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RESUMO 

 

As memórias, as lembranças, os esquecimentos, apagamentos e silenciamentos têm sido dos 

elementos centrais das vivências, impasses do campo digital, e, por conseguinte, da 

investigação e dos debates científicos. No âmbito do indivíduo e de sua autonomia para a 

produção de escritas e reescritas de si, discute-se o entrelaçamento das memórias pessoais e 

sociais (VAN DIJCK, 2007) em um contexto de ampla presença e participação dos artefatos 

midiáticos que consolidam a emergência de uma subjetividade cada vez mais híbrida. Isto 

significa que as memórias, que antes resultavam da articulação da própria reconstrução que se 

faz de si somada a dos nós de contato da rede social e dos arquivos de registros como fotos, 

cartas, bilhetes, vídeos ou áudios, no digital, contam agora com a presença de diversos 

elementos e objetos, físicos e/ou simbólicos, que compõem os sistemas da denominada cultura 

algorítmica (STRIPHAS, 2015). Partiu-se da análise de que estes são o resultado de um modelo 

econômico, político e social que especializou uma parte de suas tecnologias para o 

desenvolvimento de uma leitura, ordenamento, análise e, por conseguinte predição cada vez 

mais precisos e individualizados por meio dos mecanismos matemáticos cujas plataformas de 

redes sociais são apenas uma de suas faces (ZUBOFF, 2020; SILVEIRA, 2017; BRUNO, 

2013). Questionou-se como o indivíduo propõe a escrever-se em uma estrutura de mediação 

alicerçada na cultura do algoritmo e nas lógicas produtivas do capitalismo de vigilância 

(ZUBOFF, 2020) e de que maneira a própria estrutura da plataforma, no caso o Facebook, 

participa da construção das memórias autobiográficas. Sob o âmbito metodológico, o recorte 

analisou os produtos disponibilizados pelo Facebook para a organização e gerenciamento das 

publicações, sejam elas de natureza textual, visual ou audiovisual, bem como a relação que os 

indivíduos estabelecem com tais possibilidades. Tomando por base a perspectiva das 

materialidades da comunicação e da mídia, o corpus é constituído das análises [1] da interface, 

reconhecendo-a como manifestação material do sistema algorítmico (JOHNSON, 2007; VAN 

DIJCK, 2016), [2] da voz institucional, coletada nos documentos de Termos de uso, somada a 

publicações do Meta Research acerca dos serviços concernentes às memórias, lembranças e 

gerenciamento de si e [3] das práticas que os desenvolvem acerca da utilização da plataforma 

quanto aos modos de reescrita de si, o reconhecimento das publicações como estratégias de 

interação e a presença do algoritmo na evocação de lembranças. A análise sugeriu que, ainda 

que não seja exatamente sua função inicial, o Facebook aponta caminhos para o indivíduo 

escrever-se, organizar e armazenar tanto narrativas quanto acervos próprios de memórias. No 

entanto, quanto à recuperação, representação, atribuições de sentido, estas parecem aprimorar-



 

 

se na oferta de sistemas automatizados, não permitindo ao usuário a mesma liberdade que a 

empresa detém sobre os dados por eles gerados. 

 

Palavras-chave: Estudos da Mídia. Memórias. Cultura do algoritmo. Subjetividade híbrida. 

Facebook.  
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Memories, as well as recollections, forgettings and acts of silencing, have all been central 

elements of the experiences and impasses of the digital field and therefore of research and 

scientific debates. Within the scope of the individual and his autonomy to produce writings and 

rewritings of himself, the intertwining of personal and social cultural memories (VAN DIJCK, 

2007) is the discussion in this work, in a context of ample presence and participation of media 

artifacts that solidify the emergence of increasingly hybrid subjectivity. This means that 

memories, which previously resulted from the articulation of one's own reconstruction of 

oneself added to the one of contact nodes in the social network and materials such as photos, 

letters, tickets, videos or audios, now, in the digital era, rely on the presence of several elements 

and objects, physical and/or symbolic, which make up the systems of the so-called culture of 

algorithms (STRIPHAS, 2015). This text builds itself from the perception that algorithms are 

the result of an economic and social and model that specialized a part of its technologies towards 

developing increasingly accurate and individualized reading, ordering, analysis and prediction 

through mathematical mechanisms of which social media platforms are only one of many facets 

(ZUBOFF, 2020; SILVEIRA, 2017; BRUNO, 2013). Then it goes on to question how the 

individual proposes to write himself in a mediation structure based on the culture of algorithm 

and how the structure of the network itself participates in the (re)construction of 

(auto)biographical memories. In terms of methodological scope, the work is focused on 

analyzing the possibilities made available by Facebook for the organization and representation 

of information, whether of a textual, visual or audiovisual nature, as well as the relationships 

individuals establish with such possibilities. Based on the perspective of the materialities of 

communication and media, the core of the work consists of the analysis [1] of the interface, 

recognizing it as a material manifestation of the algorithmic system (JOHNSON, 2007; VAN 

DIJCK, 2016), [2] of the institutional voice, collected in the Terms of Use documents, added to 

Facebook Research publications about services concerning memories, remembrances and self-

management and [3] the practices that develop them regarding the use of the platform regarding 

the ways of rewriting the self, the recognition of publications as interaction strategies and the 

presence of the algorithm in evoking memories. The analysis suggested that, although not 

exactly its initial function, Facebook points out ways for the individual to write himself, 

organize and store narratives as well as personal collections of memories. However, in terms of 

retrieval, representation, meaning attributions, these seem to improve in the offer of automated 



 

 

systems, not allowing the user the same freedom that the company has over the data generated 

by them. 

 

Keywords: Media Studies. Memory. Culture of algorithm. Hybrid subjectivity. Facebook. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese se inscreve em um percurso teórico que tem a reconstrução das memórias 

autobiográficas e escritas de si no ambiente digital, mais notadamente no Facebook, como ponto 

de análise. Destaca, portanto, que há uma longa tradição de pesquisas, literatura, debates e 

análises acerca dos conceitos centrais – memórias, escritas de si, materialidades, cultura digital, 

cultura do algoritmo, subjetividades, capitalismo de vigilância – e do imbricamento entre eles. 

Houve um esforço no sentido de reconhecer o campo, compreender as reflexões que o estende 

e os aspectos técnicos e metodológicos que situaram as análises que exploram temas tão 

caleidoscópicos quanto instigantes. 

Observou-se o fenômeno considerando a perspectiva de bios midiático (ou midiatizado) 

proposta por Muniz Sodré (2006)1. O autor sugere que, além dos três gêneros de existência 

propostos por Aristóteles – a saber, “bios theoretikus (vida contemplativa), bios politikos (vida 

política) e bios apolaustikos (vida prazerosa, vida do corpo)” (SODRÉ, 2006, p. 25) – haveria 

um novo bios, ou, nas palavras do autor, um “quarto âmbito existencial”, no qual a midiatização 

é pensada como uma tecnologia de sociabilidade. 

Sodré (2006, p. 21) diferencia a mediação da midiatização, sendo a segunda “[...] uma 

ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação entendida como 

processo informacional, (...) caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível, denominada de medium”. Sobre tal presença, recorre-se à 

compreensão temporal de midiatização de Eliseo Verón (2014) que, em oposição a Stig 

Hjavard, como o próprio Verón menciona, sugere uma observação para além da Modernidade 

(ou da Modernidade tardia), reconhecendo os fenômenos midiáticos 2  como característica 

universal “[...] de todas as sociedades humanas, desde um primeiro estágio de semiose humana, 

iniciado a cerca de dois e meio milhões de anos atrás, com a produção de ferramentas de pedra” 

(VERÓN, 2014, p. 13). 

O autor, portanto, é enfático: 

 

O estágio inicial de cada momento crucial de midiatização pode ser datado, pois 

consiste de um a [sic] dispositivo técnico-comunicacional que surgiu e estabilizou-se 

em comunidades humanas identificáveis, o que significa que foi, de uma maneira ou 

de outra, adotado. Não há determinismo tecnológico implícito aqui: em qualquer 

 
1 Nesta tese, optou-se pela recomendação da pesquisadora Adriana Baggio (2020) em inserir o prenome de autores 

e autoras, sempre que citados pela primeira vez, com o objetivo de não ocorrer o apagamento de gênero bastante 

comum a autoras. 
2 Verón (2014, p. 14) denomina de fenômenos midiáticos “[...] a exteriorização dos processos mentais na forma de 

dispositivos materiais”.  
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tempo, a apropriação pela comunidade de um dispositivo técnico pode tomar muitas 

formas diferentes; a configuração de usos que finalmente se torna institucionalizada 

em um lugar e tempo particular ao redor de um dispositivo de comunicação 

(configuração que pode ser propriamente chamada de meio) só necessita de explicação 

histórica (VERÓN, 2014, p. 14). 

 

Nesta análise, o dispositivo comunicacional, ou seja, o medium, para além do hardware 

de acesso, confunde-se com o ambiente técnico (o Facebook), que foi tratado a partir do 

conceito de plataformização (POELL; NIEBORG; VAN DIJCK, 2020; ARAÚJO, 2017). 

Confunde-se também com a linguagem, tanto aquela produzida e utilizada pelas pessoas3 – 

naquele contexto conectadas – quanto a da infraestrutura que permite a existência do ambiente 

com as linhas de código dos algoritmos e a interface gráfica. Todo este complexo é 

compreendido reconhecendo que a linguagem “[...] não é apenas designativa, mas produtora 

de realidade” (SODRÉ, 2006, p. 26), capaz de implicar novas formas de vida. 

Observa-se e se analisa o comportamento dos indivíduos em um espaço cujos 

enunciados se configuram a partir de uma lógica de circulação essencialmente efêmera, 

editável, permitindo e convidando a emergir novos modelos de escrita de si que evocam e 

colocam em jogo  

 

 [...] a ideia de conexão ou estrutura técnica de relacionamento (relatedeness), onde 

processos como memória, pensamento e atitudes deixam de ser interpretados como 

interiores ao indivíduo para passarem à condição de constituintes de estratégias sociais 

de discursividade e negociação simbólica (SODRÉ, 2006, p. 158). 

 

Assim, a dimensão da memória e a ideia de acervo encontram-se presentes, tanto do 

ponto de vista social, cultural, pessoal e particular, bem como da técnica, representada pelos 

recursos cibernéticos de registro e organização de informações, reconhecendo os 

imbricamentos entre eles e seus antecessores.  

É preciso que se esclareça que, ao partir do Facebook e dos modos de escritas e reescritas 

de si negociados entre as pessoas e a plataforma, esta tese tratou das memórias e escritas não 

apenas dos momentos solenes, mas também – e talvez, sobretudo, - da vida ordinária, do esforço 

inalcançável de ordenar os eventos pessoais em uma estrutura palatável, capaz de ser 

 
3 Há uma longa tradição que discute os modos mais adequados de nominar “[...] esse ser que somos quando 

teorizamos a respeito da vida em sociedade” (SPINK, 2011, p. 1). Nesta tese, a partir das reflexões de Mary Jane 

P. Spink (2011), optou-se pelo termo “pessoas” como proposta de reconhecê-lo como conceito que traz uma 

dimensão intrinsecamente relacional, mas também utilizou-se o termo indivíduos quando pensados a partir de sua 

singularidade (ainda que se reconheçam os problemas de tal perspectiva na aproximação de versões individualistas 

de si) e sujeitos, quando sinalizou-se a duplicidade da expressão que ora carrega a ideia de assujeitamento ora de 

“[...] possibilidade de subjetivação, de consciência de si” (SPINK, 2011, p. 17). Assim, compreende-se que não se 

tratam de sinônimos, ainda que, em alguma medida, encontrem equivalências em relação a um ente específico. 
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compreendida numa relação na qual se estabelecem tessituras de causa e efeito mais ou menos 

estáveis (BOURDIEU, 2006). Acerca do “ordinário”, Sérgio Branco (2017)4 explica ser “[...] 

justamente dessas banalidades que são formadas a maior parte de nossas memórias atuais. Essa 

banalidade se evidencia porque somente a abundância de recursos nos permite captar o trivial, 

o desimportante”. 

Isto significa que as redes sociodigitais5, com suas características, dinâmicas, estratégias 

e seus modos de uso e significação, à primeira vista, criam as condições para possibilitar 

atenção especial à “vida dos homens infames” (FOUCAULT, 2003) 6 . Ao mencionar a 

expressão, Michel Foucault (2003) trata da análise e ordenamento de escritos denominados por 

ele como uma “antologia de existências”. 

Refere-se a indivíduos cujas histórias se perderam no tempo, mas que sobre eles foram 

deixados alguns vestígios, sobretudo, por escrito, mais notadamente de momentos em que tais 

indivíduos estabeleceram alguma tensão com os poderes instituídos. Narrados por este poder, 

tais fragmentos de vida recuperados por Foucault (2003) pertenceriam, segundo o autor, ao 

conjunto de existências destinadas a passar “sem deixar rastro”, a não ser daquele breve 

momento de confronto.  

À luz das dinâmicas da cultura digital, por sua vez, destaca-se que os rastros são 

constituídos e coletados sem fazer distinções entre as vidas e comportamentos de sujeitos e seus 

momentos infames, prosaicos ou ilustres. Aliás, a sua lógica e economia se trata efetivamente 

do esforço em conduzir um comportamento, de forma sedutora, a uma premente sensação de 

escrita e produção constante de si. 

O imperativo de refazer-se (HAN, 2014; 2015; SIBILIA, 2008), contar-se, escrever-se 

é o vetor que mobiliza e movimenta a economia calcada no capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 

2020). Dos percursos efêmeros e explícitos como digitar uma palavra-chave em um mecanismo 

de busca aos gestos implícitos como pausar a rolagem de tela para uma leitura mais atenta de 

uma imagem, vídeo ou texto, ocorre algum tipo de registro produzido pelo e para os sistemas, 

sendo comum que vários deles passem despercebidos por quem produz, mas que se constituem 

 
4 Documento eletrônico não paginado. 
5 Tal qual Luís Mauro Sá Martino (2015) explica, há diversos modos de nominar o fenômeno das redes sociais 

digitais, podendo ser chamadas de redes sociais online, redes sociais conectadas, dentre outros. Tal qual na obra 

do autor, nesta tese, optou-se que os termos redes sociais digitais (ou sociodigitais), redes sociotécnicas e 

plataformas de redes sociais “[...] com os riscos que isto tem, serão usados como equivalentes apenas para evitar 

repetição, não como sinônimos” (MARTINO, 2015, p. 56). 
6  A ideia de “homens infames” aparece em Foucault não apenas neste texto, mas também na História da 

sexualidade, publicado pela primeira vez em 1976, mais precisamente no livro Uso dos prazeres e, em certa 

medida, constitui-se em sua forma de trabalho, conforme o próprio autor explica o seu processo na obra História 

da loucura (2009). 
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em uma espécie de memória digital, se esta for compreendida como acervo7, bem como da 

emergência de um outro modelo de subjetividade. 

Afirma-se que o processo de registro nas plataformas de redes sociais também se dá, 

portanto, como uma ferramenta de poder, na medida em que a organização, mineração, 

tratamento e atribuições de sentidos a estes dados, sejam eles explícitos ou residuais tem se 

concentrado em poucos conglomerados (ZUBOFF, 2020; MOROZOV, 2018; SILVEIRA, 

2019) . Tal prática, por sua vez, provoca tensionamentos entre a autonomia acerca da reescrita 

de si e das memórias – que consistem em uma negociação entre o que deve ser dito e o que 

deve ser silenciado, como se dão as estratégias de recuperação/buscabilidade, o que e como 

pode-se editar o já dito, como as publicações se associam ao tempo vivido, dentre outras 

questões – e o sistema que sedimenta a base da lógica de extração da matéria-prima segundo a 

qual fundamenta-se o capitalismo contemporâneo: a coleta e o tratamento de dados (ZUBOFF, 

2020; SRNICEK, 2018; WEST, 2017). 

Estes dois pólos, no entanto, devem ser compreendidos em sua relação, sendo 

inescapável pensar as pessoas pertencentes à rede como oposto ou de natureza completamente 

diferente daquela. São vários os esforços de fornecer metáforas cujos humanos e não-humanos 

estabeleçam relações não mais meramente antropocêntricas: Bruno Latour e a reorientação do 

modelo de antropoceno a partir da noção de Gaia (2020), Scolari (2015) e a ideia de 

ecossistema, Michel Serres (1990) e a ecologia a partir do pensamento do contrato natural, e 

aqui no Brasil, André Lemos com o neomaterialismo (2020) e Massimo Di Felice com a 

perspectiva do habitar, todos tentando dar conta de “[...] um novo imaginário complexo e 

hiperconectado” (DI FELICE, 2020. p. 9). 

O título da tese propôs sintetizar as reflexões seminais para a análise. A noção de 

memória como reconstrução está presente desde Maurice Halbwachs (2006) que, no final da 

primeira metade de século XX, propõe pensá-la não como uma reconstituição do passado, mas 

como resultante de construções e reconstruções sociais. Antes dele, por sua vez, Henri Bergson 

(1999) sugere as construções e reconstruções que ocorrem a partir da percepção do indivíduo 

enquanto matéria distinta de seu entorno, mas estreitamente vinculado a ele. Bergson (1999) 

também argumenta que toda percepção do presente está impregnada de memórias, do já vivido, 

 
7 O termo “acervo” pressupõe uma organização de dados a partir de um conjunto de critérios cujo propósito é ser 

recuperado para cumprir uma determinada função. Neste sentido, é possível afirmar que as big tech constituem 

acervos acerca dos participantes da rede e se especializam na eficiência quanto ao uso destes dados e informações. 

Os critérios para a organização destes acervos servem majoritariamente ao que Zuboff (2020) tem chamado de 

capitalismo de vigilância. 
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o que faz com que o conceito escape ao pensamento comum até os dias atuais de ser uma 

perspectiva localizada exclusivamente no passado. 

A escolha pelo termo reconstrução incide, então, na dupla relação entre os aspectos 

socioculturais, simbólicos e nos modos de percepção permitidos pela biologia humana que 

confere às memórias não um aspecto fixo e sólido, mas sim uma certa plasticidade (BERGSON, 

1999; DAMÁSIO, 2000; LEVITIN, 2015; IZQUIERDO et al., 2013). Isto significa que os 

registros não são estáveis ou imutáveis, podendo ser, portanto, construídos e reconstruídos cada 

vez que são evocados. Conforme recuperou-se em artigo publicado, a reflexão de Waly 

Salomão de que “a memória é uma ilha de edição” (MORAES, COELHO, 2020) torna-se uma 

ótima metáfora. 

Além dos recortes e possibilidades de edição, a cada evocação, à reminiscência podem 

ser adicionadas, revistas, acrescentadas, incorporadas novas tonalidades emocionais. Os 

sentidos mediante os quais o corpo da pessoa percebe o mundo (olfato, tato, paladar, audição e 

visão) são atravessados pelo acesso aos diversos elementos extrínsecos de lembranças de 

variadas materialidades, bem como dos eventos e significados que constituem os valores  de 

um determinado tempo e lugar sociais, permitindo processos de ressignificação de um mesmo 

evento da vida para os indivíduos em momentos diferentes. Isto interfere diretamente nas 

dinâmicas acerca da construção de uma memória autobiográfica que, no digital, permite ser 

continuamente revisitada e editada. 

Entendendo a autobiografia como um processo de escrita de si com o propósito de 

organizar de forma coerente os eventos da vida e que pode ir além de palavras escritas8 

(LEJEUNE, 2008), apesar de se tratar de um esforço de uma dada singularidade, oscila entre a 

autonomia sobre a própria narrativa e a porosidade da presença do(s) outro(s) neste processo. 

Este(s) pode(m) ser outros indivíduos, a própria pessoa em um momento distinto (ARFUCH, 

2016) e/ou outras materialidades que de alguma forma compõem as maneiras de constituir-se 

mnemonicamente (BERGSON, 1999; VAN DIJCK, 2007; ASSMAN, 2011). 

Argumenta-se que o outro, presença, testemunha e/ou destinatário da produção, faz a 

escrita de si um campo ora biográfico ora autobiográfico. Ademais, quando se trata desta 

articulação no Facebook, o processo é particularmente sensível, visto que a noção de redes 

sociais consiste na incapacidade de isolar os elementos para uma análise adequada, devendo-se 

 
8 Aqui compreende-se a “escrita” com uma dimensão mais ampla, abarcada pela noção de texto de Iuri Lotman 

(1979) para quem a expressão envolve não apenas a produção com o uso dos signos linguísticos e as unidades do 

alfabeto, mas assumem o sentido mais amplo, capaz de abarcar outras gramáticas para a produção simbólica como 

as do campo das imagens.  
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considerar os nós/nodos, as relações (laços e conexões) e, neste caso, a estrutura tecnológica 

(plataforma, design de interação, algoritmos) que a compõe (MARTINO, 2015). 

O conceito de cultura do algoritmo mencionado por Alexander Galloway (2006), 

recuperado e desenvolvido por Ted Striphas (2015) emerge no título como cenário e efeito que 

explica o papel central dos sistemas computacionais na conformação de uma dada cultura. Um 

dos pontos nucleares, nas palavras de Striphas, é a ideia de que os seres humanos não são mais 

os únicos responsáveis por organizar, produzir, realizar curadorias ou interpretar realidades, 

sendo estas atribuições agora partilhadas com os sistemas computacionais: “E, nesse sentido, 

os algoritmos assumiram significativamente o que [...] tem sido uma das principais 

responsabilidades da cultura, a saber, a tarefa de ‘remontar o social’, como Bruno Latour (2005) 

coloca [...]” (STRIPHAS, 2015, p. 406)9. 

É precisamente sobre essas novas infraestruturas e dos agentes que têm organizado, 

produzido, realizado as curadorias, interpretado as realidades e quais premissas estão por trás 

desses modelos que se discute. À luz das reflexões de Shoshanna Zuboff (2020, p. 27), 

compreende-se que que “numa sociedade capitalista moderna, a tecnologia foi, é e sempre será 

uma expressão dos objetivos econômicos que a dirigem para uma ação”. Esta, portanto, tem 

direcionado esforços na compreensão de comportamentos e sentimentos com o intuito de 

moldá-los e prever os próximos passos dos sujeitos conectados (ZUBOFF, 2020; BRUNO, 

BENTES, FALTAY, 2019). 

Para fins da análise proposta, considerou-se o percurso de digitalização dos indícios e 

arquivos da própria vida (ARTIÈRES, 1998) em formatos escritos, sonoros, imagéticos e 

audiovisuais e como estes estão vinculados à experiência de recordar, ou seja, de trazer à 

presença aquilo que é/era passado. Isto significa observar tanto a transposição do físico para o 

digital, quanto a produção já no contexto da cibernética e, em seguida, com foco no cenário 

atual que consiste em reconfigurações nos modos de rememorar, estes vinculados à captura, 

armazenamento, autogestão e circulação desses conteúdos. Assim, a admiração10 acerca do 

fenômeno incorporou o pensamento e análise da atuação algorítmica e modelos de negócios 

dataficados como fundamentais para a organização da própria vida, das sociabilidades e, por 

 
9 Traduzido de: “And in this sense, algorithms have significantly taken on what [...] has been one of culture’s chief 

responsibilities, namely, the task of ‘reassembling the social’, as Bruno Latour (2005) puts it [...]” (STRIPHAS, 

2015, p. 306) 
10 Admirar aqui aparece, a partir de Sagan (2006), como um dos modelos de pensamentos centrais para o método 

científico. Assim, sugere-se que ad-mirar permite um olhar privilegiado, capaz de encarnar em si o ceticismo, ir 

em direção (significado do prefixo "ad") ao olhar, ser capaz de enxergar aquilo que se pretende ver em um dado 

contexto de análise, sem deixar-se ofuscar pelas próprias convicções, mas tão somente por aquilo que se é.  
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conseguinte, daquilo que se constitui como memórias, tanto em âmbito pessoal como social, 

sabendo-se ambos culturais em si mesmos (VAN DIJCK, 2007). 

Algoritmo vai ser compreendido de forma ampla como “[...] um processo formal ou 

um conjunto de procedimentos passo a passo, geralmente expressos matematicamente  [...]” 

(STRIPHAS, 2015, p. 403) 11  que deve evitar ao máximo qualquer ambiguidade para 

execução de uma determinada tarefa. O termo, no entanto, tem tomado outra proporção nos 

discursos contemporâneos (ARAÚJO, 2017), associando-o a uma dimensão quase etérea e 

cujo poder atuaria de forma intensa e inapreensível, um recurso para explicar a complexidade 

daquilo que não é plenamente compreendido nos sistemas das plataformas. O algoritmo visto 

dessa maneira impede uma análise mais condizente aos fenômenos que emergem a partir 

dele. 

