconexão. Para a cibercultura, a 

conexão é sempre preferível ao isolamento. (Lévy, 2000, 

p.127) 

 

A partir do momento em que o filtro bolha isola o usuário – e ele sequer tem 

consciência de que grandes empresas estão fazendo escolhas de conteúdos para 

ele –, podemos dizer que estamos caminhando para uma sociedade mais 

fechada: 

 

Mas o filtro bolha não é ajustado para uma diversidade de 

idéias ou de pessoas. Não é projetado para introduzir-nos a 

novas culturas. Como resultado, vivendo dentro da bolha, 

podemos perder um pouco da flexibilidade mental e da 

abertura que o contato com a diferença cria. Porém, talvez 



 

o maior problema é que a web personalizada nos encoraja 

a gastar menos tempo no modo de descoberta, em primeiro 

lugar. (Pariser, 2011) 

 

E por que a comunicação digital se fixa na mesma fórmula tradicional da 

comunicação de massa? Basicamente porque, como já explicitamos, o 

ciberespaço não irá formar uma comunidade utopicamente livre ou anárquica, 

como muitos pensavam. O meio digital é uma extensão do perfil da sociedade:  

 

Enfim, longe de estar emergindo como um reino de algum 

modo inocente, o ciberespaço e suas experiências virtuais 

vem sendo produzidos pelo capitalismo contemporâneo e 

estão necessariamente impregnados das formas culturais e 

paradigmas que são próprias do capitalismo global. O 

ciberespaço, por isso mesmo, está longe de inaugurar uma 

nova era emancipadora. Embora a internet esteja 

revolucionando o modo como levamos nossas vidas, trata-se 

de uma revolução que em nada modifica a identidade e 

natureza do montante cada vez mais exclusivo e minoritário 

daqueles que detém as riquezas e continuam no poder. 

(Santaella, 2003, p.75)  

 

Dessa forma, por mais que o hipertexto traga a ilusão de estarmos escolhendo 

realmente nosso caminho na rede, por mais que a quantidade de dados cresça, os 

mecanismos irão limitar essa experiência. Repetindo as fórmulas tradicionais de 

controle, a mídia digital proporciona o aprimoramento de técnicas para mapear o 

consumidor, mais invasivas e opacas. Talvez um mal necessário para a 

sobrevivência do mercado, mas que não deixa de provocar sempre a reflexão de 

como aproveitar o verdadeiro potencial da mídia digital:  



 

Uma boa estrutura de navegação pode levar o usuário a um 

ponto, mas também pode dar alternativas interessantes para 

que ele possa fazer novas incursões no território, explorando 

áreas desconhecidas e, talvez, percebendo contextos 

diferentes e tendo acesso a novos conhecimentos. Este 

deveria ser o espírito da mídia digital. (Pernisa & Alves, 2010, 

p.34) 

 

Ou seja, uma boa estrutura não impediria que começássemos nossa trilha pelo 

portal jornalístico, por exemplo. A questão é que para mudar a estrutura atual, não 

passaríamos somente pela mídia digital, mas por toda uma questão política e 

cultural: 

 

Os instrumentos da comunicação e do pensamento coletivo 

não serão reinventados sem que se reinvente a democracia, 

uma democracia distribuída por toda parte, ativa, molecular. 

Neste ponto perigoso de virada ou de encerramento, a 

humanidade poderia reapoderar-se de seu futuro. Não 

entregando seu destino nas mãos de algum mecanismo 

supostamente inteligente, mas produzindo sistematicamente 

as ferramentas que lhe permitirão constituir-se em coletivos 

inteligentes, capazes de se orientar entre os mares 

tempestuosos da mutação. (Lévy, 1998, p.15) 

 

Somando-se a tudo isso, ainda há questões como o próprio usuário não estar 

prepardo para lidar com tantas escolhas e por isso se sentir confortável com filtros 

que ‘adivinham’ suas vontades. Estruturas de manipulação sempre irão existir, 

independente do meio, por isso devemos nos atentar para o caminho que elas 



 

possam nos levar, influenciando nosso padrão de consumo, nossas preferências, 

nossa cultura.   

 
Considerações finais  

 

A revolução que o hipertexto trouxe mudou radicalmente como consumimos 

informação. Do mesmo modo, as estruturas de controle que o mercado digital foi 

criando, alteraram a propagação dados sem que tenhamos nos dado conta de 

como isso afeta o processo de escolhas, que muitos julgam ser livre de 

interferências. Ao criar uma política de relevância baseada em feedbacks positivos 

dos usuários para determinados assuntos, os filtros da mídia digital instauram a 

ditadura do: você é o que você clica. Aceite uma sugestão para comprar livros de 

culinária, pesquise sobre viagens para o México, interaja mais com seus amigos 

do que com seus familiares nas redes sociais. Tudo isso está sendo ‘lido’ pelos 

agentes e sendo usado a seu favor, ou se preferir, contra você. A função da 

máquina é traduzir zeros e uns em uma personalidade que ela julga ser a sua 

melhor representação, o tipo de consumidor que você é.  

 

A questão que fica é: estamos prontos para avançar rumo às potencialidades da 

mídia digital, expandindo a experiência da inteligência coletiva, colocando nossos 

gostos à prova, ou continuaremos a viver confortavelmente recebendo 

informações familiares que só nos empurram cada vez mais para nossa bolha 

particular?  
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