Willian Araújo (2017) menciona como as eleições de Trump em 2016 consolidaram 

o termo como sinônimo de poder em um ambiente de entrelaçamento de debates públicos e 

processos computacionais como as plataformas de redes sociais. De igual modo o autor 

ressalta o fato de que outras expressões12 também passam a ser acionadas como metáfora 

para designar os efeitos dos algoritmos. Apesar de não serem afirmações completamente 

falsas, ter estas noções como totalizantes pode enviesar a análise, tornando-se incapaz de 

compreender e investigar as distintas naturezas, funções e atribuições desses modelos 

matemáticos.  

Defendeu-se, assim, a partir das reflexões de Malte Ziewitz (2015), o algoritmo como 

um conceito sensibilizador, sendo, portanto, capaz de permitir sintonizar com as preocupações 

e contradições que emergem a partir dele, mas sem necessariamente explicá-lo de forma 

reducionista e/ou definitiva. Por esta razão, a parte IV desta tese inicia com a questão “de que 

algoritmo está se falando?”, propondo o recorte no Facebook e as relações que este constitui 

com o capitalismo de vigilância, com a plataforma mediante a interface, o design de interação 

e, por conseguinte, com as pessoas que se relacionam com e a partir dessa infraestrutura.  

Inscrições algorítmicas estão por trás de plataformas que tem ordenado a vida 

contemporânea, a exemplo de motores de busca como o Google, de  streaming de vídeos 

 
11 Do original: “[…] a formal process or set of step-by step procedures, often expressed mathematically [...]” 
12 O conceito, popularizado e explicitado por Pariser (2012) acompanha a expressão “filtro”. Para o autor, as bolhas 

de filtro se orientam em três dinâmicas: [1] cada indivíduo encontra-se sozinho nela; [2] a bolha é invisível; [3] a 

bolha é impositiva - não é possível escolher não entrar nela. Neste sentido, o autor é enfático: “Por não escolhermos 

os critérios que os sites usarão para filtrar os diversos assuntos, é fácil intuirmos que as informações que nos 

chegam através de uma bolha de filtros sejam imparciais, objetivas, verdadeiras” (PARISER, 2012, p.15). Há, 

entretanto, algumas questões recentemente levantadas sobre os seus efeitos e que serão discutidas na segunda parte 

da tese. 
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como a Netflix, sistemas de sugestão de compras como os da Amazon e, claro, das memórias 

e escritas de si dos produtos do Facebook. Entretanto, é preciso que se reconheça que cada 

uma delas é desenvolvida e programada para cumprir os objetivos específicos dos serviços 

ofertados. Pedro Domingos (2015)13 é bastante didático ao exemplificar a maneira como os 

algoritmos da Amazon e da Netflix se diferenciam, do mesmo modo que é enfático nas 

consequências que tais distinções acarretam: 

 

Vejamos, por exemplo, os algoritmos de recomendações da Amazon e Netflix. Se 

um deles o estivesse guiando por uma livraria física, tentando determinar o que é 

“interessante no seu caso”, provavelmente o da Amazon o levaria às prateleiras que 

você consultou anteriormente; o da Netflix o levaria a seções da loja desconhecidas 

e aparentemente estranhas, mas com itens que você acabaria adorando. [...] O 

algoritmo da Netflix tem um conhecimento melhor (mesmo sendo limitado) de 

nossos gostos que o da Amazon, mas ironicamente isso não significa que a Amazon 

se sairia melhor se o usasse. 

 

Domingos (2015) explica que a decisão que os diferenciam está na base do modelo 

de negócios de cada um. Enquanto a Netflix tem por objetivo tornar lucrativos séries e filmes 

que não estão no topo da cauda longa14, a Amazon não precisa se preocupar inicialmente 

com essa questão. 

Se está claro que algoritmos de cada uma das plataformas podem distinguir-se entre 

si, há um elemento entre eles bastante comum: seus modelos de negócio buscam entregar 

produtos e serviços para os consumidores, prever comportamentos, capturar a atenção. Isto 

significa que para saber reconhecer e atribuir o que tem sido chamado de relevância, faz-se 

necessário “conhecer” melhor o comportamento dessas pessoas, o que no digital, significa 

adquirir e tratar uma massa informacional de dados cada vez maior sobre cada indivíduo, 

correlacionando ações, comportamentos e hábitos entre grupos de pessoas (PARISER, 

2012).  

Conforme explica Zuboff (2018) acerca do Google, mas que pode ser aplicado à 

lógica do capitalismo de vigilância como um todo e, consequentemente ao Facebook, “[...] a 

Google é ‘formalmente indiferente’ ao que os usuários dizem ou fazem, contanto que o digam 

e o façam de forma que o Google possa capturar e converter em dados” (ZUBOFF, 2018). Esta 

ideia, associada a uma ampla margem de opacidade segundo a qual não é possível penetrar 

 
13 Documento eletrônico não paginado. 
14 O termo “cauda longa” foi cunhado por Chris Anderson (2006), em obra homônima e se refere à representação 

visual da transformação quanto ao acesso e comportamento nas formas de produção e consumo dos bens culturais 

propiciados pelo contexto digital. Neste sentido, no topo da cauda se situaria o mercado de massa com seus hits, 

best-sellers e campões de bilheteria e, ao longo do gráfico, em uma curva descendente, uma variedade de nichos 

que seguem com públicos bem específicos e a formação de novos mercados, ainda que mais reduzidos. 
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nas instâncias que organizam a informação pode ser extremamente perigoso e danoso à 

sociedade. 

Conforme explica Araújo (2017, p. 72), “(...) as grandes bases de dados mantidas e 

alimentadas por plataformas digitais dependem desse processo pró-ativo de indução à 

produção de informações, reforçada por uma transformação da noção de privacidade, 

reforçando estar em visibilidade como um valor positivo”. É este processo de incentivo à 

produção de informações que a escrita de si, bem como a gestão desse conteúdo produzido, 

que se tornam um ativo para as plataformas. 

A esta pesquisa interessa fundamentalmente as interferências consequentes da cultura 

do algoritmo (STRIPHAS, 2015) e do capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2020) que ocorre 

por meio de plataformas de redes sociais digitais, mais notadamente o Facebook enquanto 

espaço de armazenamento, produção, circulação e gerenciamento de arquivos de memórias. 

O ambiente (Facebook) analisado consiste em um lugar de socialização, expressão de si, arena 

pública de debates, mas também – e, a depender de quem observa, principalmente – um bem 

sucedido modelo de negócio.  

Sua estrutura de funcionamento vinculada a uma estratégia de utilização dos dados dos 

indivíduos altamente lucrativa, e por várias vezes a partir de dinâmicas opacas, atua nas 

possibilidades de sociabilidades, relacionamentos e reconstrução de si que se desejou discutir. 

Apesar de manter o foco da análise no Facebook, não se perde de vista que se trata de uma 

plataforma que pertence a um conglomerado e a uma lógica particular de construção de mundos. 

 Os mundos imaginados e construídos pelo grupo, que deixa de ser Facebook Inc. e passa 

a ser denominado Meta a partir de 28 de outubro de 2021, compreendem um complexo de 

plataformas (Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger) e tecnologias como as desenvolvidas 

pela Oculus VR que cria mecanismos de aprimoramento de usos da realidade aumentada, a 

Giphy, a Mapillary (serviço de compartilhamento de fotos com tagueamento de geolocalização) 

e, por fim, a Privatecore, empresa que fornece serviços de segurança de dados. Está cada vez 

mais claro que a integração desses produtos para a emergência dos mundos imaginados por 

Mark Zuckerberg esteve a serviço de diversas estratégias escusas denunciadas ao longo dos 17 

anos de existência dos empreendimentos, tendo chegado, talvez, em seu momento mais sensível 

recentemente, diante dos escândalos da Cambridge Analytica15 em 2018 e do Facebook Papers 

 
15 O escândalo da Cambridge Analytica ficou conhecido em 2018 quando o New York Times e o The Guardian 

“[...] publicam séries de matérias e reportagens, com base no depoimento e em documentos vazados por 

Christopher Wylie, um ex-funcionário da Cambridge Analytica, revelando que a empresa utilizou, indevidamente 

e sem o consentimento das pessoas envolvidas, dados e cerca de 87 milhões de perfis do Facebook para direcionar 
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a partir de setembro de 2021. Assim, à mudança de nome, devem ser acrescidas as reflexões 

acerca da manutenção das lógicas segundo as quais funcionam o “espírito” das empresas, bem 

como os novos desafios e questões que emergem a partir da ideia de experiência imersiva 

presente no imaginário do metaverso recuperado pelo conglomerado. 

Ainda em processo quando da escrita e entrega desta tese, o Facebook Papers tem 

designado um conjunto de reportagens produzidas inicialmente pelo Wall Street Journal (WSJ) 

e mais tarde por vários outros veículos de comunicação dos Estados Unidos que têm se ocupado 

em analisar e tornar público diversos documentos internos do conglomerado conseguidos 

através da denúncia de uma ex-funcionária, Frances Haugen (HORWITZ, 2021). Dentre as 

revelações destaca-se, até a conclusão deste documento, a postura do conglomerado em lidar 

com problemas que sabiam que existiam em suas plataformas, mas que deliberadamente 

decidiram ignorar. Tais problemas envolvem desde o impacto negativo na saúde mental dos 

adolescentes, assimetrias entre os membros da rede, apatia em relação à circulação de discursos 

de ódio (MEHTA, 2021) e até mesmo acerca do uso de suas plataformas para o tráfico de 

pessoas (DUFFY, 2021). 

Todo esse contexto tornou ainda mais relevante a escolha feita para a tese acerca da 

necessidade de identificar as características do cenário contemporâneo capazes de viabilizar o 

fenômeno pesquisado no âmbito das economias e assimetrias de poder constituintes de um 

modo particular de capitalismo. Há, assim, diversas maneiras de compreender e nominar esta 

etapa do capital, sendo mais concernentes aos elementos que organizam esta pesquisa as 

definições de capitalismo de plataforma de Nick Srnicek (2018) e capitalismo de vigilância de 

Shoshana Zuboff (2020).  

O primeiro se define como um reordenamento do capital que encontra no modelo de 

plataformização do digital uma estratégia mercadológica bem sucedida para explorar a riqueza 

dos dados dos usuários desses ambientes (SRNICEK, 2018). O foco do conceito centrou-se, 

portanto, em classificar, definir e compreender as plataformas, que foi bastante útil para 

caracterizar o Facebook.  

Ao definir o capitalismo de vigilância, Shoshana Zuboff (2020, p. 7), por sua vez, a 

autora questiona as consequências sociais desse modelo, crítica que serviu como norte para as 

análises desenvolvidas, considerando “uma nova ordem econômica que reivindica a experiência 

 
propaganda política em favor de Donald Trump durante as eleições presidenciais americanas de 2016” (BRUNO; 

BENTES; FALTAY, 2019, p. 3).  
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humana como matéria-prima gratuita para fins comerciais ocultos, práticas de extração, 

previsão e vendas”. 

Assim, como objetivo geral estabeleceu-se analisar as implicações da cultura do 

algoritmo e do capitalismo de vigilância nos modos de produção, consumo, armazenamento, 

circulação e evocação da memória nas reconstruções de si mediadas no e pelo Facebook. Para 

atingir o objetivo proposto, delimitou-se como objetivos específicos, [1] problematizar a 

concepção de memórias na intersecção que compreende as relações entre as dimensões da 

tecnologia, das materialidades da mídia e do corpo, bem como seus aspectos socioculturais; [2] 

inferir sobre a memória reconstruída e articulada a partir da mediação do Facebook; [3] 

investigar como as pessoas constroem e articulam as escritas de si e suas relações com elas a 

partir das memórias e lembranças escolhidas para serem publicadas e mais tarde sugeridas e/ou 

evocadas pela própria plataforma; [4] refletir sobre uma percepção de si a partir da constante 

reconstrução do sujeito conectado; e, por fim [5] analisar como as redes de pessoas, suas 

publicações e a estrutura das ferramentas se articulam na organização e gerenciamento de 

memórias e escritas de si no Facebook. 

Para a orientar a proposta, levantou-se alguns questionamentos capazes de ordenar o 

escopo teórico e, a partir dele, as lacunas possíveis que se pretende elucidar. Se, no Facebook, 

em algum momento a informação e a comunicação mediadas cumprem o propósito de serem 

narrativas e escritas de si para os outros no momento de sua produção e circulação, como refletir 

sobre a desafiadora tarefa do ordenamento da memória pessoal para a posterior recuperação 

entre perfis conectados? Como pensar na dupla relação daquilo que é escrito para o outro, mas 

também para si? Quais implicações este processo no contexto do Facebook traz para as 

negociações que se estabelece com a própria subjetividade? Uma vez reconhecido que cada 

suporte, ambiente, linguagem e cultura é capaz de gestar modelos específicos de conhecimento, 

com possibilidades particulares de trânsito, circulação, permanência, efemeridade, dentre 

outros, o que os produtos de memória do Facebook têm permitido ser construído? 

Sabe-se que à medida em que são evocadas, as lembranças ultrapassam a dimensão de 

remeter ao já vivido e constituem novas maneiras de vivência. É precisamente neste sentido 

que se objetivou tratar da relação entre memórias mediadas, escritas e reescritas de si no 

Facebook: não é apenas sobre estratégias de interação das pessoas entre si ou entre elas e a 

plataforma, mas algo que as constitui, reedita e rearticula a própria experiência das memórias 

culturais pessoais e sociais, o que, sugere-se, reordena o controle exercido em sua própria 

narrativa, por parte do sujeito, enquanto, por parte do Facebook, são consolidados modelos de 

atuação cujas bases e formações de perfis promovem resultados socioculturais dos quais o 
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conglomerado, apesar de institucionalmente evocar o bem-estar e a força das relações 

significativas para os indivíduos conectados, assume métodos que não vão ao encontro de seu 

próprio discurso. 

Dito isto, propôs-se compreender as tessituras dessas redes de memórias, escritas e 

reescritas de si, mais notadamente no contexto das plataformas de redes sociais digitais, tendo 

como foco o Facebook, que apresentam elementos particulares em sua estrutura. Estes vão 

desde dispositivos tecnológicos (smartphones, tablets, phablets), arquitetura das plataformas 

(design de interação, interface, algoritmização, aprendizagem de máquina) até estratégias de 

conversação permitidas pelos mecanismos de distribuição e circulação de mensagens. 

Considerando a introdução como primeiro capítulo, na segunda parte do trabalho, 

buscou-se estabelecer uma reflexão acerca das memórias e a relação que elas estabelecem com 

as narrativas pessoais e sociais em vários períodos históricos. Por fim, discutiu-se a memória 

autobiográfica e as escritas e reescritas de si, tendo em vista a emergência deste recurso como 

sistema de organização da própria vida (BOURDIEU, 2006; ARTIÈRES, 1998), como recurso 

mercadológico (LEJEUNE, 2008; SIBILIA, 2008) e, por fim os desafios impostos nesta 

dinâmica. 

Refletiu-se, na terceira parte, como as memórias se relacionam com a genealogia dos 

meios de comunicação, desde as possibilidades de registro, arquivamento e estratégias de 

organização da escrita e reescrita de si em suportes de átomos – papiro, papel, película, fita 

magnética – até as complexas cadeias que os imbricam ao bits e bytes, configurando assim 

aquilo que se tem por hábito denominar de cultura digital. Quanto a esta última, há o 

reconhecimento das diferentes etapas pelas quais passou, não apenas pela maneira como ela se 

apresenta, mas também mediante as expectativas e narrativas geradas sobre e a partir dela. 

Propôs-se a discussão considerando as materialidades da comunicação, e destas como 

fundamentais à linguagem e as memórias também no âmbito digital. Argumentou-se no sentido 

de compreender que só é possível observar o fenômeno das memórias mediadas sob um duplo 

percurso que não se limita a um olhar exclusivamente antropocêntrico16, na medida em que o 

observa também na relação com os objetos de memórias, meios de comunicação, delimitações 

de estruturas narrativas, interface gráfica que viabiliza os usos, inscrições previstas de interação 

pela plataforma e seus sistemas algorítmicos, bem como as relações inscritas em modelos 

vinculados ao tempo, espaço e estruturas sociais compreendidas nesse intervalo.  

 
16 Utiliza-se a expressão antropocentrismo segundo a premissa proposta por Braga (2020, p. 21) que consiste em 

uma “[...] formulação adotada para abranger todo o conjunto de visadas (em disciplinas diversas) que, de diferentes 

modos, observam ações e processos da espécie humana”. 
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Utilizou-se como referência para o escopo teórico acerca das materialidades, dentre 

outros, Erick Felinto (2001) e Michael Hanke (2005), bem como Simone Pereira de Sá (2001; 

2004), Marshall McLuhan (1964; 1972), Harold Innis (2011), Eric Havelock (1996) e Derrick 

De Kerkchove (1989; 2009), cujos argumentos reportam à ideia de que as materialidades 

sempre foram uma preocupação do campo da Comunicação. Há ainda, a partir de Regina 

Rossetti e Elias Estevão Goulart (2017) o reconhecimento da influência de Henri Bergson 

(1999) acerca da relação entre matéria e memória na formação do pensamento sobre 

materialidades dos meios em Mcluhan (1964), de modo particular, e na Escola de Toronto como 

um todo. Aproximando o debate das materialidades dos meios, bem como das memórias no 

âmbito digital e as relações entre o que ocorre no cérebro dos indivíduos e os seus sistemas 

extrínsecos de organização dos registros, recorre-se a Pierre Lévy (1998), Iván Izquierdo 

(1989), Van Dijck (2007) e Adrian F. Ward (2013). 

A quarta parte do trabalho centrou esforços na compreensão e delimitação do algoritmo 

(ZIEWITZ, 2015; INTRONA, 2016), da cultura algorítmica e desta como resultado do 

imbricamento com o capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2020), compreendendo a dimensão 

do algoritmo e da interface como mecanismos de um modelo econômico que se propõe à 

capturar a atenção (SEAVER, 2019; EYAL, 2020), prever comportamento e modular 

sentimentos (BRUNO, 2018; BRUNO, BENTES, FALTAY, 2019; ARAÚJO, 2017; 

MACHADO, 2019), bem como rearticular as estratégias de controle, sujeição social e 

dessubjetivação (DELEUZE, 1992; LAZZARATO, 2014; HAN, 2015). Considerou-se os 

mecanismos capazes de atuar de forma relativamente autônoma na medida em que não há 

nenhum indivíduo com o completo domínio de todas as fases do processamento, curadoria e, 

por vezes, produção das informações, fazendo com que decisões de aprendizagem de máquina 

mediante complexos sistemas de banco de dados atuem em uma certa margem de opacidade 

(SHORE; STEIMAN, 2015; INTRONA, 2016; ZUBOFF, 2020; SILVEIRA, 2019; HAN, 

2014). 

Na quinta parte apresentou-se os materiais e métodos, enquanto no sexto capítulo 

discutiu-se de forma particular o modo como estes elementos, conceitos e reflexões se projetam 

no Facebook, explicitando sua estrutura, mecanismos de interação e serviços ofertados que 

colaboram para o gerenciamento das memórias mediadas e escritas de si naquele ambiente. 

Foram descritos os percursos metodológicos para a construção do corpus de análise. Este 

apresentou como desafio as diversas materialidades do campo e como elas se articulam na 

esfera visível da plataforma. Considerando que o olhar sobre o fenômeno precisava reconhecer 

a margem de opacidade de atuação do sistema algorítmico do Facebook e a necessidade de 
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traçar estratégias capazes de compreender esta atuação, definiu-se a articulação da análise 

mediante três pilares. 

O primeiro deles consistiu no que foi chamado de voz institucional do Facebook. Esta 

foi “ouvida” a partir da observação do que é expresso em (i) publicações oficiais que tratam 

dos recursos de memórias e lembranças no Facebook, bem como das políticas de termos de uso 

associadas a elas. Esta estratégia de análise tem sido utilizada em pesquisas que buscam 

compreender a atuação dos algoritmos, mas encontra a barreira da falta de acesso aos seus 

modos de funcionamento. Destaca-se como exemplo a pesquisa de Débora Machado (2019) 

que teve como corpus de análise as patentes do Facebook referentes a modulações de 

sentimentos e a de Araújo (2017) sobre os discursos a respeito dos algoritmos do Facebook.  

O segundo pilar referiu-se aos (ii) modos de funcionamento dos produtos voltados às 

lembranças, momentos e celebrações a partir da análise dos mecanismos de interação 

disponibilizados por meio do design e da interface. Argumenta-se que a forma mais tangível de 

atuação dos algoritmos para os indivíduos foi precisamente a interface. A partir dela é que se 

estabelecem as possibilidades e limitações, mas é também em seus usos que ocorrem as 

rearticulações de sentido e imprevisibilidades que constituem a dimensão relacional da 

comunicação. 

O terceiro e último aspecto consistiu (iii) nos usos que os sujeitos fazem do Facebook 

no que concerne ao campo das memórias e sua articulação com as permissões da interface. 

Destacou-se a observação do campo de modo que indicasse usos comuns da plataforma como 

ambiente de construção de memórias, considerando as dimensões de produção, 

armazenamento, circulação e recuperação das publicações. Ressaltou-se também os impactos 

da pandemia quanto aos gerenciamentos, escritas e reescritas de si, bem como as adaptações da 

interface do Facebook para incorporar ações e discursos relativos a este momento sensível. 

Mesmo considerando variadas abordagens com o propósito de contemplar os objetivos 

e as problemáticas desta tese, compreende-se as limitações que os métodos e o recorte impõem. 

Além das áreas cinzentas que envolvem o tratamento dos dados e atuação algorítmica, é 

possível assumir a lógica beta do Facebook como um fator complexo, na medida em que pode 

haver atualizações ou descontinuidades de determinados serviços no decorrer ou após a análise. 

Outro aspecto considerado foi o fato de que a plataforma, por vezes, pode sofrer algumas 

variações a depender do dispositivo de acesso. Soma-se ainda a política de cruzamento entre 

dados de plataformas distintas do próprio conglomerado, gerando uma porosidade que, apesar 

de reconhecida, não consegue ser plenamente analisada no escopo da tese. A premente 
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possibilidade de edição, apagamento e reconfiguração de publicações analisadas por parte dos 

indivíduos também se somaram aos desafios impostos à pesquisa. 

Por fim, ressaltou-se que, apesar de se tratar de uma pesquisa cujo foco incide nas 

memórias, escritas e reescritas de si (e portanto, pessoais), não se ignora o papel das plataformas 

de redes sociais digitais para outros modelos de atuação, uma vez que estas são características 

intrínsecas dos modos de circulação das memórias mediadas no Facebook. Também não se 

propõe um olhar unilateral ao observar os protocolos da rede e os modos de operação dos 

algoritmos, uma vez que “o controle em si não é nem bom nem ruim, simplesmente é o modo 

técnico de garantir a comunicação distribuída e interativa” (SILVEIRA, 2010, p. 77). Contudo, 

considerou-se fundamental a compreensão que atualmente alguns destes protocolos e 

algoritmos funcionam, de modo geral – e em particular os do Facebook – com uma margem de 

opacidade que, uma vez assumida, precisou ser destacada. 
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PARTE II – MEMÓRIAS MEDIADAS E SUBJETIVIDADES HÍBRIDAS 

 

2 MEMÓRIAS: HISTÓRICO, CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

A memória é uma ilha de edição. 

 

- Waly Salomão 

 

Os conceitos e discursos acerca de memórias se estruturam desde uma longa tradição 

em diversas culturas e saberes. Etimologicamente, a expressão remete à filha de Gaia e Urano, 

irmã de Kronos e, desse modo, Mnemosyne ocupa um lugar importante na genealogia do dos 

deuses (LÉVY, 1998). É ela “[...] que mantém os seres na luz da presença; é detentora do 

conhecimento do que foi, do que é e do que será [...]”, como explica Maísa Viega (2016, p. 26). 

Há um vínculo inescapável entre memória e tempo, sendo ela um elemento capaz de 

entrelaçar passado, presente e futuro. Viega (2016) destaca que, desde os escritos de Hesíodo, 

a titânide Mnemosyne faz parte da estrutura do próprio universo (gerada pelo Céu e a Terra), o 

que faz com que a memória seja parte fundamental da natureza e, por associação, daquilo que 

constitui o ser humano. 

Além da intrínseca relação com o tempo e os fenômenos naturais, Jeanne Marie 

Gagnebin (2006, p. 27, grifo nosso) recupera a partir da Odisseia a compreensão de que cultura 

é “cuidar da memória dos mortos para os vivos de hoje”. A autora destaca o encontro entre 

Ulisses e os lotófagos17 que sinaliza o desafio imposto ao herói e, como metáfora, o desafio de 

cada um: “Este episódio indica, desde o início, que a luta de Ulisses para voltar a Ítaca é, antes 

de tudo, uma luta para manter a memória e, portanto, para manter a palavra, as histórias, os 

cantos que ajudam os homens a se lembrarem do passado e, também, a não se esquecerem do 

futuro.” (GAGNEBIN, 2006, p. 14, grifo nosso). 

Ter a memória como pilar fundamental da vida do indivíduo e de sua comunidade não 

é exclusivo das sociedades cujo ponto de partida cultural remete ao discurso hegemônico e 

ocidentalizado dos gregos. A visão eurocêntrica que emerge é baseada em um modelo de escrita 

particular, mas se trata (registro, arquivamento, organização e recuperação) de uma necessidade 

de diversos grupos sociais. Outras bases de formação da cultura brasileira, não apenas a ibérica, 

mas a africana, a ameríndia e aquela resultante desses imbricamentos também possuem, em 

suas diversas conformações, uma atenção especial às memórias. É possível mencionar a 

expressão iranti de origem iorubá que significa memória e remete à ancestralidade de um povo. 

 
17 Na narrativa, os lotófagos são um “povo pacífico, vegetariano e perigoso” (GANGNEBIN, 2006, p. 14). 
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Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino (2020) mencionam Iroko, orixá do tempo, 

representando-o em duas dimensões, a da ancestralidade e a do porvir: “O mensageiro de Iroko 

é o abutre, que pousa e voa dos imensos galhos da árvore sagrada para dizer que nós não somos 

donos do tempo”. Ainda em Simas e Rufino (2020) há o ensinamento do orixá Orunmilá de que 

se vive em três tempos concomitantemente: o da realidade concreta (associado aos fenômenos 

naturais), o dos valores sociais (vinculados à ancestralidade) e o da autoconsciência (que remete 

à experiência subjetiva). 

O primeiro tempo de Orunmilá possui uma aproximação do que Bergson (1999) vai 

chamar de tempo especializado da ciência. Consiste na compreensão do fenômeno a partir das 

leis naturais. Esse, como o autor sugere, não será suficiente para explicar a memória, sendo 

necessário ir além para assumir as dinâmicas internas do indivíduo. Ao segundo tempo de 

Orunmilá, é possível associar o que Halbwachs (2006) define em dois conceitos: memória 

histórica e coletiva18. Estas, por sua vez, além de considerarem a realidade social, vivida e 

partilhada, vinculam-se à memória individual que Halbwachs (2006) prefere chamar de 

memória autobiográfica, compreendendo assim à experiência subjetiva do terceiro tempo de 

Orunmilá. 

A concomitância e os atravessamentos das vivências destes tempos, portanto, vão além 

de uma organização linear, cronológica e é experienciada nas relações que exercem entre si. 

Ademais, presente, passado e futuro estão todos em constante vinculação, não podendo ser 

possível assumir experiências exclusivas de um único tempo. Há um esforço no ordenamento 

por meio da linguagem e uma divisão basicamente para fins didáticos porque esta é a maneira 

como as pessoas sentem, interpretam e compreendem o mundo. 

As memórias são, assim, associadas à narrativa, à linguagem e vinculadas ao 

inescapável do tempo, a um senso de si como corpo que percebe o mundo, mas também a ele 

pertence, da própria coletividade, da manutenção daquilo que é comum, capaz de estruturar 

uma dada sociedade, grupo ou pessoa. É uma responsabilidade individual e coletiva, aquilo que 

sedimenta e torna mais forte uma dada cultura, aquilo que é capaz de fazer-se permanecer no 

tempo e no espaço, mesmo quando já não se está. 

Tal qual Maria Cristina Franco Ferraz (2010, p. 15) sugere em Homo deletabilis, “não 

se pretende pleitear qualquer suposta verdade última sobre a memória, mas identificar de que 

 
18 Halbwachs empreende um exercício teórico no sentido de diferenciar a memória coletiva da memória da ciência 

histórica, sendo a importância da memória coletiva para a formação de grupos a sua principal contribuição. Como 

destaca Aleida Assman (2011, p. 144), para o autor “[...] as memórias coletivas, assim como os grupos aos quais 

estão vinculadas, existem sempre no plural. A memória histórica, por sua vez, constrói uma moldura integradora 

para muitas narrativas e existe no singular”.  
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modo esse fenômeno complexo, fundamental, tematizado por pensadores seminais do final do 

século XIX, tem recebido novos tratamentos na cultura contemporânea”. A autora menciona 

uma gênese a partir de fins do século XIX não por acaso: é neste momento que emergem as 

reflexões de autores como Marcel Proust, Bergson, James Joyce e diversos outros que tratam 

da noção de rememoração e do esforço em compreender a impossibilidade de distinção entre a 

realidade coletiva e a individual. 

Uma especial atenção para o campo de estudos que envolve memórias e ciências sociais 

no século XX é destacado por Vinícius Andrade Pereira (2011). Em Estendendo McLuhan, o 

autor recupera a discussão que Marialva Barbosa faz a partir de Huyssen (2000) quando este 

destaca que o último século assistiria a um amplo desenvolvimento e criação de mercados de 

memória, passando pela museificação e pela comercialização do passado através da mídia: “A 

obsessão pelo passado seria própria desta cultura contemporânea ocidental, que vê, assustada, 

o presente desaparecer na compressão das coordenadas tradicionais de tempo e espaço” 

(BARBOSA, 2002, p. 15 apud PEREIRA, 2011, p. 14). 

E se, conforme afirma Andreas Huyssen (2000), no século XX eram usuais as narrativas 

sobre futuros presentes, na segunda metade, mais notadamente a partir da década de 1960, 

emergem discursos de memória de outro tipo, “[...] no rastro da descolonização e dos novos 

movimentos sociais em sua busca por histórias alternativas e revisionistas” (HUYSSEN, 2000, 

p. 10). No Brasil, esta tendência também encontra eco e permanece até a segunda década do 

século XXI, colidindo com a cultura digital que, segundo Erick Felinto (2011) tem a memória 

como eixo central para sua compreensão. 

Assim, nos últimos 200 anos, a memória é contemplada pelos campos da Antropologia, 

da Sociologia, da Literatura, da História, mas também da Psicologia, da Pedagogia, da 

Neurociência, da Computação, da Ciência da Informação e, claro, da Comunicação. Cada área 

e modo de observar e analisar o fenômeno traz contornos específicos que devem ser 

considerados, tanto naquilo que é capaz de trazer de único, quanto nas suas limitações. Trata-

se, portanto, de reconhecer a impossibilidade da busca por um conceito definitivo, ao passo que 

é possível descrever os elementos que tem em comum e descartar aquilo que ela não é. 

Pensar memórias, portanto, é pensar sempre no plural, na intersecção entre saberes. É 

impulso elétrico que permite a formação de imagens e esquemas a partir da percepção, mas é 

mais; é uma espécie de arquivo, dentro ou fora do corpo, porém não apenas isto. É reconhecer 

a sua imprecisão como registro e ao mesmo tempo compreender que elas são o modo como se 

acessa o outro, as coisas, o mundo, a si mesmos. 
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É saber que elas têm o propósito de ser aprendizado e tornar automático algumas 

respostas automáticas a estímulos rotineiros (WARD, 2013) e entender também que, uma vez 

tomados(as) por um estado de forte emoção, um evento tem mais chances de se fixar 

(IZQUIERDO, 1989), ainda que em algum lugar impreciso, mas passível de ser acessado por 

meio do que se denomina “recordação”. Etimologicamente, “recordar” significa trazer de volta 

ao coração, na medida em que os gregos acreditavam que era neste órgão que as memórias 

repousavam. 

Também chamada de lembrança, esta, por sua vez, é definida por Bergson (1999, p. 6) 

como aquilo que “[...] representa precisamente o ponto de interseção entre o espírito e a 

matéria”. A lembrança, por sua vez, nem sempre é evocada de modo consciente. Pode ser 

atualizada por um cheiro, algo que se ouve, um gesto que parece se repetir, um vento que sopra 

desavisado, um artefato que carrega em si histórias tanto nos modos e materiais dos quais fora 

produzido quanto dos usos e significados atribuídos a ele.  

À memória é possível preencher lacunas que o esquecimento produziu, estar vinculada 

ao que foi incorporado por alguém que contou sobre um determinado evento ou reconfigurar 

completamente o seu significado a cada evocação. Mesmo sobre ela não possuindo total 

controle, a lembrança, de algum modo, pode tornar-se uma reivindicação pessoal, subjetiva, 

uma autonomia e emancipação de si diante dos eventos experienciados. 

Torna-se fundamental compreender o contexto que permite a gestação do pensamento 

bergsoniano a partir do século XIX, bem como de outros autores fundamentais para o campo, 

a exemplo de Halbwachs, aluno de Bergson. Tais reflexões ocorrem em uma Europa em vias 

de industrialização, o que mais tarde se observa ser um contexto profícuo para o tema da 

memória (FERRAZ, 2010). 

Destaca-se, à época, a emergência e sedimentação de tecnologias que permitiram um 

outro modo de conformação social diante da consolidação de meios de comunicação de massa. 

Em meio a tantas novidades, modelos de entretenimento que inauguravam experiências 

estéticas, bem como espaços urbanos que compunham exercícios inéditos de visualidades, o 

cenário que se impunha torna-se um convite para intelectuais pensarem fenômenos como a 

memória e, por conseguinte, por dois elementos a ela relacionados que consistem nas dimensões 

de tempo e espacialidades. Houve, assim, um franco avanço na compreensão do cérebro e da 

percepção, especialmente em função de tecnologias que de algum modo “desafiavam” certezas 

quanto ao funcionamento da biologia humana. 

Conforme postula Ferraz (2010), a modernização da percepção sugere científica e 

filosoficamente a necessidade premente de repensar a temporalidade. A autora desenvolve esta 
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observação ao explicar o fenômeno da persistência retiniana que permite a emergência do 

cinema como evidência que amplia a percepção da visão para além do espaço, sendo necessário 

também contemplar a sua duração ou temporalidade/processo. 

Outro aspecto fundamental da Europa em fins do século XIX incide na proximidade 

com conflitos entre nações, como a Primeira Guerra Mundial. Este tipo de evento, bem como o 

contexto que o antecede, de alguma maneira faz emergir a necessidade de consolidação de 

memórias coletivas, um senso de pertencimento, além de uma autonomia na reivindicação de 

uma memória histórica19 para um determinado grupo social, bem como para os indivíduos que 

atravessam este momento (HALBWACHS, 2006).  

A evocação da memória e a própria consolidação desta é, em si, um processo de 

construção e reconstrução que considera um conjunto de elementos de uma determinada 

estrutura que dimensiona e correlaciona experiências internas e individuais, mas que também 

reconhece o papel do outro, dos contextos sociais, das tecnologias disponíveis e de suas 

circunstâncias de uso. Por esta razão, desde Halbwachs (2006) na metade do século XX, 

elabora-se uma perspectiva que considera a dimensão de uma memória coletiva que se 

estabelece como imperativa, permeando desejos, regimes de visualidades, formas de se colocar 

no mundo, bem como modos de adquirir, registrar, armazenar, classificar e recuperar 

experiências vividas.  

Para mencionar um exemplo, Halbwachs (2006) alertava para o fato de que memórias 

acerca da infância de alguém são sempre articuladas pela memória dos pais e outras pessoas 

mais velhas que, mediante distintas perspectivas, sedimentam aquela experiência, permitindo 

assim, um trânsito de duas vias entre memória pessoal e coletiva. Ademais, se tensionar a 

reflexão acerca dos indivíduos envolvidos na construção, evocação e reconstrução de uma dada 

memória, sublinha-se as questões que Leonor Arfuch (2016, p. 546) traz ao discutir sobre 

autobiografia e infância:  

 

[...] quem fala ali? O adulto que é hoje, o que lembra, não sem nostalgia, um tempo 

irremediavelmente perdido? O/a que pretende remontar o tempo e recuperar essa 

vivência fresca, “algo que se destaca do fluxo daquilo que desaparece na corrente da 

vida” (GADAMER, 1977: 96) (...)20.  

 

 
19  Conforme explica Assman (2011), mais tarde Pierre Nora diferencia e separa a memória da história, 

compreendendo aquela como algo que sempre ocorre no presente enquanto esta seria a representação do passado. 
20  Do original: “¿Quien habla allí? ¿El adulto que es hoy, el que recuerda, no sin nostalgia, un tiempo 

irremediablemente perdido? ¿El/la que pretiende remontar el tiempo y recuperar esa fresca vivencia, ‘algo que 

se destaca del flujo de lo que desaparece en la corriente de la vida (GADAMER, 1977:96) (...)”  
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Afinal, aquele do presente que narra um determinado evento passado e/ou o evoca, em 

alguma medida é também sempre um outro, do mesmo modo que o próprio evento não é mais 

aquele. Sobre essa questão humana de fragmentação de vários indivíduos em um, seja pelo 

tempo, pelo local ou pelas circunstâncias, Bourdieu (2006, p. 187) recorre a Proust e uma 

curiosa estratégia narrativa de usar marcadores para os momentos específicos das personagens, 

com o nome próprio precedido do artigo definido, “A Albertina de então”, “A Albertina 

encapotada dos dias de chuva”, apenas para mencionar alguns exemplos. 

Em seguida Bourdieu (2006, p. 187) explica que esse recurso trata de um “[...] rodeio 

complexo qual se enunciam ao mesmo tempo a ‘súbita revelação de um sujeito fracionado, 

múltiplo’ e a permanência para além da pluralidade dos mundos da identidade socialmente 

determinada pelo nome próprio”. 

É preciso reconhecer, no entanto, que as maneiras como Halbwachs sugere pensar a 

memória coletiva e de grupos sociais “[...] não são adequadas para dar conta da dinâmica atual 

da mídia e da temporalidade, da memória, do tempo vivido e do esquecimento” (HUYSSEN, 

2000, p. 19), na medida em que não é possível encontrar a estabilidade e o consenso do grupo 

do modo como se pensava. 

No sentido de avançar o debate acerca do tema, em Matéria e Memória, obra publicada 

pela primeira vez em 1896, Bergson (1999) demarca aspectos que serão caros aos estudos do 

campo até os dias atuais. O primeiro deles consiste no entendimento da percepção como 

elemento fundamental da relação entre materialidades e memória. 

Bergson (1999) empreende um esforço reflexivo em discutir de que maneira a apreensão 

do mundo possui uma dimensão material, presente no corpo que percebe e nos objetos 

percebidos. Conforme explica o autor, em um possível diálogo com quem o lê: 

 

Nosso interlocutor haveria de sustentar que o objeto existe independentemente da 

consciência que o percebe. Mas, por outro lado, esse interlocutor ficaria igualmente 

espantado se lhe disséssemos que o objeto é bem diferente daquilo que se percebe, 

que ele não tem nem a cor que o olho lhe atribui, nem a resistência que a mão encontra 

nele. Essa cor e essa resistência estão, para ele, no objeto: não são estados de nosso 

espírito, são os elementos constitutivos de uma existência independente da nossa. 

Portanto, para o senso comum, o objeto existe nele mesmo e, por outro lado, o objeto 

é a imagem dele mesmo tal como a percebemos: é uma imagem, mas uma imagem 

que existe em si (BERGSON, 1999, p. 2). 

 

O que é possível notar em Bergson é a reivindicação da existência de um entrelugar no 

processo, na medida em que perceber se constitui dos movimentos e ações do corpo em relação 

a um determinado objeto, mas não é exclusivamente material, uma vez que consiste na 

formação de imagens, na apreensão a partir de um espectro de linguagens e afecções para além 
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de explicações de estímulos bioquímicos, sendo também um atributo do “espírito”, ou, do que 

se tem por hábito chamar de subjetividade. 

Para transpor o impasse dicotômico entre os conceitos de matéria (ciência) e espírito 

(consciência), o autor elabora a ideia de percepção pura, definindo-a como “[...] uma percepção 

que existe mais de direito do que de fato, [...] e capaz, pela eliminação da memória sob todas 

as suas formas, de obter da matéria uma visão ao mesmo tempo imediata e instantânea.” 

(BERGSON, 1999, p. 31). 

Seria, portanto, um exercício de perceber o mundo da forma mais neutra possível, 

exclusivamente como o resultado do reconhecimento de um corpo sobre o outro naquele 

instante e lugar onde o fenômeno ocorre. Observa-se que o próprio Bergson deixa clara a 

impossibilidade de sua existência. Conforme ressalta Ferraz (2010, p. 35), “Entretanto, a 

hipótese de uma percepção imediata, purificada da intrusão de lembranças, se assevera 

necessária para o gesto bergsoniano de superação das falsas questões que entravavam o 

pensamento finissecular”. 

A memória é, neste sentido, fundamento do indivíduo, mas tem as materialidades do 

corpo e dos objetos percebidos como elementos inseparáveis. A mesma ideia de pureza que o 

autor atribui à percepção ele inscreve também na conceituação de lembrança-pura. Conforme 

apontam Lucia de Santa Cruz e Talitha Ferraz (2018), há uma diferença em Bergson entre as 

sensações atuais e a lembrança-pura, sendo a primeira capaz de manter um vínculo com o 

presente, numa relação sensório-motora. 

 

Já a noção de lembrança-pura estaria vinculada não a uma extensão do corpo (ou seja, 

à sensação atual que é extensiva e localizada), mas a um caráter inextensivo e 

impotente, não dizendo respeito, com isso, a nenhuma parte do corpo; a lembrança-

pura engendra sensações ao se materializar, mas, aí, já não pode mais ser chamada de 

lembrança-pura, pois se atualizou, e é vivida de acordo com as cores do reino do 

presente, impelido sempre para estados futuros de um devir que não cessa (SANTA 

CRUZ; FERRAZ, 2018, p. 16). 

 

A ideia de extensão em Bergson exerce grande influência no pensamento de Marshall 

McLuhan, um dos autores da Escola de Toronto21 (ROSSETTI e GOULART, 2017). Bergson 

é mencionado em Os meios de comunicação como extensões do homem (1964), sendo, portanto, 

 
21 A Escola de Toronto, segundo Kerckhove (1989), estabelece suas bases a partir dos pensamentos propostos 

inicialmente por Innis, Havelock e McLuhan, apesar de não se definirem ainda como uma escola de pensamento. 

Segundo o autor, “Enquanto Innis olhou para os fatos, Havelock procurou por causas e McLuhan descobriu 

efeitos” (KERCKHOVE, 1989, p. 76). Todos os autores consideram a dimensão material dos meios e das 

linguagens em suas análises. 
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uma das bases para as reflexões das materialidades da comunicação e da mídia: “[...] os meios 

de comunicação são extensões do homem, na esteira da intuição bergsoniana de que a matéria 

é extensão do espírito” (ROSSETTI; GOULART, 2017, p. 124). 

No entanto, a extensão tem sido questionada e, em algumas perspectivas de análise, 

considera-se superada. Bruno Latour (1996, p. 159) explica que a noção da ferramenta 

prolongando órgãos e a sociedade prolongando o corpo não é suficiente para a compreensão 

das técnicas atuais, uma vez que elas “[...] são muito mais mescladas, abertas e variáveis”. A 

noção de extensão, prótese, traria assim uma carga de que há um lugar onde termina o orgânico 

e começa o inorgânico, sugerindo um binarismo em que se opõem técnica e humano. 

Neste sentido, Latour (1996, p. 163) refuta: “[...] a técnica não é feita apenas de matéria: 

ela é feita de um conjunto de matérias e de pessoas cuja geometria muda conforme ela funciona 

ou não”. Essa dimensão associativa entre atores humanos e não humanos presente nas reflexões 

de Latour relacionada a outros pressupostos que emergem de distintas escolas são reunidos em 

um esforço teórico-conceitual de Lemos (2020) para a estruturação de um pensamento e 

metodologia para o campo comunicacional definido pelo autor como neomaterialismo. 

Tendo como perspectivas centrais o materialismo, o pragmatismo, o não 

antropocentrismo e o associativismo, o neomaterialismo define que a compreensão da ação, da 

mediação e da comunicação se dá “[...] a partir de análises imanentes, descrevendo a ação de 

todos os actantes envolvidos na mediação (radical) em uma análise plana, sem recorrer a priori 

a explicações contextuais ou globais por um lado, ou microssociais e antropocêntricas por 

outro” (LEMOS, 2020, p. 57). 

 Tal qual Braga (2020), nesta tese há o reconhecimento da contribuição do 

neomaterialismo como teoria intermediária para fazer emergir pesquisas e reflexões 

significativas para o campo comunicacional, mais notadamente no contexto das tecnologias 

digitais. Entretanto, tal como qualquer teoria, não se confirma como um olhar totalizante, na 

medida em que 

 

A ponderação a ser atribuída à agência dos objetos e à agência dos humanos pode 

variar conforme os observáveis, as questões e os objetivos de pesquisa e de 

descoberta. É preciso levar em conta as múltiplas questões que os pesquisadores 

podem legitimamente enfocar – ora relacionadas à incidência de tecnologias e outros 

aspectos materiais; ora buscando rastrear motivações humanas, incidências 

interacionais, tomadas de decisão e dispositivos (no sentido foucaultiano) em 

construção, ou de que se pretende perceber a história (BRAGA, 2020, p. 32). 

 

Diante das questões e objetivos propostos para a pesquisa, não é possível avançar sob o 

olhar exclusivo do neomaterialismo, embora se utilize alguns de seus pressupostos. Neste 
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sentido, também as reflexões de McLuhan e da Escola de Toronto ajudam a compreender o 

fenômeno das tecnologias de mídia e da ecologia midiática no percurso desta tese, embora se 

atualize e reconheça os seus limites. 

Conforme enfatiza Pereira (2011, p. 19), Innis, Havelock e Mcluhan se dedicaram a 

sinalizar “[...] como as tecnologias comunicacionais possuiriam um poder intrínseco de 

transformação das culturas e das subjetividades, implicando com isso novas possibilidades de 

organização mnêmica das mensagens [...]”. Propõe-se, a seguir, a partir do diálogo entre os 

autores e suas escolas de pensamento, uma reflexão acerca das narrativas contemporâneas 

acerca dos vínculos entre memória e mídia no sentido de avançar no debate contemporâneo 

sobre as reconstruções das memórias, escritas e reescritas de si.  

 

2.1 Narrativas contemporâneas de memórias: entre lembranças, silenciamentos e 

esquecimentos 

 

Se as tecnologias e vivências do século XIX foram fundamentais para o 

desenvolvimento das reflexões acerca das memórias e no século XX sedimenta-se um mercado 

nesse âmbito, um cenário igualmente profícuo também emerge no século XXI. Também neste 

século, a sociedade atravessa desafios de percepção, leitura, estabelecimento de relações de 

uma grande quantidade de dados que o cérebro não é capaz de dar conta do armazenamento e 

processamento, dando margem às tecnologias digitais assumirem o papel de encontrar tais 

percursos ou, ao menos “dividir” tal gerenciamento com os indivíduos. 

Como visto, não raro a memória emerge como condição fundamental do ser humano e 

também de sua permanência, um recurso para resistir à morte. Esta ideia ocorre não mais 

necessariamente segundo o olhar dos mitos (ainda que em dados momentos a estrutura 

permaneça), mas ainda assim com uma forte presença de narrativas e metáforas capazes de 

provocar incômodo, reflexão e/ou tornar compreensível os desafios e complexidades de cada 

tempo. 

Aleida Assman (2011, p. 24) destaca o fato de que “cada mídia descerra um acesso 

específico à memória cultural”. No contexto contemporâneo, o tema das memórias funde-se 

com a consolidação das tecnologias de comunicação e informação no cotidiano e as possíveis 

consequências do imbricamento entre estas e os sujeitos, tornando-se um campo fértil para as 

estruturas narrativas de ficção científica (FC). 

Lemos define a ficção científica como um “[...] gênero literário (e cinematográfico) que 

tem por característica explorar sentimentos ambíguos em relação às consequências do 
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desenvolvimento científico e tecnológico.” (LEMOS, 2018, p. 14, grifo nosso). No que 

concerne à memória, é possível destacar na FC de cinema do início do século XXI um “[...] 

sentimento de fragmentação, de descontinuação e esgarçamento das lembranças [...]”, conforme 

explica Ferraz (2010, p. 12). 

Há, portanto, a retomada das questões de memórias associadas aos paradigmas desta 

época, uma consequência da ecologia midiática, composta pela convivência22 entre mídias de 

funções massivas e pós-massivas (LEMOS, 2007), bem como do volume, da velocidade de 

circulação das informações e a dificuldade cognitiva de lidar com essa imensa quantidade de 

eventos (TRIVINHO, 2007). Sobre a compreensão da internet como estrutura capaz de modelar 

ambientes e, sobretudo, na compreensão de uma ecologia da mídia, Carlos Scolari explica 

(2015): 

 

As tecnologias – neste caso, as tecnologias da comunicação, desde a escrita até os 

meios digitais – geram ambientes que afetam os sujeitos que as utilizam. Segundo 

Postman (1970) “a palavra ‘ecologia’ implica o estudo dos ambientes: sua estrutura, 

conteúdo e impacto sobre as pessoas”. Em Understanding Media, McLuhan 

sustentava que os efeitos da tecnologia “não se produzem no nível das opiniões ou 

conceitos, mas alteram as relações de sentido e os padrões de percepção de maneira 

constante e sem nenhum tipo de resistência” (1964: 31). Esta interpretação da 

metáfora ecológica poderia definir-se como a dimensão ambiental da ecologia 

midiática. Nesta interpretação, os meios criam um ambiente que rodeia o sujeito e 

modela sua percepção e cognição23. 

 

Cada vez mais longe de ser passível de ser tratada como uma “nova” tecnologia, a 

internet consolidou-se como ambiência que convida a promover e reconfigurar práticas sociais. 

Tal ambiência se espraia, primeiro por meio de computadores pessoais conectados à rede e, em 

seguida, através do uso de dispositivos móveis como smartphones, tablets e wearables, 

constituindo uma estrutura ubíqua e pervasiva (SANTAELLA, 2010) de circulação de 

indivíduos e instituições, representados mediante dados e rastros marcados em seus percursos 

e comportamentos digitais  

 
22 Ao usar a expressão “convivência” não se elimina a compreensão de que esta relação não é estável, como o 

termo pode parecer sugerir, mas sim, repleta de disputas e negociações. 
23 Documento eletrônico sem paginação. Traduzido de: “Las tecnologías — en este caso, las tecnologías de la 

comunicación, desde la escritura hasta los medios digitales — generan ambientes que afectan a los sujetos que 

las utilizan. Según Postman (1970) “la palabra ‘ecología’ implica el estudio de los ambientes: su estructura, 

contenido e impacto sobre la gente. En Understanding Media, McLuhan sostenía que los efectos de la tecnología 

“no se producen a nivel de las opiniones o conceptos, sino que alteran los ratios del sentido y los patrones de 

percepción de manera constante y sin ningún tipo de resistencia” (1964: 31). Esta interpretación de la metáfora 

ecológica podría definirse como la dimensión ambiental de la ecología mediática. En esta interpretación los 

medios crean un ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición.” (SCOLARI, 2015). 
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Sodré (2014, p. 16), tomando a metáfora do crítico cultural George T. W. S. Trow 

quando este menciona o deslocamento de placas tectônicas, afirma que há uma “(...) 

movimentação profunda na ‘crosta’ da organização simbólica”, capaz de promover diversas 

transformações sociais, culturais, econômicas, mas também nas subjetividades e, sobretudo na 

geografia, formando um “novo ‘continente’, o oitavo, feito de bytes, virtual, acima ou abaixo 

de todos os outros” (ibidem, p. 17).  

Dialogando com Sodré (2014), argumenta-se não em favor de uma disposição de tal 

continente situado acima ou abaixo, mas por entre, capilarizando-se, o que o torna difícil de 

situar, mas impossível de não ser notado. Parece, portanto, um cenário bastante fértil para 

pensar a ficção científica como narrativa deste tempo, na medida em que ela “[...] problematiza 

as fronteiras entre subjetividade, tecnociência e espaço-tempo como estratégia de interrogar o 

humano”, conforme aponta Fátima Régis de Oliveira (2003, p. 179), um tripé igualmente caro 

a esta tese. 

Ao anunciar a mudança de nome do conglomerado, de Facebook para Meta, por 

exemplo, o reposicionamento proposto e a apresentação de Mark Zuckerberg (2021) 

rapidamente geraram análises que comparavam a experiência com o que ocorre em narrativas 

de ficção científica como os filmes Jogador Nº 1 (Ready Play One, 2018) e Matrix (1999). A 

bem da verdade, o próprio nome e a ideia de metaverso que incorpora o imaginário de acesso a 

um espaço digital por meio da imersão em uma realidade virtual são inspirados em Snow Crash, 

um romance de FC de 1992, escrito por Neal Stephenson (VANIAN, 2021). 

Destaca-se que a imersão no caso do conglomerado de Zuckerberg hoje é possível a 

partir do uso de óculos de realidade aumentada e fones de ouvido, embora na conferência anual 

que serviu como anúncio do Meta, o criador do Facebook fale de um futuro amplo de 

possibilidades. Conforme ressalta Jonathan Vanian (2021): 

 

Zuckerberg diz que o metaverso é a próxima evolução das redes sociais, superando os 

perfis de usuários estáticos que permitem que as pessoas simplesmente postem 

comentários e fotos. Para alcançá-lo, as pessoas precisariam usar fones de ouvido de 

realidade virtual ou óculos de realidade aumentada que sobrepõem o mundo digital ao 

mundo físico. Também pode haver hologramas realistas transmitidos ao mundo real 

a partir de sistemas de projeção de última geração24. 

  

 
24 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “Zuckerberg says the metaverse is the next evolution for 

social networking, moving past static user profiles that let people merely post comments and photos. To reach it, 

people would need to wear VR headsets or augmented reality glasses that superimpose the digital realm onto the 

physical world. There could also be lifelike holograms beamed into the real world from cutting-edge projection 

systems.” 
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Os esforços rumo a uma experiência imersiva e próxima ao que se lê nas ficções 

científicas, entretanto, não é exatamente uma novidade, tornando as possibilidades vistas a 

partir deste momento histórico como incertas. Em uma análise acerca do anúncio do Meta, 

Scolari (2021) recupera esforços anteriores de criações de mundos virtuais a partir de 

tecnologias digitais a exemplo dos MUDs25 dos anos 1980 e do Second Life em 2003. O autor 

ressalta que, apesar de em 2013 o Second Life ter chegado a quase um milhão de usuários, 

atualmente a plataforma recebe, em média, 200 mil usuários por dia (SCOLARI, 2021). Apenas 

para efeito de comparação, o Facebook, por exemplo, recebe cerca de 3 bilhões de usuários por 

dia (SCOLARI, 2021). 

Neste sentido, é possível afirmar que, apesar da emergência de entusiastas em suas 

épocas as tecnologias mencionadas por Scolari (2021) não se tornaram o exemplo majoritário 

de ambiência digital. Contudo, ainda assim, alguns pesquisadores acompanham o avanço com 

atenção, ceticismo, mas uma certa dose de preocupação, na medida que se reconhece o impacto 

social que a ideologia de um conglomerado do porte do Meta provoca no que se compreende 

por internet. Conforme destaca Zuboff (2020), o que se consolidou como modelo no digital foi 

criado pelo Google e teve o Facebook como herdeiro imediato, o que faz com que as 

movimentações desses gigantes sejam observadas com a necessária atenção aos seus possíveis 

impactos. 

Sonia Livingstone (2021), por exemplo, provocou ao questionar por que Zuckerberg 

não nomeava logo o conglomerado de Matrix26. Próximo ao lançamento do quarto filme da 

saga das irmãs Wachowski, Matrix Ressurections, os canais oficiais compartilharam uma arte 

gráfica com as famosas pílulas azul e vermelha, que remetem à escolha de permanecer ou sair 

da Matrix, com a frase “agora baseado em eventos reais, a escolha é sua”, tendo como legenda 

apenas a hashtag #Meta em uma referência direta ao reposicionamento do Facebook27. 

 
25 MUD, sigla derivada originalmente de Multi-User Dungeon, e mais tarde, Multi-User Dimension e Multi-User 

Domain se refere a jogos nos quais diversos jogadores se conectam simultaneamente em um mundo virtual. 

Bastante comuns nos Estados Unidos na década de 1980, teve seus usos estudados de forma pioneira por Sherry 

Turkle. Como explica Scolari (2021), “Os MUDs combinam elementos de RPG, hack and slash, jogador contra 

jogador, ficção interativa e chat. Os jogadores podem ler, ver ou ouvir (em alguns casos são adaptados para cegos) 

descrições de salas, objetos, outros jogadores, NPCs e ações realizadas no mundo virtual. Os jogadores geralmente 

interagem uns com os outros no mundo digitando comandos semelhantes à linguagem natural.”. 
26 O tweet da pesquisadora e as conversações que emergiram a partir dele podem ser acessados no endereço: 

https://twitter.com/Livingstone_S/status/1453976583765733379. Acesso em 29 out. 2021. 
27 A publicação de divulgação do filme previsto para estrear dia 22 de dezembro de 2021, pode ser vista no 

endereço: https://twitter.com/TheMatrixMovie/status/1453895412058710017. Acesso em: 1 nov. 2021. 

https://twitter.com/Livingstone_S/status/1453976583765733379
https://twitter.com/TheMatrixMovie/status/1453895412058710017
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Conforme se discute ne seção 4.3, plataforma e interface são elementos fundamentais 

para a construção de imaginários e formações de mundos possíveis (JHONSON, 2001; 

SCOLARI, 2009; POELL; NIEBORG; VAN DIJCK, 2020). Por conseguinte, a compreensão 

da constituição de um espaço digital passa pelo entendimento das percepções de quem os 

desenvolve. Está claro que a mudança de nome do Facebook, além de trazer uma discussão 

sobre o próximo passo a ser alcançado na experiência digital também está calcado em um 

esforço de reposicionamento diante dos recentes escândalos e conflitos revelados pelo 

Facebook Papers. 

O anúncio do Meta, portanto, ocorre em um período turbulento e de bastante desgaste 

do Facebook, pouco mais de um mês depois das primeiras reportagens, publicadas em 13 de 

setembro de 2021. Conforme ressalta Scolari (2021), “O Facebook não tem um problema: tem 

vários. E não se resolvem: seu próprio DNA, baseado na extração e exploração massiva de 

dados pessoais, torna-lhes impossível desmontar o que construíram nos últimos 15 anos. A 

única saída é fugir para o futuro”28. No anúncio em vídeo que durou pouco mais de uma hora, 

não há nada que faça crer em uma mudança do sistema de monetização que faz o conglomerado 

ser um vendedor de anúncios digitais ou, nas palavras de Srnicek (2018), uma plataforma 

publicitária. O que se destaca é precisamente a utilização deste montante adquirido deste 

modelo de negócio para tentar transformar “a ficção científica em fato científico” (KOVACH, 

2021)29. 

Em suma, a ficção cientifica ocorre em uma intrínseca relação entre narrativas ficcionais 

e ciência e vai depender dos paradigmas científicos, questões éticas e tecnologias disponíveis 

que se impõem em cada período histórico e social. Portanto, por mais longevas que sejam as 

narrativas e metáforas acerca das memórias, estas se tornam um elemento a ser rediscutido 

segundo os parâmetros contemporâneos e, especialmente, de um vir-a-ser. Este vir-a-ser, ou 

como sugere Oliveira (2003) a partir de Deleuze, o devir humano, tem sido por vezes 

representado pela metáfora do ciborgue – compreendido como os possíveis entrecruzamentos 

humano-maquínicos, confundindo suas ontologias, conforme explica Tadeu (2009). Oliveira 

(2003, p.194) afirma que “Podemos acolher ou rejeitar o devir ciborgue. O que não parece 

possível é se furtar de refletir sobre a relação homem-máquina hoje”. 

 
28 Traduzido de: “Facebook no tiene un problema: tiene varios. Y no se pueden solucionar: su mismo ADN, basado 

en la extracción y explotación masiva de datos personales, hace imposible que desmonten lo que han construido 

en los últimos 15 años. La única salida es escapar hacia el futuro.” 
29 Documento eletrônico não paginado. 
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Sob a metáfora do ciborgue, há uma representação que se reorganiza a depender dos 

universos narrativos, mas é a partir dela que emergem as subjetividades híbridas. Pode 

configurar-se sob um signo mais próximo do que se reconhece máquina/robô ou como humano, 

orgânico, ainda que no segundo caso, haja em maior ou menor grau os indícios maquínicos. Em 

todo caso, questiona e borra as dicotomias entre o orgânico e o inorgânico, o natural e o 

artificial, físico e não-físico e o factual e o não-factual (OLIVEIRA, 2003; TADEU, 2009; 

LEMOS, 2018), tendo consequências também no contexto das memórias pessoais. 

Nos produtos cinematográficos e demais narrativas das duas primeiras décadas do 

século XXI, o dilema (ou desejo) de imortalidade, seja do outro ou de si próprio, é representado 

não apenas diante de uma vivência mediada pelas histórias compartilhadas após a morte do 

indivíduo, como o é no caso da Odisseia atribuída a Homero, mas da capacidade tecnológica 

de realizar o download da memória e da consciência, armazenar na nuvem ou outro suporte e, 

em seguida realizar o upload e transferir para um invólucro específico com o qual é possível 

continuar interagindo com uma espécie de signo30 daquele indivíduo. 

Tão instigante quanto o debate sobre o desejo da permanência também o é o da 

importância do esquecimento, ou, ao menos, da “suspensão das lembranças”. Para Bergson, 

“(...) o cérebro contribui para lembrar a lembrança útil, mas mais ainda, para afastar 

provisoriamente todas as outras.” (BERGSON, 1999, p. 315). Assim, Ferraz (2010, p. 76) a 

partir do autor, reforça que “o cérebro não serve para guardar ou arquivar lembranças, mas, ao 

contrário, para suspendê-las, para mantê-las em sua condição virtual, evitando que nos açodem 

e impeçam de viver, que implica seguir em frente e agir no mundo”. 

O sentimento sobre a necessidade do esquecimento é compartilhado por Nietzsche 

(2003) quando este afirma ser possível viver feliz sem lembranças, mas não sem o 

esquecimento, e, mais tarde, em 1944, na literatura, por Jorge Luís Borges, no conto Funes, o 

memorioso31 “[...] no qual o personagem central é atormentado pela memória. Ele não consegue 

 
30 Recorre-se ao termo semiótico, sob as bases peirceanas com o objetivo de ressaltar o embate e a reflexão que 

surgem acerca das limitações do signo (representação) em relação ao objeto (aquilo que é representado), uma vez 

que, por mais extenso que seja um repertório sígnico, este nunca dará conta do objeto por completo, pois se o faz, 

é ele portanto, o próprio objeto (PEIRCE, 1998). Esta é, como se vê no andamento das reflexões, uma das grandes 

questões que envolvem algumas das narrativas de ficção científicas destacadas nesta tese, bem como das próprias 

escritas e reescritas de si. 
31 A referência à obra de Jorge Luís Borges é encontrada em vários estudos acerca da memória, dentre os quais 

destaco não apenas Lemos (2018), mas também Sibilia (2018) e Viega (2016). Lemos associa a obra de Borges ao 

episódio The entire history of you (Toda a sua história) da série Black Mirror (2011). Entretanto, nesta tese, utilizo 

o mesmo episódio para discutir também outras questões vinculadas à memória, algumas delas em consonância 

com Lemos.  
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viver, pois lembra-se de tudo nos mínimos detalhes e o tempo todo. Assim, ele não pode pensar, 

abstrair, se deixar ao encontro de coisas involuntárias.” (LEMOS, 2018, p. 42). 

Na contemporaneidade, uma das ficções científicas que abordou a questão do 

esquecimento de forma provocativa foi o filme Eternal Sunshine of the spotless mind (Brilho 

eterno de uma mente sem lembranças, 2004). Escrito por Charlie Kaufman e dirigido por 

Michel Gondry, a trama se desenvolve em torno do fato de, no futuro, ser possível apagar as 

lembranças inconvenientes ou dolorosas. É o que Clementine (Kate Winslet) faz ao terminar o 

namoro com Joel (Jim Carrey). Este, sabendo do ocorrido, decide contratar a Lacuna, empresa 

que fornece o serviço, para realizar o mesmo procedimento, mas arrepende-se no meio do 

processo, quando começa a sua saga pessoal e interna de manter Clementine em lugares 

específicos de suas memórias. 

Ao abordar a obra de Kaufman, Van Dijck (2007) destaca o modo como a Lacuna 

localiza as memórias no cérebro de Joel. Primeiro é solicitado que ele reúna todos os objetos 

de memória que despertem alguma lembrança a respeito de Clementine e leve até a empresa: 

fotos, presentes, cartas, bilhetes, fitas de áudio e vídeo, dentre outros. Ao evocar as recordações 

a partir dessas materialidades, o computador escaneia o cérebro de Joel e faz um mapeamento 

digital. As “memórias” são traduzidas assim, como arquivos que podem ser apagados daquele 

local do cérebro. 

Em um dado momento, a estratégia do personagem de Jim Carrey em Eternal sunshine... 

possui algum alinhamento ao que se reconhece da plasticidade cerebral no que concerne ao 

campo da memória: o fato de tentar “guardar” Clementine em registros de memória de outros 

momentos (como a infância ou a juventude) sugere não apenas a complexidade como a não 

linearidade do modo como o cérebro “arquiva” e evoca as lembranças. Contudo, a noção de 

que é possível localizar arquivos em espaços específicos e apagá-los ainda parece ser um 

desafio. 

A ideia do cérebro como um recipiente dos fatos e eventos tal qual eles ocorreram pode 

ser útil como ponto de partida para algumas narrativas de ficção do mesmo modo que tais 

narrativas podem ser muito úteis como metáforas para pensar as questões contemporâneas 

acerca das memórias, mas o fato é que os seus sistemas são ainda muito mais complexos. A 

experiência de perceber e, por conseguinte, de registrar algo no cérebro e a atividade de evocá-

lo em uma dada circunstância é sempre atravessada e articulada entre elementos já presentes no 

indivíduo, seu repertório, formação social, relação com objetos de memórias (um lugar, um 

bilhete, uma fotografia, um aroma), ultrapassando assim estes limites. 
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Sibilia (2018) aponta para o fato de não ser por acaso que atualmente emerjam pesquisas 

sérias nas áreas de neurociência e farmacologia que avancem nas possibilidades de permitir um 

futuro com uma “memória editável”. A própria autora aponta para este desejo e prática de 

edição que encontra paralelo – ao menos enquanto metáfora – nas plataformas de redes sociais: 

 

Não é casual que, justamente agora, surjam esses sonhos de uma memória editável ao 

gosto do consumidor, como se a própria vida fosse uma história contada em suporte 

digital, cujos episódios desagradáveis pudessem ser apagados – ou melhor, deletados 

– com a eficácia típica dos computadores e por livre decisão de cada um. Ao que 

parece, trata-se de mais um caso em que a metáfora acaba se aderindo ao referente, de 

modo que já não é mais possível desgrudar ou diferenciar um elemento do outro 

(SIBILIA, 2018, p. 220). 

 

O caso do Facebook, portanto, demonstra-se estreitamente vinculado aos novos modelos 

de relações de autogestão da própria memória, acompanhando o esforço e desejo de torna-la 

cada vez mais editável. 

No início da segunda década do século XXI, a série britânica Black Mirror32, por 

exemplo, trouxe a discussão sobre memórias, registros e evocações de lembranças em diversos 

momentos, sendo estas amplamente associadas às relações que estabelecem com as tecnologias 

digitais de comunicação (LEMOS, 2018). A série se desenvolve tal qual um livro de contos de 

ficção científica em que cada história se encerra em um episódio, mas tendo elementos que se 

repetem, permitindo o reconhecimento de um mesmo universo em tempos distintos. 

No primeiro episódio da segunda temporada, Be right back (Volto já, 2013), apresenta-

se um futuro que disponibiliza um serviço que permite a manutenção da interação “como se 

fosse” com um ente querido já morto. Assim, a personagem Martha, que descobre estar grávida 

ao mesmo tempo que perde o marido Ash, é incentivada por uma amiga a utilizar o serviço. 

 
O sistema de IA compila as informações (imagens, textos, sons) deixadas por Ash nas 

redes sociais (tais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube...). A análise do que 

ele dizia ao telefone, das piadas, ideias, pensamentos que escrevia nas suas redes 

sociais, do comportamento que tinha diante de certas situações, das músicas que 

ouvia, das fotos e vídeos que fazia em determinados momentos e ambientes, permite 

à IA recriá-lo de forma bastante verossímil. Através dessa performance dos rastros 

deixados, a IA gera informações próprias para contextos específicos. Mais adiante, 

com a análise de suas gravações de voz, o sistema permite que Martha converse com 

ele no telefone (LEMOS, 2018, p. 51). 

 

 
32 Entre 2011 e 2019, a série britânica teve cinco temporadas, um episódio especial, White Christmas (2014), além 

de um filme interativo, Bandersnatch (2018), sendo neste último possível ao espectador escolher diante de uma 

variedade de percursos narrativos, tratando-se, portanto, de um modelo de interação reativa, ou seja, um sistema 

fechado cujos percursos já foram previamente planejados (PRIMO, 2000).  
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Como se vê, uma vez mais, recorre-se aos registros, sendo a base da “identidade” do 

“produto” resultado da compilação dos rastros digitais do indivíduo: fotografias, vídeos, bate-

papos, perfis em plataformas de redes sociais. Neste caso, não se trata da memória que está 

arquivada “dentro” do cérebro, mas daquela que é cotidianamente “transferida”, “ampliada”, 

construída neste híbrido entre pessoas, dispositivos tecnológicos de acesso, 

sistemas/plataformas e lógica computacional que compõe as malhas digitais e as tessituras da 

vida cotidiana33. 

O sistema vai, aos poucos, ampliando o serviço. Inicia com a interação por meio de 

texto, segue por voz e, por fim, chega a disponibilizar uma espécie de clone-robô, ou um 

replicante, como no caso de Blade Runner (1982)34, como explica Lemos (2018), tornando as 

questões entre o que é o indivíduo em sua completude e o que são os seus rastros/signos cada 

vez mais indistinta, mas ainda assim insuficiente35. 

A evocação de lembranças e a ideia de um registro primeiro dos eventos tal como é 

recorrente em Black Mirror. O episódio 3 da primeira temporada, The entire history of you 

(Toda sua história, 2011) trata das possíveis implicações para os relacionamentos de um 

dispositivo acoplado ao cérebro humano, o Grão, que permite a exibição das memórias em 

aparelhos de tevê e outras telas. O episódio foi tão bem recebido que deve virar filme 

(JACKSON, 2018), por meio da produtora do ator Robert Downey Jr. 

The final cut (Violação de privacidade, 2004), por sua vez, trama escrita e dirigida por 

Omar Naim e protagonizada por Robin Williams, trata de um editor de vídeos que são exibidos 

nos velórios como uma espécie de memorial aos amigos e familiares, uma profissão que exige 

empenho e ética, especialmente quando os clientes possuem uma moral duvidosa. As imagens 

são retiradas diretamente de um microchip que recupera as lembranças dos cérebros dos 

portadores da tecnologia, recurso similar ao Grão do episódio de Black Mirror (2011).  

Lemos (2018) destaca sobre The entire history of you – que aqui se estende a The final 

cut – o paradigma de uma captura dos eventos do mundo tal qual uma narrativa cinematográfica, 

 
33  Os termos relativos à “transferência” e “ampliação” aparecem entre aspas porque eles não dão conta da 

complexidade do que é compreendido e articulado nos debates acerca de memória e materialidades como já 

discutido. Cabe ressaltar que os objetos como fotos, vídeos etc. são elementos representativos de uma experiência 

vivida (e não uma transferência). 
34 No último filme do universo de Blade Runner 2049 (2017), o personagem K (Ryan Gosling) possui memórias 

realistas e isto é algo que o faz questionar sua humanidade, mas, ao final, tanto ele quanto as memórias são 

reveladoramente artificiais. 
35 Destaca-se também que, à primeira vista, o episódio menciona os rastros e pegadas digitais mais evidentes, 

aqueles que estão na superfície, constituídos e articulados de forma planejada e consciente. Sabe-se, entretanto, 

que, no contexto do capitalismo de vigilância, estas são apenas uma pequena amostra daquilo que fica registrado 

nos servidores dos conglomerados digitais.  
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focada em uma experiência audiovisual, linear, está amplamente calcado nas metáforas que 

consideram as tecnologias do século XX. Isto, segundo o autor, faria com que se perdesse a 

oportunidade de discutir as questões atuais que envolvem a autogestão e autonomia acerca das 

próprias lembranças e memórias de si. 

 O que se percebe nas mencionadas narrativas de FC cujo foco centra-se na dimensão da 

memória é a relação entre o orgânico e o inorgânico capazes de fazer emergir disputas, conflitos 

entre indivíduos e entre estes e suas tecnologias. Ademais, destaca-se o desejo de possuir 

controle e autonomia na elaboração das escritas e reescritas de si neste campo de subjetividades 

híbridas sob o qual se elaboram os próprios legados. 

 

2.2 Memórias autobiográficas e reescritas de si 

 

Quando Wittgenstein anuncia que “os limites de 

minha linguagem significam os limites de meu 

mundo”, vale também (naturalmente) para o 

registro das lembranças. 

 - Sérgio Branco 

 

Assman (2011, p. 24) explica que “cada memória individual é hoje em dia cercada de 

um conjunto de mídias tecnológicas de memória que borram a fronteira entre os processos intra 

e extrapsíquicos”. Esta presença torna-se bastante sintomática na constante – e, por vezes, 

exaustiva – reescrita de si nas dinâmicas das atuais plataformas de redes sociais digitais, que 

acaba por sedimentar “[...] a constituição de uma subjetividade híbrida a partir da relação íntima 

entre corpo, artefato e informação [...]” (LEMOS, 2018, p. 39, grifo nosso). 

É preciso reconhecer, assim, a força plástica da composição de memórias, como se 

definem (e redefinem) as lembranças a partir de negociações com os esquecimentos, de que 

modo a evocação ocorre através da mediação de suportes, registros e materialidades variados e 

a maneira que esta recuperação, bem como as estratégias de circulação vinduladas a uma lógica 

das plataformas de redes sociodigitais, afetam a vida e os relacionamentos atuais. Reconhece 

ainda como, diante dos diversos caminhos para se pensar memória – da biologia humana, de 

sua dimensão e perspectiva históricas, das relações que estabelece com o contexto espaço-

temporal e os indivíduos e percepções que nele habitam –, é necessário pensá-la no plural, nas 

intersecções. 

Apesar de uma das compreensões possíveis estar associada apenas ao registro, seja na 

mente ou em outros suportes (desde a escrita pictórica até as complexas malhas digitais), 

considera-se as memórias na relação que se desenvolve entre os registros, as práticas dos 
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indivíduos, das tecnologias e as produções de sentido que ela é capaz de fazer emergir. Ancora-

se no conceito de memórias mediadas de Van Dijck (2007), uma vez que a autora sugere pensar 

a partir dele tanto nos objetos concretos quanto um conceito mental que considera as mediações 

que ocorrem na mente, no corpo, com as tecnologias e a cultura. 

Se está claro que as tecnologias modificaram profundamente as sociedades e trouxeram 

elementos para compor uma rede que constitui uma memória social e coletiva, é possível 

afirmar esta mesma potência quanto às escritas de si e das memórias pessoais. Também se faz 

necessário ressaltar que estes dois movimentos ocorrem entrelaçados, não havendo uma 

fronteira visível entre memórias pessoais culturais e/ou sociais (VAN DIJCK, 2007).  

Artières (1998) explica a emergência da valorização da escrita pessoal na sociedade 

europeia ocidental a partir do século XVIII. Este elemento é bastante notável quando Lejeune 

(2008) se propõe a definir autobiografia enquanto gênero literário tendo como base os dois 

séculos anteriores, a contar de 1770, também estabelecendo um foco claro na literatura 

europeia. Para tanto, o autor menciona o crescente interesse do público e do mercado editorial, 

bem como a mudança do estatuto dos manuscritos de figuras ilustres e o destino dado a tais 

registros. Ainda em Artières (1998), há o destaque para a Medicina e o crescente uso da escrita 

de si de pacientes enfermos, desenvolvendo, desse modo, “[...] uma verdadeira ciência da 

escrita ordinária.” (ARTIÈRES, 1998, p. 12). O autor menciona os experimentos ocorridos no 

período entre guerras que consistiram na solicitação a alguns encarcerados do exercício da 

escrita de si. 

Durante um largo período da História, organizar objetos de memórias em uma estrutura 

narrativa de um determinado indivíduo era um fenômeno destinado a quem ocupava espaços 

centrais e privilegiados nas sociedades. Entretanto, Branco (2017) destaca que, mais 

notadamente do século XVIII em diante é possível observar uma crescente produção deliberada 

do registro de si também pelos indivíduos menos privilegiados economicamente. Apesar de 

outros recursos e suportes visuais, como, por exemplo, as pinturas e/ou gravuras, tratava-se 

majoritariamente do manuscrito como tecnologia de viabilização da vida dos indivíduos: 

“Registros fotográficos somente se popularizam na primeira metade do século 20, enquanto que 

registros audiovisuais apenas depois da década de 1970” (BRANCO, 2017). 

De um mercado editorial e, portanto, público, ao ordenamento dos registros em âmbito 

privado, Branco (2017) correlaciona as intenções, ao menos enquanto indivíduo produtor destes 

arquivos: “Os diários, os cadernos de anotação, as fotografias e os vídeos caseiros são registros 

de seu autor e comunicam as mesmas mensagens (‘eu existo/existi’, ‘eu sou/era deste jeito’).”  
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As maneiras possíveis de pensar a escrita de si, apesar de associadas em um primeiro 

momento ao registro em primeira pessoa, constituem-se a partir de diversos outros sistemas de 

registros cotidianos que trazem corpo e distintas materialidades ao campo das memórias. Para 

tratar da questão, Artières (1998, p. 9) inicia seu artigo com um convite ao(à) leitor(a) de 

imaginar a possibilidade de ter um local onde foram guardados todos os “arquivos de nossas 

vidas”: 

 

Encontraríamos aí passagens de avião, tíquetes de metrô, listas de tarefas, notas de 

lavanderia, contracheques; encontraríamos também velhas fotos amarelecidas. No 

meio da confusão, descobriríamos cartas: correspondências administrativas e cartas 

apaixonadas dirigidas à bem-amada, misturadas com cartões postais escritos num 

canto de mesa longe de casa ou ainda com aquele telegrama urgente anunciando um 

nascimento. Entre a papelada, faríamos achados: poderia acontecer de esbarrarmos 

com nosso diário da adolescência ou ainda com algumas páginas manuscritas 

intituladas “Minhas lembranças de infância” (ARTIÈRES, 1998, p. 9). 

 

Assim, os dois recursos primeiros de escritas de si, o diário e a autobiografia, já à 

primeira vista, contam com uma diversidade de “vozes” e “testemunhas”. Antes de avançar a 

discussão acerca destas vozes, cabe definir e diferenciar o diário da autobiografia. De forma 

bastante breve, o diário é um registro cotidiano e frequente, com uma lógica narrativa de 

vivência dos eventos, sendo, portanto, processual e contínuo.  

Tal qual a autobiografia o diário exige um certo grau de planejamento, entretanto ainda 

está em um ponto de visão que sugere a observação fragmentada da vida, representada pelos 

dias. A constância e a disciplina são elementos fundamentais para a manutenção desse modelo 

narrativo. Como diferencia Branco (2017), “o diário é, portanto, uma série de vestígios, 

devidamente datados, enquanto uma autobiografia é uma narrativa retrospectiva, que pode ter 

como base, a propósito, eventuais diários de seu autor”. 

No texto de Artières (1998), há a menção e análise do caso Nouguier. Ocorrido no século 

XIX, trata-se do relato de um criminoso acerca de sua vida conturbada. Tal escrita de si começa 

de forma espontânea, sendo mais tarde incentivada por um médico. Nouguier deixou diversos 

cadernos, sendo alguns deles no formato de diário e outros, como autobiografia. A este respeito, 

Artières (1998, p. 19) explica que os manuscritos de cada um desses conjuntos são bem 

distintos: enquanto “[...] o do diário é rasurado e às vezes comporta acréscimos na margem”, o 

Suplemento às lembranças traz outro olhar: 

  

O manuscrito das "Lembranças" está ao contrário coberto com uma letra regular; o 

autor fez um esforço evidente de paginação, apropriando-se notadamente dos sinais 

tradicionais dos livros (notas de pé de página, título, capítulo, parágrafo). O 
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manuscrito não apresenta nenhuma rasura. É perfeitamente legível (ARTIÈRES, 

1998, p. 19, grifo nosso). 

 

Ficam claras as diferenças entre os graus de planejamento dos dois modelos narrativos. 

Enquanto o diário sugere uma estrutura processual, a autobiografia teria o caráter de relato 

acabado, de uma condição ou encadeamento de eventos com princípio, meio e fim, expostos de 

modo a conduzir os significados que se deseja exprimir. Em um dado momento da vida, o 

indivíduo retoma eventos do passado e, a partir deles, elabora uma narrativa que busca atribuir 

sentido de modo coerente e ordenado, conectando contextos e situações mediante significados 

atribuídos tempos depois dos fatos e à luz de eventos que o sucederam.  

Para isto, recorre não apenas ao esforço de sua memória pessoal, mas a complementa e 

amplia, mediante as materialidades dos objetos e atos de memória produzidos durante e/ou a 

partir do ocorrido, bem como dos indivíduos que testemunharam e/ou participaram de um 

evento em particular. Em uma determinada época e contexto social, especialmente tratados por 

Artières (1998) e Lejeune (2008), o labor, quando feito pelo próprio indivíduo, tratava-se de 

um exercício de foro íntimo e, privado, ainda que esta segunda condição ocorresse geralmente 

apenas nas primeiras etapas, cujas leituras exteriores eram confiadas a poucas pessoas e com 

uma dimensão ritualística particular, especialmente quando se tratava da exibição da narrativa 

inacabada, em “percurso”, e não do produto final. 

Um aspecto que merece atenção é o fato de que, de um modo geral, os diários são 

íntimos, privados e pessoais – a não ser, é claro, quando são publicados por alguma razão, mas 

não é a regra. Lejeune (2008) destaca que o diário se propõe à conservação da memória, mas 

vai além, podendo ser um recurso para desabafar, conhecer-se, pensar. Neste sentido, Branco 

(2017, grifo nosso) é enfático:  

 

Ao contrário dos diários [...], que têm conteúdo íntimo e acesso privado, as 

autobiografias publicadas (em qualquer mídia) estão destinadas a terceiros, inclusive 

estranhos, ainda que seu conteúdo seja íntimo. Ou seja, o que distingue os registros 

que permanecem em âmbito privado daqueles publicados não é seu conteúdo, mas sua 

destinação. 

 

A destinação, portanto, é modificada inicialmente conforme um interesse do mercado 

editorial. Mais tarde, a popularização das tecnologias e os esforços de alfabetização de escrita, 

registro e arquivamento da própria vida permitem novas relações entre os indivíduos, a mídia e 

as memórias e entre estas, a sociedade e os outros e consigo mesmo. A digitalização, contudo, 

embaça diversas fronteiras anteriormente pré-definidas. 
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Branco (2017) defende que os conceitos de diário e autobiografia não são capazes de 

abarcar as práticas que ocorrem no âmbito do digital. Para o autor, as memórias online são mais 

próximas a um palimpsesto, na medida em que a reescrita é uma de suas características 

fundamentais.  

Apesar de reconhecer a reflexão de Branco, julgou-se adequada a referência do uso da 

expressão autobiografia para esta tese por considerar o recorte no qual o esforço pela 

manutenção de uma escrita e narrativa de si acabadas e dotadas de um sentido coeso 

permanecem em alguma medida. É precisamente na ideia de recuperação, “lapidação” da 

narrativa, no planejamento da escrita de si que se busca compreender, embora se reconheça o 

amplo leque que o digital dispõe para a reescrita, apagamentos, silenciamentos e também 

esquecimentos, todos estes também, recursos de uma autobiografia destinada ao público.  

 

2.3 Reescritas de si no ambiente digital 

 

Na introdução de Memória e esquecimento na internet, Branco (2017) relata que a 

pergunta fundamental para iniciar as reflexões foi se o Facebook substituiria os “velhos diários 

e as autobiografias”. Este é um questionamento, portanto, que vem sendo feito, não por acaso 

e mediante outras plataformas, desde a emergência dos blogs, amplamente descritos ao grande 

público como diários virtuais. A partir de Branco (2017), questiona-se não apenas um processo 

de substituição, mas de colaboração e escrita compartilhada entre indivíduos, dispositivos e 

inteligência algorítmica desses ambientes de memórias. 

As estratégias de reescritas e lapidação no caso do Facebook, por sua vez, nem sempre 

possuem rasuras ou adendos explicitados como aqueles descritos nos diários de Nouguier. 

Revelam-se no texto, imagem ou outro formato de relato, por inscrições da plataforma ou se 

assim o desejar explicitar aquele que reescreve. Esta sensação de segurança, ainda que os 

recursos da rede possam interrompê-la, como é o caso do print, é o que se observa como 

discurso e apelo fundamental nos documentos de pesquisa disponibilizados no Meta Research, 

bem como nas políticas de uso e de privacidade do usuário. 

Antes dele, entretanto, Bruno (2013, p. 7) menciona que as escritas de si no digital se 

difundem “[...] nas webcams, weblogs, fotologs e videologs a partir de 1996, 1999, 2002 e 

2005, respectivamente, enquanto as primeiras redes sociais on-line se tornam populares a partir 

de 2002 (Fiendster) e 2003 (MySpace)”. Por sua vez, Sibilia (2008) explica que os blogs 

possuem um vasto campo temático e de estilo, mas ainda se destacavam, à época, os diários 

que seguiam o modelo confessional da intimidade. A autora apresenta o paradoxo da opacidade 
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das fronteiras entre o público e o privado no digital: trata-se de um material íntimo, mas ao 

mesmo tempo, público, o que a permite sugerir o termo extimidade para dar conta do fenômeno.  

O que importa é o ciclo que compreende o modo como os conteúdos são produzidos, 

publicados, tornam-se disponíveis, são acessados, consumidos e geram conversações tão logo 

deixam de circular e recolhem-se às seções de galerias e álbuns mediante a efemeridade da 

circulação. Ademais, os intervalos entre acontecimento, registro/captura e escrita obedecem a 

uma escala temporal cada vez mais próxima (quando não) à simultaneidade: logo após os 

eventos ocorrerem ou mesmo no momento em que se sucedem, é possível verificar a sua escrita 

sendo produzida e já compartilhada. Por fim, destaca-se no atual processo de arquivamento da 

memória, não apenas os eventos solenes, mas também os ordinários, capturados, escritos e 

reescritos de forma bastante peculiar e rememorados, apagados, editados de maneiras e 

intencionalidades diversas.  

É válido ressaltar, assim como Branco (2017) afirma, que “as memórias são 

naturalmente caóticas” porque, efetivamente, assim também é a vida e, no sacro ofício de 

elaboração das escritas de si emerge o que Bourdieu (2006) nomina como “ilusão biográfica”. 

Aliás, o autor francês provoca ao admitir que o relato biográfico se destina à “[...] dar sentido, 

de tomar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma 

consistência e uma constância, estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa 

eficiente ou final [...]” (BOURDIEU, 2006, p. 184) – embora reconheça que a vida e a realidade 

não estão nada próximas disso, daí o uso do termo “ilusão”.  

Há, ainda, nesse emaranhado, que se considerar não apenas a percepção e atribuição de 

significados a determinados eventos, como também destacar que há diversos elementos que 

escapam ao indivíduo de modo particular e à linguagem humana de um modo geral. Yuval 

Noah Harari (2016) ressalta que se trata da maneira como o cérebro humano estrutura, ordena 

e expressa a experiência vivida. O autor reforça a ideia de que, apesar de o humanismo liberal 

incentivar o sujeito ouvir o seu verdadeiro “eu” como sendo a fonte de todo o significado, não 

há nenhum indício real da existência de uma voz uníssona: “Se você olhar profundamente para 

dentro de si mesmo, a aparente unidade que consideramos óbvia se dissolve numa cacofonia de 

vozes conflitantes, nenhuma das quais é ‘meu verdadeiro eu’[...]” (HARARI, 2016, p. 294). 

O historiador israelense relata os experimentos cerebrais realizados por Sperry e 

Guazzaniga36, “a existência de pelo menos dois eus em cada um de nós: o eu que vive a 

 
36  Roger W. Sperry ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1981 por descobertas a respeito do 

funcionamento dos lados direito e esquerdo do cérebro a partir dos estudos realizados em pacientes com epilepsia. 

Michael S. Gazzaniga era seu aluno à época.  
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experiência e o eu que narra”, este último sendo aquele que organiza a experiência e dá sentido 

a ela. Tal eu, entretanto, “usa nossas experiências como matérias-primas importantes, (mas não 

exclusivas) para suas histórias.” (HARARI, 2016, p. 298; p. 301). É precisamente nesta não-

exclusividade da experiência para a construção das escritas de si que se abre a possibilidade do 

campo de análise que interessa a esta pesquisa. 

Não há dúvidas que as experiências vividas e realidade são, portanto, descontínuas, com 

eventos justapostos, imprevistos, aleatórios que ocorrem sem qualquer razão aparente, mas, 

segundo Bourdieu (2006, p. 185), há razões e mecanismos sociais que “[...] favorecem ou 

autorizam a experiência comum da vida como unidade e como totalidade”. Dessa maneira, 

ainda que se destaque uma suposta existência de uma narrativa acabada, destaca-se que isto 

não significa que ela seja completa. 

Conforme explica Harari (2018, p. 339), “[...] para poder construir uma identidade 

viável para mim mesmo e emprestar sentido a minha vida, na realidade eu não preciso de uma 

narrativa completa desprovida de pontos cegos e contradições internas”. O autor sugere que se 

faz necessário cumprir duas condições, sendo a primeira já uma característica inerente às 

escritas de si que é dar ao sujeito algum papel a desempenhar. 

No caso de escritos autobiográficos, trata-se do papel central da trama. Este, aliás, é o 

mesmo papel que reserva a consciência, ou, como explica Damásio (2000, p. 334), “você sabe 

que existe porque a narrativa o mostra como protagonista no ato de conhecer”. A narrativa ao 

qual Damásio se refere é o denominado “relato imagético” que o organismo estabelece ao entrar 

em contato com as experiências do mundo. 

A segunda condição consiste em incorporar o indivíduo a algo maior que ele próprio. 

Neste sentido, mensagens motivacionais do universo conspirando a favor daquele indivíduo, 

agradecimentos a Deus, à sorte, aos amigos ou familiares, músicas e poesias que parecem 

escritos para ele/ela dão o tom desse pertencimento nas plataformas de redes sociais digitais. 

Estas, por sua vez, diferente das escritas de si mais fechadas ou completas como mencionado 

anteriormente, convidam a uma produção e arquivamento de si que consideram em seu processo 

de forma mais intensa do que antes, a dimensão da circulação. 

Ainda que o mercado editorial dos diários e autobiografias impressos considerassem em 

alguma medida o âmbito da circulação, no contexto da cultura digital consolidada do século 

XXI, tal prerrogativa ganha ainda outros contornos, mecanismos, estratégias e sentidos. Os 

novos modelos e sistemas de circulação consideram uma série de elementos técnicos que a 

viabilizam (aqui chama atenção as plataformas de redes sociodigitais) e a partir dos quais são 

elaborados os registros, silenciamentos e apagamentos que podem ocorrer mediante uma 
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preleção que considera a linguagem dos espaços pelos quais a mensagem circula, como também 

os nós da rede que possuem acesso a uma determinada mensagem. 

Neste contexto, compreende-se, a partir de Lejeune (2008), também compartilhado por 

Sibilia (2008), o uso do perfil de uma dada plataforma de rede social digital, como é o Facebook, 

como espaço de relato da vida ordinária dotado de uma dimensão autobiográfica que considera 

um determinado “pacto de leitura” entre quem produz e quem consome as mensagens de um 

perfil em particular. Isto significa que no cerne de tal pacto encontra-se a “[...] crença, por parte 

do leitor, de que coincidem as identidades do autor, do narrador e do protagonista da história 

que está sendo contada.” (SIBILIA, 2008, p. 30).  

De um modo geral, a elaboração da narrativa pessoal impõe uma complexidade quanto 

à seleção daquilo que se mantém, do que se exibe e do que permanece oculto a quem irá acessar 

o material. Compreende-se tal esforço a partir de Artières (1998, p. 31), quando este destaca 

que “o relato permite que a pessoa se construa uma identidade”, tornando-se, portanto, um 

modo de existência e, sobretudo, de resistência: não é apenas o modo como o outro o vê, mas a 

autonomia que se tem para convidar a um outro olhar mediante os critérios de quem é 

observado.  

Arquivar-se, escrever-se e inscrever-se no local e no tempo que se considera justo a si 

não é, naturalmente, uma narrativa neutra. Contudo, a seleção imposta de momentos e 

condições só é possível a partir daquilo que se deixou como vestígio, como índice de um 

determinado evento e/ou experiência. Assim, a garantia de uma construção tida socialmente 

como consistente da própria escrita de si apoia-se nas materialidades dentre as quais a produção 

de informações autorreferentes é parte fundamental, pois como afirma Campos (2016, p. 53), 

“A visibilidade é uma esfera central no relacionamento com o mundo e com os outros.”.  

Artières (1998, p.1 4) é enfático ao afirmar a necessidade do registro: “é um dever 

produzir lembranças; não fazê-lo é reconhecer um fracasso, é confessar a existência de 

segredos.”. Tal afirmativa faz-se ainda mais significativa quando lida sob as lentes da 

contemporaneidade e o excesso de dados que circulam por entre as malhas do digital. Se na 

região inferior são os circuitos, os algoritmos e os mecanismos que ordenam este material de 

forma lucrativa, na superfície é onde ocorrem as dinâmicas complexas de relações sócio-

simbólicas. Como destaca Campos (2016, p. 54), “a ‘visualização da existência’, para utilizar 

o termo feliz de Mirzoeff, sugere que a nossa vida é em grande medida mediada por ecrãs, 

sendo que estes são fundamentais para as nossas opções e representações da realidade”. 

Assim, os modos de visualização da existência mediados pelas telas têm se aperfeiçoado 

no sentido de dar conta das permanências, bem como dos movimentos efêmeros. No caso 
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específico das plataformas de mídias digitais, o Snapchat sinalizou e sedimentou um espaço de 

escrita que considera a efemeridade da circulação como um de seus principais ativos. Com 

mensagens enviadas para tão logo serem apagadas, a rede inaugurou um formato que 

rapidamente foi cooptado por diversas outras plataformas, a exemplo do Facebook, Instagram, 

Whatsapp e LinkedIn.      

André Lemos e Catarina De Sena (2018, p. 24) fazem uma análise desse movimento no 

Instagram, mas que pode ser aplicada ao Facebook. Os autores destacam a distinção entre os 

dois lugares que circulam as informações na plataforma – a linha do tempo/galeria e o stories37: 

“No caso da galeria, o compartilhamento pode significar ‘guardar momentos especiais’, visto 

que são imagens ‘feitas para durar’. No caso do Stories, são comumente capturadas cenas 

‘banais’, imagens que, embora possam ser salvas, são ‘feitas para sumir’”.  

Utilizou-se o termo “sumir” e não “apagar” porque as plataformas têm arquivado as 

publicações que podem ser recuperadas pelo indivíduo como estratégia de evocação da 

lembrança. De algum modo a escolha dos modos de circulação na linha do tempo/galeria se dá 

diante da noção de permanência que o espaço reserva e, por conseguinte, de planejamento 

daquela memória (LEMOS; DE SENA, 2018) que, em alguma medida, acaba se tornando a 

narrativa mais consolidada do perfil do indivíduo numa dada plataforma sociodigital.  

Quanto às participações, interações e usos que fazem as pessoas, sublinha-se que uma 

parte do que é produzido e faz circular nas plataformas redes sociais não tem o objetivo imediato 

de ser recuperada, mas, no caso do Instagram, acompanha uma liberdade de experimentação de 

visualidades em publicações que articulam fotografia, textos e intervenções por meio de gifs, 

filtros e outros elementos gráficos (LEMOS; DE SENA, 2018). Entretanto, uma pesquisa em 

grupos menores no Facebook, cujos entrevistados eram majoritariamente de jovens 

universitários ou recém egressos identificou como principal motivação para publicar uma 

determinada imagem “o desejo de deixar registrado para ver depois” (CARNEIRO, 2016, p.55). 

Diálogos informais e registros de publicações em outras redes a exemplo do Twitter, 

demonstram que os indivíduos tendem a explicitar suas relações afetivas com as lembranças do 

Facebook. E se ele é um espaço cada vez menos acessado38, os mecanismos de recuperação de 

 
37 Os perfis permitem a presença de Stories que são publicações, cuja principal característica é “sumir” em 24 

horas. São geralmete produzidas em modo vertical e com a conversação ocorrida a partir dela no modo privado. 

Iniciado no Snapchat, o recurso foi disponibilizado em todas as plataformas de redes sociais do Meta.  
38 Uma pesquisa publicada anualmente, produzida pela We are social e a Hootsuite observaram que, em 2021, o 

Facebook foi a terceira rede mais acessada do Brasil, perdendo para o Youtube (em primeiro lugar) e o Whatsapp 

(em segundo). Em 2020 e 2019, a plataforma ocupava a segunda posição, o que demonstra um leve declínio, ao 

passo que outras redes têm crescido, a exemplo do TikTok. Mais informações podem ser acessadas por meio do 

endereço: https://datareportal.com/digital-in-brazil. Também sobre perda de usuários, ao menos desde 2018, 

https://datareportal.com/digital-in-brazil
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lembranças emergem como uma excelente captura de atenção e estratégia de permanência na 

plataforma, embora o backup enquanto acervo já seja possível. 

Como se vê, plataformas de redes sociais digitais são caracterizadas, de um modo 

pessoal e particular, por esforços no ordenamento de conteúdos e, de um modo social e coletivo, 

como um complexo fluxo de visualidades dos espaços e sujeitos conectados. Conforme Lemos 

e De Sena (2018, p. 8), “mais do que uma forma de congelamento de momentos solenes, a 

produção e a circulação de imagens digitais em redes sociais é uma narrativa cotidiana, fluida 

e efêmera de si”. 

Além disso, a intencionalidade da publicação, seja ela para ser armazenada ou apagada 

em breve, pode ser compreendida de várias formas que não um objeto de memória que se propõe 

a evocar a lembrança. É passível de ser tratada como registro de um momento, uma estratégia 

de conversação entre os pares, um sistema de diferenciação entre aquele momento vivido em 

relação às vivências atuais dos observadores, uma forma de publicizar uma viagem, um 

momento do trabalho, registrar e transmitir o que seria uma experiência única, dentre outras 

motivações. 

Todavia, é necessário destacar que mesmo não sendo o objetivo inicial das plataformas 

de redes sociais, nelas emergem práticas de recuperação de lembranças sedimentadas 

inicialmente pelos usos que os indivíduos fazem do ambiente. É possível citar como exemplo 

o uso da hashtag throwback thursday (#tbt). O site know you meme propôs uma breve 

genealogia que mostra registros da expressão ainda em 2003. Em 2006, uma empresa de 

calçados, a Nice Kicks, utilizou a expressão para fazer uma seção de tênis antigos, sempre 

atualizada às quintas-feiras. Mais tarde, em 2012, o throwback thursday começou a circular de 

forma mais expressiva após uma publicação de Kim Kardashian no Twitter que levava ao seu 

Instagram39. 

 

 
indicadores revelam uma crescente diminuição da presença do público jovem na plataforma mais antiga do Meta 

(HENRY, 2018). 
39  As informações sobre o histórico e origem da hashtag #tbt foram retiradas dos links: 

https://mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/tbt-por-que-postamos-fotos-antigas-as-quintas-feiras/ e 

https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/historia-da-hashtag-tbt-no-twitter.html. Acesso: 5 dez. 

2018. 

https://mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/tbt-por-que-postamos-fotos-antigas-as-quintas-feiras/
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/historia-da-hashtag-tbt-no-twitter.html
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Figura 1 - Twitter de Kim Kardashian 

 

Fonte:  Acervo pessoal (2012)  

 

Em seguida, a expressão é reduzida para #tbt e torna-se um marcador de prática de 

reescrita de eventos específicos por meio da circulação de imagens, geralmente às quintas-

feiras. No caso do Brasil e de outros países de língua não inglesa, o fato de algumas pessoas 

não conhecerem a origem da expressão ou associá-la a outro texto (o mais comum é the best 

things ou “as melhores coisas”), ocorrem também publicações em outros dias da semana, mas 

com o mesmo objetivo: revelar e trazer à tona um objeto de memórias que pode ser tanto uma 

publicação feita na plataforma como uma lembrança em outro suporte material, como uma foto 

revelada quimicamente, por exemplo.  

Segundo Heloísa Mara Mendes (2018, p.216): 

 

As hashtags são muito utilizadas em redes sociais como forma de indexar postagens 

com o mesmo tema e facilitar a recuperação de informação, visto que, ao clicar sobre 

uma hashtag, tem-se acesso a todas as postagens etiquetadas da mesma maneira. Além 

disso, o uso dessa ferramenta favorece o compartilhamento de informações e a 

interação nas redes sociais, pois, em certa medida, permite a identificação do autor de 

uma postagem com determinado grupo, dado que um usuário, geralmente, posta e 

compartilha mensagens com etiquetas utilizadas também por outras pessoas. Nesse 

sentido, o uso de uma hashtag pode ser pensado como um elemento definidor de uma 

comunidade discursiva. 

 

Do ponto de vista das interações em rede, é possível refletir sobre o #tbt tendo, ao 

menos, duas perspectivas. A primeira delas consiste nas permissões e estratégias que a estrutura 

da plataforma permite. Neste caso, destaca-se o deslocamento da publicação indexada da escrita 

de si e da elaboração de sua memória pessoal sedimentada em um dado perfil, agrupando-a a 

um conjunto de outras publicações. Forma-se assim, uma espécie de comunidade discursiva de 

memórias pessoais, cujos elementos partilhados consistem numa espécie de biblioteca que 

define regimes de visibilidade naquele dado contexto. 

Neste sentido, é exigida uma busca por uma coerência expressiva (SÁ; POLIVANOV, 

2012) não apenas consigo, mas com os parâmetros em vigor no grupo social ao qual se pertence 

(ou deseja pertencer). Tais parâmetros não se referem apenas a questões legais, morais, 

https://twitter.com/KimKardashian/status/172847164425383936
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comportamentais e de outros aspectos da sociabilidade, mas também de visualidades, 

linguagens, ou seja, nas percepções que envolvem os modos de ser e de ser visto. 

O #tbt pode ser um indício daquilo que circula em diversas redes e demonstra o desejo 

dos indivíduos em sistemas de recuperação e evocação das materialidades das memórias 

mediadas. Destaca-se que, neste caso, tal recuperação não significa necessariamente o retorno 

de algo já postado em uma determinada rede em particular. O usuário tanto se utiliza deste 

recurso como recupera informações de outros contextos e bancos de dados como a galeria de 

fotos do seu smartphone ou outros sistemas de armazenamentos em nuvem, permitindo a 

circulação de conteúdos entre plataformas de redes sociais distintas.  

Há ainda a possibilidade das proposições de um metarregistro, na medida em que 

fotografa uma foto, uma carta ou um bilhete, por exemplo. Tais práticas impõem novos desafios 

para pensar os sistemas de organização, representação, recuperação da informação e, por 

conseguinte, de arquivos de memória. O regime de visibilidade imposto pelo outro, sendo este 

tanto os grupos de pessoas de contextos distintos de relações de um determinado indivíduo ou 

a infraestrutura da rede (interface e dimensão algorítmica), assume um efeito significativo nos 

modos de escrever, ser escrito, imbricar e interagir com outras escritas, promovendo assim, 

novas relações quanto às motivações de seleção que revelam lembranças e esquecimentos 

próprias de textos autobiográficos.  

A neurociência atualmente foi capaz de detectar a “estratégia” utilizada por nosso 

cérebro quanto à tomada de decisão e motivações de seleção do que deve ser armazenado e do 

que se pode distribuir para elementos e serem recuperados quando preciso. É o caso, por 

exemplo, de números de telefone, datas de aniversário, dias e horários de reuniões, dentre 

outros. A este mecanismo dá-se o nome de sistemas de memória transacional (do inglês 

transactive memory systems).  

Ward (2013) destaca que este sistema contribui para uma melhoria na quantidade e na 

eficiência de armazenamento de informações, no entanto, um excesso de estímulo pode 

provocar uma espécie de bug no processo cognitivo humano. Para o autor, a internet é, em si, 

um dos casos de superestimulação, na medida em que a tecnologia se desenvolveu muito 

rapidamente nos últimos vinte anos, em uma velocidade muito superior ao nosso sistema 

biológico: “Quando as velhas tendências cognitivas e a novas tecnologias se encontram – 
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quando o mundo biológico colide com o mundo de bits e bytes – a internet pode ser um 

‘estímulo acima do normal’” (WARD, 2013, p. 341)40. 

A organização do universo de dados e informações que o cérebro humano tem 

dificuldade em processar tem sido realizada pelos algoritmos dos sistemas computacionais, que   

 

[...] são mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre 

quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar seguir. Juntos, esses mecanismos 

criam um universo exclusivo para cada um de nós [...] que altera fundamentalmente o 

modo como nos deparamos com ideias e informações (PARISER, 2012, p. 14). 

 

Em suma, como já mencionado, os algoritmos coletam, armazenam, processam 

informações, elaboram padrões e devolvem produtos e serviços que se encaixam a estes perfis 

por meios das plataformas de redes sociais e das demais mídias. Faz-se necessário reforçar que, 

ainda que se depare com manifestações, técnicas e tecnologias cada vez mais sofisticadas e com 

tamanha presença, ainda assim há um espectro da experiência que nos escapa. Dito de outra 

maneira, “As nossas vivências não são de modo algum eloquentes. Não podemos comunicá-las 

mesmo se o quiséssemos. É que lhes falta palavra.” (NIETZSCHE apud SODRÉ, 2006, p. 18).  

O que se percebe é que os profissionais que atuam na área de tecnologia têm 

desenvolvido mecanismos que se propõem a automatizar a recuperação e, por conseguinte, 

organizar os acervos de memória, dependendo cada vez menos do humano, seja no 

ordenamento, na recuperação ou até mesmo na atribuição de relevância. O Timehop41, por 

exemplo, é um aplicativo criado em 2011 que oferece “uma linha do tempo que se renova 

diariamente e apresenta os conteúdos compartilhados por seus usuários em outras redes sociais 

nos anos anteriores” (MONTEIRO, 2017, p. 1). Para tanto, o Timehop sincroniza as redes à sua 

escolha, além do Dropbox e do “rolo de câmera” do smartphone (no caso do Android) ou iPhoto 

(no caso do iPhone e outros dispositivos Apple) e disponibiliza publicações realizadas naquele 

dia do mês, mas em anos anteriores ao lado de eventos de interesse geral, como aniversários de 

celebridades e eventos históricos, por exemplo.  

Seguindo esta tendência, o aplicativo Google Fotos define-se como uma ferramenta de 

“armazenamento gratuito e organização automática para todas as suas memórias”42. Por meio 

de geolocalização, reconhecimento facial e outros recursos de inteligência artificial, ele 

 
40 Traduzido de: “When old cognitive tendencies and new technologies meet — when the world of flesh and blood 

collides with the world of bits and bytes — the Internet may act as a ‘supernormal stimulus’”. 
41 A ferramenta pode ser acessada através do link: https://www.timehop.com/. 
42 O Google Photos é um serviço do Google que pode ser acessado por meio de um aplicativo no smartphone ou 

através do navegador em notebook e/ou desktop. Informações no endereço: https://www.google.com/intl/pt-

BR/photos/about/ 
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organiza automaticamente as informações, sugere a criação de vídeos, animações, colagens, 

dentre outros formatos de acesso. É possível ainda realizar buscas com palavras-chave 

genéricas como “cachorro”, “criança”, “família”, “amigos” ou “lugares”, ainda que não tenha 

sido cadastrada nenhuma dessas categorias por iniciativa pessoal do usuário.  

Similar aos exemplos mencionados, o Facebook desenvolveu o mecanismo 

“Lembranças” que cumpre o mesmo objetivo de recuperar e tornar disponíveis as publicações 

daquele dia do mês. Utilizando dos instrumentos de interação da própria plataforma, não raro, 

tais postagens retornam ao feed dos usuários, seja por meio práticas mais diretas como o 

compartilhamento ou de formas mais sutis: basta interagir com aquela publicação com uma 

reação ou comentário para que ela volte a circular.  

Todos estes serviços refletem sintomas de maneiras de apropriação do ambiente digital 

por parte dos indivíduos e a centralidade do aprendizado de máquina no desenvolvimento e 

oferta de dinâmicas de interação, produtos e serviços no Facebook (HAZELWOOD et al., 

2017). 

Para além da escrita de si, há outros impasses que constituem as memórias pessoais. 

Van Dijck (2007) apresenta, por meio de sua experiência, a desafiadora tarefa de ordenamento 

dos registros que compõem o próprio acervo. A autora descreve o momento em que comprou 

uma câmera fotográfica digital, ainda que tardiamente se comparado à popularização deste 

equipamento, e começou a incursão na produção de imagens que, pela primeira vez, não 

encontrava limitações tão estreitas acerca do número de poses/cliques: 

 

Com pouco menos de um mês, eu tirei algumas centenas de fotos, sem contar com as 

imagens que já havia removido da câmera ou aquelas que eu já havia apagado do meu 

disco rígido. Minha aquisição despertou um novo entusiasmo, particularmente quando 

comecei a escolher/classificar e escanear algumas fotografias antigas que haviam sido 

guardadas em lotes não classificados em várias caixas de sapato (VAN DIJCK, 2007, 

p. 1)43.  

 

 A autora prossegue a narrativa destacando que logo o ímpeto de ordenamento das 

imagens seguiu-se para os outros formatos, levando-a ao descortinamento não apenas das 

fotografias, mas também das caixas de sapatos repletas de cartas, prateleiras abarrotadas de fitas 

magnéticas de vídeo, as pastas do disco rígido desorganizadas com um sem-fim de músicas que 

foram sendo baixadas e assim por diante. Tal descrição revela em seus meios de armazenamento 

 
43 Traduzido de: “Within less than a month, I had taken a couple of hundred pictures, not counting the images I 

had already removed from de camera or those I had deleted from my hard disk. My acquisition sparked new 

enthusiasm, particularly then I started to sort out and scan some old laminated pictures that had been tucked away 

in unsorted batches in several shoeboxes.”   
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a perspectiva de Santaella (2010, p. 39) quando esta afirma a vivência cada vez mais híbrida 

entre a cibercultura e as demais culturas “[...] precedentes, remanescentes e ainda vivas: a 

oralidade, a cultura escrita, a impressa, a massiva e a cultura das mídias. [...] Dessa hibridação 

resulta um torvelinho de misturas culturais das mais diversas ordens que tenho chamado de 

ecologia pluralistas da comunicação e da cultura”.  

Ademais, revela também a constante produção de tecnologias e mecanismos que 

prometem e seduzem à construção de si e à permanência de tudo, colocando todos, em alguma 

medida, na condição de Funes, personagem de Borges. Tal “convite” não é desprovido de 

intencionalidade; é na geração, organização e uso desses dados que  reside a riqueza do 

capitalismo de vigilância. 

Van Dijck (2007) reforça a sensação diante da desafiadora tarefa que se impôs: se, de 

um lado há o envolvimento nostálgico com as distintas materialidades das mídias e das 

memórias mediadas capazes de motivar o seu ordenamento, por outro, há um exaustivo 

processo de escolhas a serem realizadas quanto a estes lotes não classificados, tanto na 

elaboração de categorizações quanto nas escolhas do que deve ser mantido e/ou descartado, seja 

no acervo físico ou digital. Deve-se jogar fora uma carta já digitalizada? Uma vez escaneados, 

descarta-se os filmes e fotografias antes reveladas? A dimensão material pode ser excluída em 

detrimento do registro da mensagem? Quais afetos operam nestas decisões? 

De toda forma, os álbuns e as gavetas ou caixas de sapato, mencionados por Van Dijck 

(2007), onde se guardavam os registros, podiam ser compreendidos de maneira geral como 

algum tipo de sistema de armazenamento, mas apresentavam limites não apenas em relação à 

conservação do material (seja ele película, fita magnética, papel fotográfico ou folhas de 

cadernos, por exemplo) como também quanto à classificação, representação e recuperação. Um 

destes limites se torna mais premente em um certo sentido quando se pensa na diferença entre 

um acervo físico e um digital: a matéria é substituída por uma linguagem binária, capaz de 

comportar diversos formatos que circulam no mesmo ambiente midiático, abrindo, por um lado, 

espaço para um armazenamento cada vez maior, mas, por outro, convidando à reflexão quanto 

à produção de modelos e sistemas para classificação, representação e recuperação de 

informações. Conforme destacam Aline Costa e Maria Elisabeth Albuquerque (2012, p. 128),  

 

Diante deste cenário, acessar e recuperar informações digitalmente tornou-se uma 

necessidade no seu processo de transmissão. Os suportes, utilizados no registro da 

informação, evoluem para acompanhar os formatos de representação desta, 

diversificados em opções visuais, táteis e sonoras. Essa variação está diretamente 

ligada ao nível de desenvolvimento tecnológico, a exemplo dos momentos históricos 

em que o papiro, o pergaminho, o papel e o meio eletrônico surgiram.    
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Apesar de, a princípio, ser possível imaginar que tal conjunto de informações e, 

portanto, de “sistema de recuperação de dados” elaborado deva atingir particularmente apenas 

um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos, esta relação se torna cada vez mais complexa 

quando observados os modos como esses conteúdos e informações são produzidos, como 

circulam, quem tem acesso a eles, em quais espaços e como os afetos e subjetividades se 

entrelaçam. 
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PARTE III – MATERIALIDADES 

 

3 MATERIALIDADES DA COMUNICAÇÃO E DAS MÍDIAS  

 

Objetos e outros fenômenos humanos que nos 

cercam – na verdade, todas as coisas dotadas de 

valor ou significância cultural – são nesse aspecto 

‘investidos’ de vida; fazem parte do eu e também o 

criam.  

 

- Roy Wagner 

 

Acerca das materialidades no campo da Comunicação é possível, à primeira vista, 

orientar-se a partir de Felinto (2001, p. 3) quando este afirma “Que os atos comunicacionais 

envolvam necessariamente a intervenção de materialidades, significantes ou meios pode 

parecer-nos uma ideia já tão assentada e natural que indigna de menção”. Contudo, o autor 

explica que é precisamente esta naturalidade o motivo pelo qual alguns aspectos e 

consequências importantes das materialidades podem passar ao largo. Dentre estas, Felinto 

destaca (2001, p. 3) “[...] a ideia de que a materialidade do meio de transmissão influencia e até 

certo ponto determina a estruturação da mensagem comunicacional”. 

Diante da análise da perspectiva das materialidades que emergem sobretudo após o 

seminário ocorrido na década de 1960, em Stanford, na faculdade de Literatura, tendo como 

representantes mais destacados os pesquisadores Hans Ulrich Gumbrecht e Karl Ludwig 

Pfeiffer, tanto Felinto (2001) quanto Hanke (2005) mencionam que lançar luz sobre os 

instrumentos e estruturas de mediação envolve um esforço para um deslocamento do viés 

hermenêutico. Tal viés orienta as reflexões tendo a superfície – descrita por Felinto como o 

corpo, os textos e materialidades – apenas como “instrumento para expressão de um sentido” 

(ibidem, p. 10). 

É precisamente o apagamento das superfícies, situando-as de forma reduzida como mero 

“suporte”, que a dimensão das materialidades da comunicação propõe-se a rever e, segundo 

Hanke (2005, p. 4), traz a sua contribuição na medida em que “[...] abriu os olhos para assuntos 

fascinantes como história da mídia, body culture e para a seguinte questão: quais efeitos 

diferentes media, ou seja, diferentes materialidades, têm em relação ao sentido realizado na 

comunicação”. 
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Rossetti e Goulart (2017, p. 122) reforçam que “mesmo fazendo uma crítica à 

hermenêutica, a teoria das materialidades da comunicação44 não propõe excluir a interpretação 

hermenêutica do processo comunicacional; tal exclusão significaria trocar um sistema 

totalizante por outro, o que não é o caso”. Portanto, observar sob este ponto de partida sugere 

uma perspectiva que faz a materialidade ser visível, mas tendo a clareza de que sua ação não se 

sobrepõe a outros elementos, tampouco é o único âmbito possível de análise, trazendo em si 

também seus próprios recortes e limites. 

Acerca do que se compreende por materialidades, Felinto, a partir de Pfeiffer (2001, p. 

11) observa: 

 

Mas é preciso também se acautelar contra a ideia de que o termo “materialidades” 

significa sempre uma matéria física e concreta. Pfeiffer esclarece que as 

materialidades podem “funcionar como uma metáfora geral para o impacto conjunto 

das instituições (igreja, sistemas educacionais) e dos meios que elas 

predominantemente empregam (rituais, livros de tipos especiais, etc.)” (1994: 7). 

 

Dito isto, para fins desta pesquisa, considera-se a dimensão material explícita das 

tecnologias da informação e comunicação (estes enquanto objetos físicos portadores de 

sentido), mas abrange-se também enquanto metáfora as plataformas de redes sociais, suas 

estruturas (interface, design de interação e inscrições algorítmicas dentre outros), bem como os 

elementos que são produzidos e distribuídos naqueles espaços (textos, áudios, vídeos, imagens), 

todos estes em seus variados formatos, contextos e circunstâncias de uso. 

Sem negar a contribuição, mas adequadamente situando as reflexões de cada uma das 

áreas – Literatura, de onde emergem as reflexões de Pfeiffer e Gumbrecht, e Comunicação 

Social – Simone Pereira Sá (2004) explicita que a tradição da Comunicação, talvez de forma 

distinta da Literatura, sempre esteve estreitamente vinculada à observação das materialidades 

em alguma medida. A autora, ao trazer a contribuição da Escola de Toronto para o debate, 

adianta-se em definir a materialidade como sendo o entendimento “[...] da importância dos 

suportes materiais [...] sobre a ampla gama de relações entre corpo e as tecnologias da 

comunicação.” (SÁ, 2004, p. 2). 

A autora recupera Walter Benjamin e o amplamente discutido ensaio A obra de arte na 

época de sua reprodutibilidade técnica como um marco moderno no modo de pensar as 

experiências e percepções que emergem a partir/mediante as tecnologias daquela época, mais 

 
44 Apesar de tratada por Rossetti e Goulart (2017) como uma teoria, Adriana Amaral e Giovana Carlos (2016) 

destacam não haver uma epistemologia e uma metodologia claramente definidas para compreendê-la como tal. 
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notadamente o olhar mecânico da câmera fotográfica e as possibilidades que emergem para 

observar e compreender o mundo para além da biologia humana. No ensaio em questão, o autor 

sinaliza os impactos da dimensão material que se revelam naquela nova forma de ordenar um 

mundo industrializado, emergente a partir do final do século XIX (BENJAMIN, 1990). 

 Como mencionado, os esforços dos estudos acerca das materialidades da comunicação 

e da mídia consistem em reconhecer que sua presença não é neutra ou, como exploram Vinícius 

Andrade Pereira e Erick Felinto (2005, p.78), questiona-se “de que forma(s) os fenômenos de 

sentido são constituídos e determinados pelos meios e materialidades utilizados”. Isto não 

significa, por oposição, atribuir-lhe poder em demasia, mas de analisar o modo como sua 

presença é essencial para a constituição dos sistemas sociais e qual o impacto de sua atuação 

para as injunções culturais de um determinado período. 

O tópico que segue é um esforço no sentido de ordenar as compreensões materiais de 

determinados artefatos midiáticos e/ou determinadas tecnologias de comunicação e analisar 

como estes reconfiguram as formas de apreensão, armazenamento, recuperação, circulação e 

reconstrução de informações de interesse público, social, mas também pessoal e privado. É 

nesta relação que as memórias e as escritas de si emergem e se correlacionam com as 

materialidades da comunicação e das mídias. 

O que é possível concluir é que mesmo as experiências intersubjetivas são atravessadas 

e articuladas pelos artefatos, linguagens, percepções dos outros e contexto sociocultural. Para 

mencionar um exemplo que envolve todas estas variantes, recorre-se a Lévy (1998, p. 77) que 

explica: “Nas épocas que antecediam a escrita, era mais comum pessoas inspiradas ouvirem 

vozes (Joana d'Arc era analfabeta) do que terem visões, já que o oral era um canal habitual da 

informação”. É, pois, sobre esta relação entre linguagem, meios de comunicação e suas 

materialidades, formas de registro, construção e reconstrução das memórias e emergência de 

uma subjetividade híbrida que o tópico seguinte pretende refletir. 

 

3.1 O corpo, a oralidade primária e o mito  

 

A primeira dimensão material tratada refere-se a do corpo e seu modo de perceber, 

experienciar, apreender e explicar o mundo. Dessa maneira, os sentidos e a expressão deles 

mediante a linguagem oral e seus ordenamentos serão o ponto de partida. Em seguida, trata-se 

de como espraiam-se as técnicas como as variadas estruturas de escrita, as mídias eletrônicas e, 

por fim, as digitais. 
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Assman (2011), quando trata do corpo como meio, explica que é ele, pois, o 

responsável por estabilizar lembranças através da habituação e da afecção. A autora, 

entretanto, destaca: “A afecção como componente corporal das lembranças possui uma 

qualidade ambivalente: pode ser vista tanto como indício de autenticidade quanto como 

motor da falsificação” (ASSMAN, 2011, p. 25). Mais adiante Assman (2011, p. 71) é ainda 

mais enfática quanto à volatilidade das lembranças: “As recordações estão entre as coisas 

menos confiáveis que um ser humano possui. As respectivas emoções e os motivos de agora 

são guardiães do recordar e do esquecer”. 

A relação entre memória humana e dispositivos que, à primeira vista, parecem colaborar 

para seu aprimoramento bem como para uma expansão não é um processo recente. Em um 

breve olhar acerca da história de desenvolvimento das linguagens45, dos símbolos e de seus 

suportes, é possível perceber que boa parte da trajetória do homo sapiens foi dedicada à 

elaboração de técnicas, linguagens, materiais e mecanismos que auxiliassem na apreensão das 

experiências individuais e coletivas, na codificação e decodificação do mundo, bem como de 

uma construção simbólica dos eventos, para os outros e para si mesmos. 

O esforço claro de perscrutar e compreender o entorno, para além dos indivíduos, 

contribui para grupos sociais e as gerações seguintes que fazem uso dos registros deixados. 

Estes tornam-se fundamentais à medida em que, arquivados segundo um conjunto de regras, 

gramáticas compartilhadas e capazes de perdurarem no tempo, são passíveis de serem 

recuperados pelas pessoas da comunidade ou grupo social que possuem o domínio do código. 

 

A presença ou a ausência de certas técnicas fundamentais de comunicação permite 

classificar as culturas em algumas categorias gerais. Esta classificação apenas nos 

auxilia a localizar os pólos. Não deve fazer com que nos esqueçamos que cada grupo 

social, em dado instante, encontra-se em situação singular e transitória frente às 

tecnologias intelectuais, apenas podendo ser situado, portanto, sobre um continuum 

complexo (LÉVY, 1998, p. 76). 

 

Os domínios dos códigos, suas lógicas de aprendizagem e memorização, bem como as 

formas de organização de um conjunto de informações consideradas relevantes em uma 

determinada sociedade variam conforme o tempo, o espaço e as tecnologias disponíveis. Lévy 

(1998) propõe uma análise do que ele nomina como oralidade primária e oralidade secundária. 

 
45 Lévy (1998, p. 76) define a linguagem como um “instrumento de memória e propagação de representações”, o 

que coloca a memória e sua dimensão simbólica como elemento central das relações que os indivíduos estabelecem 

com o mundo, com os outros e consigo. 
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Enquanto aquela trata da função da palavra antes do advento da escrita, esta remete a uma noção 

de complementaridade entre a fala e o registro escrito. 

As informações, sejam elas registradas nas sinapses do corpo ou em suportes 

tecnológicos, de algum modo conformam nosso espectro de memórias e lembranças que 

constituirão a matéria-prima para elaboração das escritas de si, juntamente com todas as outras 

que se tem acesso por meio de variadas estratégias de codificação. Dito de outra maneira, 

mesmo em um ambiente amplamente vinculado aos aparatos digitais, não se pode perder de 

vista que as variadas estratégias humanas coexistem.  

Como o próprio autor postula: “Mas se alguns tempos sociais e estilos de saberes 

peculiares estão ligados aos computadores, a impressão, a escrita e os métodos mnemotécnicos 

das sociedades orais não foram deixados de lado.” (LÉVY, 1998, p. 75). De igual modo, Pereira 

(2011) reivindica a presença do corpo no contexto digital, não apenas enquanto representação46 

(imagens, vídeos, áudios), mas sobretudo como interagente e constituinte das experiências e 

linguagens, denominadas pelo autor como videoaudiomotoras.  

Lévy (1998) destaca o papel da memória e da formação de lembranças como alicerce e 

“edificação” da cultura nas sociedades orais. Enquanto Bergson (1999) definia um novo 

paradigma para se pensar a memória no entrecruzamento com as materialidades, partindo das 

relações entre corpo, percepção, virtualidade e cérebro (FERRAZ, 2010) no final do século 

XIX, os estudos do fim do século seguinte atualmente atribuídos ao campo da neurociência 

chegavam a conclusões similares quanto à ausência de um registro primeiro, “puro”, mas com 

base na plasticidade cerebral. 

Em Psicobiologia da memória, Tomaz (1993) propõe a identificação de áreas cerebrais 

envolvidas na regulação do armazenamento da memória, bem como das alterações celulares e 

neuroquímicas que ocorrem entre as células nervosas durante a aquisição de uma dada 

informação. O autor explica que diferentes áreas do cérebro e diferentes neurotransmissores 

estão relacionados a distintos tipos de memória, havendo assim várias estruturas cerebrais 

envolvidas nesta modulação, como o hipocampo ou o tálamo, apenas para citar alguns exemplos 

(TOMAZ, 1993). Destaca-se ainda a amígdala que seria a parte que “[...] fornece o ‘colorido’ 

emocional aos aspectos sensoriais dos estímulos processados pelas estruturas hierarquicamente 

superiores do cérebro, como o córtex” (TOMAZ, 1993, p. 55).  

 
46 Representação vai ser compreendida, de maneira geral como algo que se refere “[...] a outros conceitos que 

possam comparecer ao espírito humano como substitutos de coisas, ideias ou objetos do mundo real – através de 

signos, símbolos, imagens etc. [...]” (PEREIRA, 2011, p. 30). O autor reforça que esta distingue-se, portanto, da 

apresentação que designaria a presença de algo que está sendo percebido. 
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Mesmo sendo capaz de identificar algumas estruturas cerebrais acionadas, não é 

possível afirmar que é apenas nestes espaços que as memórias precisamente se situam. A este 

respeito, Van Dijck (2007, p. 31) explica que há uma certa pervasividade da memória, 

distribuindo-a para além de um órgão ou estruturas dele: “Facilitado pelos circuitos 

neurológicos, o cérebro coloca a mente para trabalhar, estimulando uma percepção ou um 

modo de pensar - uma imagem mental, um sentimento - que, por sua vez, afeta nosso estado 

corporal”47. Isto incide no que se tem aqui determinado como memória para este campo e, 

mais ainda, a maneira como ela é classificada. 

Izquierdo (1989, p. 91) descreve os percursos neurológicos, definindo a memória como 

“(...) um ‘estado do cérebro que persiste além da estimulação sensorial e é capaz de influenciar 

sua atividade subsequente”. Entretanto, o autor não perde de vista o fato da memória estar longe 

de um conceito definitivo ou de um único campo, sugerindo definições e percursos que remetem 

aos significados da experiência de memória para os indivíduos, ao afirmar que “memória é 

nosso senso histórico e nosso senso de identidade pessoal (sou quem sou porque me lembro 

quem sou)” (IZQUIERDO, 1989, p. 89). 

No caso de Lévy (1998), este parte de uma das variadas possibilidades de classificação 

da memória, entretanto, destaca-se que há diversos modos de fazer isto. Izquierdo (1989, p. 91), 

por exemplo, enfatiza que “[...] não é possível encaixar a enorme variedade de memórias 

possíveis dentro de um número limitado de esquemas ou modelos, nem reduzir seu alto grau de 

complexidade a mecanismos bioquímicos ou processos psicológicos únicos ou simples 48”. 

Sustentando o seu argumento, Izquierdo (1989, p.92) reflete sobre o próprio ato de classificar, 

na medida em que este tende a reduzir às “[...] coisas à nossa própria dimensão, não a dimensão 

que as coisas têm”. 

Pereira (2011), por exemplo, recupera o esforço de Le Goff (1984) no sentido de pensar 

a memória nas ciências humanas, dividindo sua observação considerando as tecnologias da 

linguagem em cinco etapas. A primeira delas seria a memória das sociedades sem escrita, a 

segunda, compreendida entre a oralidade e a escrita, a terceira, a memória medieval em 

equilíbrio entre oralidade e escrita, a quarta acerca dos progressos da memória escrita a partir 

do século XVI até os dias atuais e a última, os desenvolvimentos contemporâneos da memória.  

 
47 Traduzido de: “Facilitated by neurological circuits, the brain sets the mind to work, stimulating a perception or 

a mode of thinking—a mental image, a feeling—that in turn affects our bodily state”. 
48 Além de ressaltar a impossibilidade de classificação, Izquierdo reforça a incapacidade de limitar o olhar ao 

campo da memória exclusivamente a esquemas das disciplinas biológicas e/ou químicas. Esta visão é amplamente 

reforçada pelos teóricos das Ciências Humanas, ainda que visões esquemáticas limitantes como a da dataficação 

tenham aparecido cada vez com mais frequência.   
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Com foco na apreensão corporal, por sua vez, Izquierdo propõe ao menos quatro tipos 

de classificação de memória, sendo a primeira delas “[...] de acordo com o tempo transcorrido 

entre a aquisição e o momento em que são evocadas” (IZQUIERDO, 1989, p. 93). Essa seria 

dividida em três e, segundo Izquierdo, pode ser muito útil do ponto de vista descritivo. São elas 

as memórias [1] imediata (aquilo que fora apreendido há poucos segundos ou minutos), [2] 

recente (refere-se a algumas horas ou dias e, por fim [3] a remota (associada àquilo que se 

passou há semanas, meses ou anos). 

As demais classificações apresentadas por Izquierdo estão estruturadas de acordo com 

o tipo de informação a ser armazenada podendo ser divididas em três: hábitos e memórias, 

semântica ou episódica e, finalmente, aquela que Lévy (1998) se aproxima, memórias de 

procedimentos (saber como) ou declarativa (saber que)49. Percebe-se que em alguma medida 

diferencia-se a memória associada ao aprendizado para o desempenho de tarefas motoras e mais 

“automatizadas” daquelas que exigem um maior envolvimento de camadas simbólicas. 

Contudo, uma vez mais, ao deparar-se com a dimensão cultural a que estamos 

submetidos, esta divisão torna-se meramente um recurso didático, sendo difícil no campo de 

análise que se propõe nesta tese separar tais processos. A partir de outro modelo de 

classificação50, Pereira (2011, p. 28) chega à similar conclusão e reforça: 

 

O que se entrevê, então, é que as diferentes modalidades mnêmicas participam de 

forma recíproca umas das outras, transformando continuamente as possibilidades de 

preservação de um conjunto de informações e mensagens, bem como as possibilidades 

de acesso a esse mesmo conjunto. Tais afetações mútuas e recíprocas podem, não 

raramente, acabar por alterar o próprio conjunto de informações em questão, 

alterando, pois, a própria cultura. 

 

Alguém com habilidade para decorar datas de aniversários e eventos importantes de 

uma determinada relação, por exemplo, apresenta uma imensa facilidade de adquirir um 

aprendizado baseado na repetição. Mas demonstrar-se emocionalmente sensível a tais 

lembranças permite uma série de questões simbólicas que incorrem desse gesto. 

É importante destacar as questões que envolvem as classificações e as motivações 

distintas para que elas ocorram segundo um conjunto de parâmetros que interesse a um modo 

específico de análise. Entretanto, em todas as classificações, há claramente problemas nas 

 
49 Izquierdo et al. (2013) retomam esta classificação em estudo publicado no Dossiê Memória, da Revista USP. 
50 Pereira (2011) reflete a partir da classificação de Leroi-Gourhan em memória específica, étnica e artificial, sendo 

a primeira instintiva e as duas últimas, culturais. O autor sedimenta suas reflexões mediante o diálogo com Le 

Goff. 
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linhas que separam as categorias, havendo um embaçamento entre as fronteiras (IZQUIERDO, 

1989). 

Lévy (1998) enfatiza a memória declarativa, dividida em longo prazo e em curto prazo 

– sendo esta última também denominada de memória de trabalho. Esta mesma divisão 

aparece em Izquierdo et al. (2013, p. 12) que, em uma metáfora entre cérebro e máquina, 

explicam que a memória de trabalho “operacionalmente, representa aquilo que a memória 

RAM representa nos computadores”51. 

Lévy (1998) destaca as estratégias para retenção das informações e os modelos que 

sedimentam tais bases até os dias atuais. Mas antes, é preciso que se compreenda aquilo que 

sugere tratar-se de conhecimento a ser partilhado. Ele geralmente está associado a padrões de 

comportamentos desejáveis para a manutenção de um dado grupo social, valores, crenças, bem 

como as estratégias de sobrevivência. 

Izquierdo (1989) ressalta o processo seletivo, ou seja, aquilo que será ou não 

armazenado, seguido da consolidação desta informação para o indivíduo como o primeiro dos 

aspectos essenciais para a formação de memórias. Não é possível acessar o estado de memória, 

mas tão somente os fenômenos “transacionais” em que o estado de memória pode ser adquirido 

ou evocado: há assim um conjunto de estruturas e vias capazes de regular a gravação e 

evocação, constituindo-se como “[...] um sistema modulador que influi na decisão, pelo sistema 

nervoso, ante cada experiência do que deve ser gravado e do que deve ou pode ser evocado” 

(IZQUIERDO, 1989, p. 92). O que parece claro é que a memória humana atua em uma 

estratégia na relação que o indivíduo estabelece entre lembranças e esquecimentos.  

Izquierdo (1989, p. 94) destaca ainda que “as memórias são também muito mais 

sensíveis à incorporação de informação adicional nos primeiros minutos ou horas após a 

aquisição”, não se constituindo, portanto, como itens isolados e/ou puros, recordados tal qual 

os eventos sucederam, mas atravessam um sistema de mediação e negociação de atuações 

permanentes. Assim, um registro de memória ou a evocação desta experiência, por mais que 

seja à primeira vista um processo gestado no âmbito do indivíduo, não será um olhar unicamente 

deste. 

Assim, parece clara a noção de Levitin (2015) para quem a evocação da memória, muito 

mais do que um replay, trata-se de uma reescrita, uma reconstrução. Esta torna-se possível a 

 
51 “RAM” significa random-access memory ou “memória de acesso aleatório”. Ela, portanto, tem a função de 

permitir que o computador consiga ter acesso imediato aos dados que deseja, mas não grava permanentemente os 

arquivos como um HD, por exemplo. Por esta razão é comparada à memória declarativa ou de trabalho pelos 

autores.  
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partir de uma nova experiência gerada mediante a relação que Damásio (2000) afirma ocorrer 

entre um organismo e um dado estímulo que ele nomina de objeto. Tal qual na semiótica, neste 

âmbito, a definição de objeto não se limita a uma estrutura física, podendo ser relacionado a um 

evento externo ou interno de um determinado indivíduo. 

O autor explica que o ato de conhecer algo (ou tomar consciência de algo) reside em um 

“truque” que “[...] consiste em construir um relato do que acontece no organismo quando ele 

interage com um objeto, quer esse objeto seja realmente percebido, quer ele seja evocado, esteja 

ele dentro das fronteiras do corpo (por exemplo, a dor) ou fora dessas fronteiras (por exemplo, 

uma paisagem)” (DAMÁSIO, 2000, p. 327). Assim, a lembrança de um evento poderia formar 

imagens, afetando, portanto, o estado do organismo que cria “um relato não verbal dos eventos” 

(ibidem, p. 331) constituindo-se no que o autor denomina de mapas mentais de primeira ordem. 

O mito, segundo Lévy (1998), emerge como instrumento fundamental nas sociedades 

sem escrita ou, como um modelo que facilita a constituição dos mapas mentais descritos por 

Damásio (2000). Ele funciona como uma estrutura que simplifica uma série de elementos e 

torna mais fácil a compreensão de questões complexas. A este respeito, Pariser (2012) vai 

mencionar a capacidade psicológica do ser humano estabelecer esquemas para simplificar e 

entender o mundo. Inicia com um breve exemplo de um objeto como uma cadeira: uma vez 

reconhecido o esquema deste, sabe-se como reconhecer uma nova cadeira e o que fazer com 

ela. 

Pariser (2012) amplia a ideia de esquemas para notícias ou observações vinculadas a 

sujeitos, como profissões, modos de vestir, lugar de origem e conclui: “Depois que adquirimos 

esquemas, estamos predispostos a fortalecê-los.” (PARISER, 2012, p. 79)52. Este, segundo o 

autor, seria um dos pontos que permitem um certo grau de interferência nas tomadas de decisão 

dos usuários diante do modo como os sistemas computacionais contemporâneos representados 

por plataformas de redes sociais digitais operam. 

Em suma, a estrutura do mito acaba por ser um esquema, uma síntese das estratégias 

que Lévy destaca para que algo seja capturado por mais tempo ou seja, tornando-se as “[...] 

representações que têm mais chances de sobreviver nas ecologias cognitivas” (LÉVY, 1998, p. 

82). O autor enumera ao menos quatro estratégias. 

A primeira delas é a construção de uma ampla rede de associações de informações 

relacionadas àquilo que se pretende lembrar. Nas palavras do autor, “quanto mais conexões o 

 
52 Pariser (2012) vai problematizar as lógicas de fortalecimento de determinados esquemas e como este modo de 

funcionamento cerebral pode ser uma armadilha que colabora para processos de desinformação, por exemplo. 
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item a ser lembrado possuir com os outros nós da rede, maior será o número de caminhos 

associativos possíveis para a propagação da ativação no momento em que a lembrança for 

procurada.” (LÉVY, 1998, p. 80). 

A afirmação é corroborada com a explicação de Izquierdo et al. (2013, p. 12) de que 

“todas as memórias são associativas: se adquirem através da ligação entre um grupo de 

estímulos (um livro, uma sala de aula) e outro grupo de estímulos (o material lido, aquilo que 

se aprende; algo que causa prazer ou penúria)”. As memórias não são, assim, itens isolados, 

mas alicerçados em registros com uma maior complexidade. Assim, segundo Izquierdo, os 

indivíduos não recordam das letras isoladamente, mas das palavras inteiras, do mesmo modo 

que não irá lembrar isoladamente das cores que viram no dia anterior, mas das situações 

contextuais (IZQUIERDO, 1989). 

A segunda estratégia mnemônica é o estabelecimento de relações de causa e efeito que, 

associadas à terceira, a intensidade das associações – relacionada, por exemplo, ao grau de 

envolvimento para apreender uma dada representação – são capazes de estabelecer um vínculo 

mais duradouro. Por fim, Lévy (1998) ressalta as implicações emocionais ou o envolvimento 

pessoal com algo como um fator decisivo para a apreensão de uma informação e a capacidade 

de lembrá-la mais tarde. Izquierdo (1989, p. 97) reforça e complementa a afirmação: “as 

memórias adquiridas em estado de alerta e com certa carga emocional ou afetiva são melhor 

lembradas que as memórias de fatos inexpressivos ou adquiridas em estado de sonolência”. 

Uma vez demonstrado todo o processo, é lógico concluir não ser por acaso que os 

mitos se estruturam do modo como se estruturam. Além do modelo esquemático já 

mencionado, há dinâmicas próprias da linguagem que colaboram com a dimensão 

associativa. Especificamente acerca das rimas e da estrutura da poesia Grécia pós-homérica, 

o pesquisador da Escola de Toronto Havelock, na década de 1960, destaca: “A única 

tecnologia verbal possível e disponível que garantisse a conservação e fixidez da transmissão 

era a da fala rítmica, habilmente organizada em padrões verbais e rítmicos, singulares o bastante 

para preservar sua forma” (HAVELOCK, 1996, p. 59).  

Outro aspecto que reforça a dinâmica mítica do conhecimento das sociedades de 

oralidade primária, segundo Lévy (1998), é a metáfora de compreensão do tempo estar 

associada a ciclos. A ideia de incessantes recomeços garante a repetição, a reiteração dos 

elementos fundamentais, reforça aquilo que não deve ser esquecido, os elementos que 

necessitam ser sistematicamente recordados, evocados.  
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A ritualização e a utilização de outros elementos como a música, as danças também 

compõem o amplo espectro de linguagens e experiências corporais e sensórias que 

viabilizam a construção de lembranças53. 

Harari (2016) explica que durante milhões de anos os seres humanos armazenaram 

informações majoritariamente nos próprios cérebros, entretanto, este pode ser um método 

ineficaz para sistemas sociais mais complexos, conforme o autor, por três razões principais: [1] 

a capacidade limitada, [2] a perecibilidade – nas palavras de Harari (2016, p. 129), “toda 

informação armazenada em um cérebro será apagada em menos de um século”, tempo médio 

de vida de um ser humano – e, por fim, [3] a noção fundamental de que o cérebro foi adaptado 

“[...] para armazenar e processar apenas determinados tipos de informação” (ibidem. p. 129, 

grifo nosso), o que implica talvez neste “descompromisso” com o registro tal qual percebido 

em um primeiro momento. 

Isto faz com que a própria noção de oralidade, quando esta deixa de ser primária em 

uma dada sociedade e passa a ser secundária, também se modifique. Amplia-se também as 

tecnologias de mediação que na oralidade secundária, em um primeiro momento, divide 

espaço com a escrita. 

 

3.2 As formas de “escrita como tecnologia da linguagem”54 

  

É possível afirmar que uma das funções da escrita consiste em resolver o problema da 

sobrecarga de memória dos sistemas sociais que exigiam cooperação de grupos cada vez 

maiores de pessoas (HARARI, 2016). De igual modo, é correto destacar que a escrita, como 

consequência, opera mudanças de sentido capazes de alterar as formas de enxergar e ordenar o 

mundo (HAVELOCK, 1996).  

Em Prefácio a Platão, Havelock (1996, p. 214) exemplifica: “uma transformação na 

língua grega, na sintaxe do uso linguístico e nas implicações de certas palavras-chave que fazem 

parte de uma revolução intelectual mais ampla, que teve repercussões em toda a esfera da 

experiência cultural grega”. 

 
53 Assim, parece “natural” que a busca por uma narrativa em que relações de causa e efeito e coerência 

expressiva, recorrendo a momentos narrativos similares àqueles encontrados na jornada do herói 

(CAMPBELL, 1949), sejam recursos amplamente utilizados nas reconstruções das memórias pessoais. 
54 Este trecho foi retirado de um artigo da pesquisadora Cristiane Dias e reflete acerca das diferenças que podem 

ocorrer em modos de escrever manuscrito, teclado ou digitado, publicado na obra Tecnologias de linguagem e 

produção do conhecimento (2009). 
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Recupera-se o papel das materialidades das tecnologias de informação e comunicação 

como elementos constitutivos e condicionantes de registro, armazenamento, recuperação e 

trânsito de informações, bem como, por conseguinte, de tipos e usos de conteúdos 

disponibilizados nos dispositivos midiáticos, mais notadamente os digitais. Compreende-se que 

pensar os suportes materiais abrange uma “[...] possibilidade de leituras acerca das formas de 

memória que estão se construindo, sustentando e garantindo os saberes e a identidade de uma 

dada cultura” (PEREIRA, 2011, p. 20). 

Em uma busca por um traçado histórico dos meios de comunicação, Innis (2011, p. 73) 

destaca a relação entre a tecnologia e elaboração de sua linguagem e, por conseguinte, a 

mensagem que é capaz de portar: “Os egípcios, com abundância de papiro e com o uso do 

pincel, criaram um elaborado sistema de escrita, enquanto os babilônicos, dependentes da argila 

e do estilete, desenvolveram um sistema de escrita mais econômico”. O autor articula o 

pensamento vinculando os eventos históricos às possibilidades que os meios e tecnologias de 

comunicação de cada época propiciaram. Innis conclui que “(…) o uso de um meio de 

comunicação durante um longo período determina, em certa medida, a natureza do 

conhecimento a ser comunicado” (INNIS, 2011, p. 104). 

É válido ressaltar que não é possível pensar a escrita a partir de uma lógica homogênea. 

Seu percurso, desde as representações pictóricas até a emergência de alfabetos que simbolizam 

fonemas cumprem papeis distintos. Assim, diferentes linguagens e códigos de escrita podem 

possuir motivações e interesses diversos quanto a suas funções contextuais e este entendimento 

será essencial para os seus processos de decodificação. Segundo Harari (2018, p. 132), 

 

O latim, os hieróglifos do antigo Egito e o braile são sistemas de escrita completos. 

Pode-se usá-los para escrever registros de impostos, poemas de amor, livros de 

história, receitas de culinária e leis empresariais. Já o primeiro sistema de escrita 

sumério, assim como as notações musicais e os símbolos matemáticos modernos, é 

um sistema de escrita parcial. Você pode usar símbolos matemáticos para fazer 

cálculos, mas não pode usá-los para escrever poemas de amor. 

 

Se ampliada a reflexão para diferentes modelos de sistemas de escritas, nota-se com 

bastante clareza que alguns permitem uma miríade de registros que escapam a outros. 

Organizam, armazenam, registram, arquivam e permitem distintos modos de circulação e 

recuperação de uma grande quantidade de dados que deve ser processada e estruturada em 

pacotes de informações conforme os interesses de quem os utilizam. Uma vez compreendidas 

as diferenças, destaca-se o que eles têm em comum. Segundo Lévy (1998), é a partir da 
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possibilidade da escrita que pela primeira vez os discursos podem ser separados das 

circunstâncias em que foram produzidos. 

Antes dele, McLuhan (1972), a partir de Carothers, explica que tal experiência permite 

a emergência de um processo de reconhecimento do indivíduo deslocado da comunidade da 

qual faz parte: “Numa sociedade altamente letrada ou alfabetizada, portanto, o conformismo do 

comportamento visível, observável, liberta o indivíduo para desvios interiores, para o 

inconformismo do pensamento, o que não se dá na sociedade oral onde a verbalização interior 

constitui ação social efetiva” (MCLUHAN, 1972, p. 43). Este reconhecimento é fundamental 

para a compreensão das escritas de si e como elas se constituem, variam e se reorganizam ao 

longo dos séculos, as tecnologias disponíveis em cada época e em como se estabelecem as 

estratégias de lembranças, silenciamentos e esquecimentos. 

Steven Johnson (2001), por sua vez, ao interpretar o livro como hardware e aquilo que 

é escrito como software, ressalta as infinitas possibilidades que a linguagem permite para a 

emergência de novas formas de expressão. A partir das experiências literárias de James Joyce, 

Johnson (2001, p. 14) afirma que quando publicou Ulisses, em 1922, Joyce “[...] revolucionou 

todas as nossas expectativas quanto ao que os livros devem ser”. 

Não é irrelevante ressaltar que o mesmo sistema de escrita em um período em particular 

pode impactar pessoas, mercados e/ou grupos sociais distintos de maneiras completamente 

diferentes. Este é um dos aspectos, por exemplo, que Eisenstein propõe uma crítica e uma 

reflexão acerca da ideia de “homem tipográfico” desenvolvida por McLuhan n’A Galáxia de 

Gutenberg (1972). Conforme observa Edimárcia Araújo (2013, p. 62), 

 

A historiadora inicia o quarto capítulo do livro “A revolução da cultura impressa”, 

publicado em 1998, dizendo que “Uma vez que nos é bem conhecida a diversidade 

religiosa, linguística e socioeconômica dos leitores europeus, torna-se difícil imaginar 

o que tinha em mente Marshall McLuhan, quando escreveu sobre a formação do 

homem tipográfico” (1998, p.109). Segundo ela, ao não especificar o grupo social do 

qual se quis falar, mas, pelo contrário, ampliá-lo, McLuhan não levou em 

consideração “as múltiplas interações que se produziram em meio a circunstâncias 

muito variadas” (EISENSTEIN, 1997, 146). 

 

Ao analisar a obra de Eisenstein, Araújo (2013) reforça a contribuição quanto ao rigor 

metodológico que a historiadora traz às reflexões de McLuhan, ao passo que Eisenstein também 

menciona a sua dívida com o pesquisador canadense quanto à possibilidade de abrir um campo 

de análise ainda não explorado pela autora. Desse modo, é possível afirmar que há uma certa 

continuidade entre os estudos destes pesquisadores, vinculados pela busca em compreender o 

impacto da tipografia nas distintas sociedades ocidentais europeias de meados do século XV. 
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Outro aspecto destacado por Innis (2011) refere-se à ênfase que determinadas 

tecnologias dão à relação entre o meio, a mensagem e suas capacidades de se relacionarem com 

o tempo e o espaço implicando assim, no que o autor afirma ser o bias, uma espécie de tendência 

ou viés de significação para a cultura na qual determinado meio está inserido. Como exemplo 

pode-se ter que uma mensagem cravada na pedra possui maiores condições de perdurar no 

tempo, no entanto, menos condições de se deslocar no espaço. Por outro lado, o pergaminho 

sugere a relação oposta: uma maior facilidade em se deslocar no espaço e menos condições de 

vencer o tempo, se comparado à pedra. Tais condições estariam estreitamente alinhadas às 

formas de circulação (espaço) e durabilidade (tempo).  

Na dinâmica que conforma aquilo que se compreende por história das civilizações, 

muitas das estratégias de registro obtiveram sucesso quanto ao armazenamento e sua capacidade 

de perdurar no tempo ou espaço, entretanto, por diversas razões o mesmo êxito não ocorreu 

quanto à partilha de seus aparatos de decodificação. Como exemplo, recorre-se a Luo, Cao e 

Barzilay (2019) que desenvolveram um sistema computacional capaz de decodificar escritos 

antigos. Em um esforço tecnológico, o sistema algorítmico elaborado pelos pesquisadores 

trabalha mediante o reconhecimento de padrões de alterações da linguagem documentada na 

linguística histórica e sugere dinâmicas de decodificação com um fluxo e esforço temporal 

menor do que o empregado a partir de outras técnicas (LUO; CAO; BARZILAY, 2019).  

O experimento dos pesquisadores demonstra a capacidade algorítmica cada vez maior 

de reconhecer padrões em estruturas à primeira vista irreconhecíveis ou apenas parcialmente 

identificáveis e, por conseguinte, processar massas informacionais com o auxílio de aparatos 

tecnológicos igualmente complexos. Para viabilizar tais percursos, é necessário considerar as 

estruturas e conhecimentos adquiridos anteriormente, o que confere um grau de continuidade a 

elementos muitas vezes alardeados como disruptivos. 

Além das complexidades de perdurar no tempo, no espaço e ser capaz de uma 

decodificação eficaz, é preciso identificar que quanto maior o número de registros, mais 

ordenados precisam ser os sistemas de catalogação e recuperação da informação necessária, no 

momento oportuno. Uma das características da condição biopsicossocial humana é 

precisamente a rapidez com que consegue acessar uma determinada informação. 

Conforme exemplifica Harari (2016, p. 135), é possível a alguém armazenar bilhões de 

informações e percorrer por algumas delas de modo aleatório, mas extremamente eficiente, o 

que permite lembrar qual a capital da Itália e, em seguida, o que estava fazendo no dia 11 de 

setembro de 2001. Ainda que se identifique falhas neste processo, não é difícil reconhecê-lo 

como extremamente complexo e funcional. São as dinâmicas associativas anteriormente 
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mencionadas que se colocam em ação. As materialidades dos diversos e complexos sistemas de 

escrita, por sua vez, demandam um novo tipo de ordenamento das informações: 

 

Claramente, o mero ato de gravar um documento em argila não é suficiente para 

garantir um processamento de dados eficaz, preciso e conveniente.  Isso requer 

método de organização como catálogos, métodos de reprodução como fotocopiadoras, 

métodos de acesso rápido como algoritmos de computador e bibliotecários pedantes 

(mas, com sorte, solícitos) que saibam usar essas ferramentas (HARARI, 2016, p. 

136). 

 

 Assim, o autor explica que os antigos escribas não apenas aprendiam a escrever, mas a 

catalogar, a recorrer a dicionários, a criar sistemas de recuperação para além do registro. Isto 

faz com que Harari conclua que o impacto mais importante da escrita na humanidade é que ela, 

“[...] pouco a pouco, mudou a forma como os humanos pensam e concebem o mundo. A livre 

associação e o pensamento holístico deram lugar à compartimentalização e à burocracia” 

(HARARI, 2016, p. 138). Latour (1996), por sua vez, traduziria esta relação a partir do caráter 

associativo e descentralizado das agências exercidas sobre s outros e entre os atores envolvidos. 

 Dias (2009), por sua vez, convida a pensar como a mesma linguagem escrita pode ser 

experienciada de maneiras tão distintas quanto as tecnologias usadas em seu processo. Não se 

trata, portanto, como aponta Innis (2011), de um sistema de escrita diferente em suportes 

distintos, mas de um mesmo sistema em variados suportes.  

Assim, a autora sugere os atos de escrever (manuscrito), teclar e digitar como sendo, 

cada um, próprio de culturas distintas e capazes de “[...] produzir sentidos diferentes e diferentes 

conhecimentos do mundo, pois cada um desses gestos têm [sic] repercussões no modo como 

nos relacionamos com o conhecimento. Em cada uma dessas relações muda a relação do sujeito 

com a linguagem” (DIAS, 2009, p. 11).  

Sobre a questão supramencionada, Steven Johnson (2001) descreve a sua experiência 

pessoal do processo de transição de deixar de ser um mero digitador (escrever algo e digitar 

para o computador) para começar efetivamente a produzir em um editor de textos diretamente 

no computador. É interessante observar que Johnson (2001) destaca não ter sido alguém avesso 

à tecnologia, mas ainda assim houve um período em que era incapaz de considerar um texto 

digitado como próprio, autêntico. Contudo, o autor é enfático quanto à mudança que julga 

essencial neste processo: 

 

A coisa realmente interessante aqui é que o uso de um processador de textos muda 

nossa maneira de escrever — não só porque estamos nos valendo de novas 

ferramentas para dar cabo da tarefa, mas também porque o computador transforma 

fundamentalmente o modo como concebemos nossas frases, o processo de 
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pensamento que se desenrola paralelamente ao processo de escrever (JOHNSON, 

2001, p. 133, grifo nosso). 

 

É nesta sobreposição de culturas impulsionadas por distintas tecnologias de mídia que 

a cultura de massa emerge com mais uma variedade de materialidades que se associam ao 

campo da memória cultural, tanto pessoal quanto social. É, pois, com estes objetos e suas 

dinâmicas que operam profundas transformações em uma subjetividade cada vez mais 

atravessada pelas tecnologias e meios de comunicação. 

 

3.3 A emergência das mídias massivas e sua relação intrínseca com as memórias 

 

A emergência da cultura de massa é viabilizada devido aos avanços das técnicas de 

impressão, mais notadamente para o suporte de imagens, as possibilidades de gravação de som, 

seja para ouvir uma orquestra em seu próprio lar, registrar a voz de um ente querido ou ter 

acesso às notícias através do rádio, bem como o advento da película e da fita magnética. Assim, 

um mundo cuja presença das visualidades se consolida como elemento central dos suportes 

midiáticos e das relações humanas traz novas abordagens. A expansão de registros, portanto, 

impele a novos parâmetros também para se pensar nas memórias, sejam elas no campo pessoal 

ou sociocultural, privado ou público. 

Lévy (1998) recupera a cibernética desde a sua origem, nos anos 1940 e de algum modo, 

suprime aqueles denominados meios de comunicação de massa, ainda que considere em sua 

análise o estatuto da imagem próprio desse contexto. Esta afirmação é sustentada quando o 

autor menciona que, antes considerado um periférico, o ecrã/tela torna-se não apenas um 

elemento fundamental na relação entre o usuário e o computador pessoal como também passa, 

junto ao teclado, a simbolizá-lo de modo universal. Neste sentido, é válido ressaltar a 

importância do design que traz a possibilidade de acesso ao universo cibernético sem 

necessariamente precisar aprender diversas outras linguagens. Foi precisamente esta mudança 

e a vinculação a uma dimensão visual que se tornou fundamental para viabilizar o que o usuário 

médio experiencia na interface.  

No caso desta tese considera-se relevante mencionar o estatuto das visualidades e da 

imagem, fortemente vinculados à emergência e consolidação não apenas de uma cultura de 

massas, mas também da fase que Santaella (2003b) denomina de cultura das mídias, uma 

espécie de transição entre o paradigma massivo e o da cultura digital. 

Santaella (2003b) explica que ao propor a existência de eras culturais para tratar dos 

paradigmas dos meios de comunicação não se impõe neste processo uma linearidade, mas 
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sobreposições, misturas que criam “[...] tecidos culturais híbridos e cada vez mais densos” 

(Ibidem, 2003b, p. 81). A autora ressalta que a partir dos anos 1970  

 

[...] teve início um processo progressivo de convivência da televisão com o 

ininterrupto surgimento de novas máquinas, equipamentos e produtos midiáticos que 

apresentam uma lógica distinta daquela que é exibida pelos meios de massa: máquinas 

de xerox, a distribuição universal de máquinas de fax, videocassete, videogames, 

segmentação das revistas e programas de rádio para públicos específicos, TV a cabo 

etc., enfim, novos processos comunicacionais a que chamo de cultura das mídias 

(SANTAELLA, 2003b, p. 81). 

 

Assim, os tensionamentos e convivências entre a cultura de massa, os dispositivos e 

discursos que a tornam possíveis com aqueles de uma cultura de transição é essencial na análise 

da ampliação de um ecossistema que compreende as materialidades da mídia e os discursos que 

atravessam as memórias. 

Neste ponto, torna-se válido atentar aos imbricamentos da memória cultural pessoal e 

da memória cultural social com os processos de industrialização e o acesso aos meios de 

comunicação de massa, assim como às tecnologias domiciliares (VHS, K7, álbuns fotográficos 

caseiros etc) que permitiram uma reconfiguração dos registros e de circulação daquilo que era 

do campo do privado. Os modos como se registra o privado são atravessados não apenas pela 

“permissão” dos instrumentos tecnológicos, mas também pelos regimes de visualidades e 

visibilidades que se instauram a partir deles, formando o repertório cultural dos indivíduos. 

Erigir, portanto, fronteiras neste campo de análise é contraproducente. Segundo Van Dijck 

(2007, p. 18)55,  

 

Assume-se que a memória cultural pessoal é gerada pelo que chamamos de mídia 

doméstica (fotografia de família, vídeos caseiros, gravadores), enquanto a memória 

cultural coletiva é produzida pela mídia de massa (televisão, discos musicais, 

fotografia profissional), implicando que na primeira o tipo de mídia é confinado à 

esfera privada, enquanto o último pertence ao domínio público. Mas essa divisão 

simples, mesmo que funcional, também é conceitualmente falha: obscurece o fato de 

as pessoas derivarem suas memórias autobiográficas de fontes de mídia pessoais e 

coletivas. 

 

Acrescenta-se a Van Dijck (2007) o fato de que também a mídia de massa – bem como 

as de funções massiva e pós-massiva – assume as estéticas das memórias culturais pessoais em 

 
55 Traduzido de: “It is practical to assume that personal cultural memory is generated by what we call home media 

(family photography, home videos, tape recorders) whereas collective cultural memory is produced by mass media 

(television, music records, professional photography), implying that the first type of media is confined to the 

private sphere, whereas the latter pertains to the public realm. But that simple division, even if functional, is also 

conceptually flawed: it obscures the fact that people derive their autobiographical memories from both personal 

and collective media sources” 
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diversos momentos. É possível mencionar o projeto de Kevin MacDonald em parceria com 

Ridley Scott e o YouTube Life in a day56, em que foi solicitada a participação do púbico com o 

envio de imagens capturadas no dia 24 de julho de 2010 por pessoas em diversos lugares do 

mundo para a criação de um produto audiovisual único, coeso, do que seria “a vida em um dia” 

segundo a apreensão de diversos povos e indivíduos do planeta. É, portanto, a estética e a 

produção da mídia doméstica, amadora, reconfigurada. Diante do contexto de pandemia do 

covid-19, o projeto foi retomado com a mesma solicitação de participação, desta vez em 25 de 

julho de 2020. O material finalizado foi apresentando no Festival Sundance em janeiro de 2021 

e em seguida disponibilizado no YouTube.   

Também os estudos de fandons são capazes de fazer compreender o quão difusas são as 

fronteiras entre o público e o privado quando se observa a relação entre indivíduos e objetos da 

cultura de massa. Na tese acerca da peregrinação que os fãs realizam para encontrar a diva pop 

Britney Spears em Las Vegas, Alan Mascarenhas (2019) argumenta que acessar aquele corpo-

monumento significa, para quem embarca na peregrinação/jornada, sobretudo um reencontro 

consigo, com sua identidade, com sua própria biografia, portanto. 

É válido destacar que, comumente, há dois modos de pensar a relação entre memória e 

mídia que tornam as análises distintas das que se pretende propor. Um deles é julgar que 

fotografias, vídeos, textos ou quaisquer outros registros/objetos podem ser considerados como 

memória em si. Apesar de, à primeira vista parecer bem óbvio, não são raros argumentos que 

assumam o registro dos eventos como o evento em si. Tampouco devem ser considerados 

meramente como uma espécie de “extensão” de arquivamento em um suporte não biológico, 

uma vez que, nesta reflexão, ainda assim em algum momento o objeto de memória se coloca 

ele próprio como a memória. 

Outro modo de pensar é que a mídia, mais notadamente quando observada na dimensão 

dos produtos da cultura de massa, pode ser uma armadilha à pureza da lembrança ou dos fatos. 

Desse modo, atribui-se demasiado peso a um elemento externo a algo que ocorre também 

em nossa própria interioridade57. 

Sobre esses dois aspectos, Van Dijck (2007) postula que nas análises que se propõem a 

pensar mídia e memória, elas não devem ser consideradas entidades separadas, mas sim que há 

invariavelmente uma relação entre elas, uma moldando a outra. Por esta razão, a autora 

estabelece o conceito de memórias mediadas e definido como  

 
56 O projeto está disponível no endereço https://www.youtube.com/user/lifeinaday. Acesso: Jan. 2021. 
57 A depender do tipo de problemática e recorte de análise é possível fazer esta inferência, contudo, para fins e 

propósitos desta tese, corrobora-se com Van Dijck (2007). 

https://www.youtube.com/user/lifeinaday
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[...] as atividades e objetos que produzimos e apropriamos por meio das tecnologias 

de mídia, para criar e recriar um senso de passado, presente e futuro de nós mesmos 

em relação aos outros. Objetos e atos de memória mediados são locais cruciais para 

negociar o relacionamento entre o eu e a cultura em geral, entre o que conta como 

privado e o que é público, e como a individualidade se relaciona com a coletividade 

(VAN DIJCK, 2007, p. 21)58. 

 

Como pensar, portanto, em uma perspectiva das memórias mediadas em circuitos 

digitais? 

 

3.4 Memórias mediadas e materialidades digitais 

 

É sabido que para as indústrias da cultura houve uma alteração significativa nos modos 

de operação na medida em que “o digital liberou a música do vinil, o texto do papel e a imagem 

da película” (SILVEIRA, 2008). Na mesma medida, não seria incorreto afirmar que o acesso e, 

por conseguinte, a popularização das tecnologias digitais alteraram profundamente a maneira 

como os indivíduos produzem e reproduzem conteúdos e informações acerca de si e seus 

círculos mais próximos (família, amigos, colegas de trabalho, da igreja ou de outra organização 

social). 

Adicionando mais uma complexa camada à circulação de registros ao ecossistema de 

mídia contemporâneo, é possível afirmar que há, ao menos três etapas no contexto digital que 

convivem simultaneamente. A primeira consiste na digitalização de acervos que traz como 

tecnologias essenciais o scanner e demais equipamentos de conversão de átomos à linguagem 

binária. 

É interessante destacar que o uso do scanner em si permite um campo de 

experimentação de estéticas a partir da junção entre materiais digitalizados e digitais. Ademais, 

concebe-se novos formatos de constituir e experienciar o acesso a um dado conteúdo em uma 

determinada comunidade. Para mencionar um exemplo, Adriana Amaral e Giovana Santana 

Carlos (2016) propõem uma análise de uma prática na comunidade de fandom de cultura pop 

japonesa denominada de scanlation, expressão derivada da junção entre scan e translation. Esta 

consiste em um esforço de grupos de fãs para permitir o acesso do conteúdo em uma dada 

 
58 Traduzido de: “[…] activities and objects we produce and appropriate by means of media technologies, for 

creating and re-creating a sense of past, present, and future of ourselves in relation to others. Mediated memory 

objects and acts are crucial sites for negotiating the relationship between self and culture at large, between what 

counts as private and what as public, and how individuality relates to collectivity. As stilled moments in the present, 

mediated memories reflect and construct intersections between past and future—remembering and projecting lived 

experience”. 
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comunidade geograficamente dispersa que se propõe a “[...] digitalizar, traduzir, editar e 

distribuir mangás gratuitamente pela internet” (AMARAL; CARLOS, 2016, p. 55). A própria 

dinâmica do digital, portanto, instiga à experimentação, práticas de remixagem e aos 

reordenamentos de autoria (NICOLAU, NOBRE, 2009). 

Para além das experimentações, os processos de digitalização de arquivos e acervos foi, 

a princípio, imaginado como um modo inequívoco de manutenção dos arquivos. Conforme 

explica Felinto (2011), a internet consiste de uma memória artificial imensa que permitiu o uso 

da metáfora “palácios da memória”. A expressão aparece na obra de Steven Johnson, “Cultura 

da interface” que recupera a expressão, segundo ele, em referência aos retóricos gregos, mais 

notadamente Simônides que utilizava como recurso mnemônico a espacialidade, atribuindo 

para cada conjunto de eventos ou situações um determinado aposento, sendo um precursor do 

que Johnson define como “espaço-informação”.  

Assim, “O ato propriamente dito de contar a história era uma mera questão de 

perambular pelos aposentos do palácio” (JOHNSON, 2001 p. 22). Para o autor, a metáfora 

advém da noção de que a história era transformada em espaços arquitetônicos, num esforço de 

trazer a memória visual dos eventos, mais duradoura e fácil de lembrar ao nosso cérebro do que 

a textual. Johnson (2001, p. 22) argumenta: “É por isso que temos muito mais facilidade de 

esquecer um nome que um rosto, e nos lembramos meses mais tarde de que certa citação 

aparecia no canto superior esquerdo de uma página, mesmo que tenhamos esquecido as palavras 

da própria citação.” 

Entretanto, é necessário destacar que mais tecnologia não significa necessariamente 

mais êxito quanto à recuperação em todos os casos. A rápida obsolescência tecnológica impõe 

desafios de recuperação de informação, ainda que estas estejam devidamente armazenadas. 

Em um nível institucional, há a preocupação latente dos cientistas da informação em 

lidar com políticas adequadas de preservação dos acervos. Isto significa que os profissionais da 

área têm ampliado o seu escopo de atividades não apenas para a aquisição, seleção, 

arquivamento dos materiais digitais, apenas para citar algumas etapas. No intuito de garantir o 

pleno acesso dos registros, a interoperabilidade entre acervos, a preocupação com migração59 e 

conversão de formatos capazes de garantir a integridade do conteúdo de um determinado 

arquivo digital são alguns dos desafios (ARELLANO, 2004). 

 
59 “Segundo a definição da Task Force on the Archiving of Digital Information (1996), migração é a transferência 

periódica de materiais digitais de uma configuração de hardware/software para outra ou, de uma geração de 

tecnologia computacional para a geração seguinte.” (ARELLANO, 2004, p. 20). 
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A segunda etapa consiste na produção de conteúdos diretamente no digital. Neste 

momento, é importante lembrar que há um processo de experimentação e de reconhecimento 

das possibilidades até o estabelecimento de linguagens e estéticas próprias dos ambientes. 

Como parte do processo, as novas linguagens tendem a assumir-se inicialmente como híbrido 

que tem como referência o parâmetro anterior até constituir-se plenamente.  

A esse respeito, Felinto (2011) destaca uma percepção recorrente em Benjamin de que 

“[...] cada cultura projeta sobre seus aparatos técnicos o imaginário, as expectativas da época”. 

Neste sentido, exemplifica que as primeiras lâmpadas tinham o formato de chamas, assim como 

o design dos primeiros carros era próximo ao das carruagens. No caso da cultura digital, Lévy 

(1998) menciona as possibilidades de sintetizadores e samples nos áudios, bem como os novos 

modos de criação e edição de imagens, dentre outros exemplos. 

Se utilizado o exemplo do Jornalismo e as fases pelas quais passou no âmbito digital, 

Fernando Firmino da Silva (2013) recupera que a primeira etapa se configurou basicamente 

como a disponibilização do jornal impresso em extensão digital não editável, mantendo, 

inclusive, a mesma estrutura (diagramação). Mais tarde, na segunda metade da década de 1990, 

começa a constituir-se a partir do uso da linguagem inerente ao meio. Na terceira fase, no 

começo do século XXI, recorre ao uso do flash, incorpora as possibilidades que a banda larga 

propicia e assim por diante.  

Por fim, Silva (2013) constata duas etapas seguintes que consistem no uso de bases 

dados disponíveis em rede para a produção jornalística e na emergência do jornalismo em 

plataformas móveis, que incorpora características anteriores e “[...] acrescenta ainda a 

portabilidade, a mobilidade de produção e ainda de consumo, com novas formas de interagir 

em termos de interface (touch screen, acelerômetro, aplicações) relacionadas à tactilidade e 

interfaces hápticas (PALACIOS; CUNHA, 2012).” (SILVA, 2013, p. 61). 

Considera-se assim, relevante pensar que a busca por modelos e linguagens próprias 

perpassam pelas materialidades que envolvem não apenas os dispositivos de produção e acesso 

– computadores pessoais, notebooks, tablets, smartphones -, como também as infraestruturas 

de datacenters, velocidade de conexão, expansão da banda larga, apenas para citar alguns 

exemplos. Todos estes aspectos interferem diretamente nas interfaces pelas quais se dá o acesso, 

a produção, a interação e o consumo das informações e conteúdos que circulam. 

Ainda na relação entre indivíduos e estrutura, os distintos espaços – sites, caixas de 

email, bate-papos, fóruns de discussão, blogs, sites de redes sociais digitais – foram 

constituindo dinâmicas e particularidades nas mediações. Os modos de circulação por estes 

ambientes ou neles próprios por meio de uma lógica não-linear e hipertextual (LÉVY, 1998) 
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também é evidenciada. Ao pensar na relação dos indivíduos entre si, entre eles e instituições e 

consigo mesmo, a noção de rede, bem como suas materialidades que contribuem em definições 

como a quem se destina aquilo que se produz, as possibilidades de permanência e recuperação 

também reconfiguram e alteram as relações, aquilo que é dito, os apagamentos e também 

silenciamentos. 

Em um nível pessoal, a presença digital ocorre mediante a ocupação e espraiamento das 

escritas e reescritas de si em diversas plataformas distintas. Desse modo, as redes sociodigitais 

em algum momento passam a viabilizar a interoperabilidade entre si, ainda que não façam parte 

do mesmo conglomerado. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 60  brasileira define 

parâmetros não apenas para facilitar a integração quando da publicação, mas também da 

capacidade dos indivíduos realizarem a portabilidade de dados. Esta é definida por Daniela 

Cravo (2018) como a transferência entre controladores, mas sem que, necessariamente, seja 

encerrado o contrato com algum deles. Isto significa que não é necessária uma migração de um 

fornecedor a outro como no caso da telefonia móvel, mas uma transferência de dados ou cópia 

(download) destes. Como exemplo, é possível citar a parceria entre o Facebook e o Google que, 

desde dezembro de 2019, permite que o usuário faça a transferência de fotos e vídeos publicados 

no Facebook diretamente para o Google Fotos61. 

A terceira e última etapa consiste notadamente na lógica da plataformização e do 

capitalismo de vigilância que fazem emergir um comportamento dos usuários que é orientado 

também pela performatividade algorítmica. Conforme explica Lemos (2019): 

“Plataformização, Dataficação e Performatividade Algorítmica (PDPA) são as novidades da 

sociedade contemporânea, e esse tripé coloca em xeque as ideias de emancipação, liberdade e 

conhecimento que deram origem à cibercultura”. 

A maneira como o ciberespaço foi assimilado e os modos que operam a constituição de 

uma cibercultura é um ponto de conflito da sociedade contemporânea. Quando em dezembro 

de 2015 a Motherboard publicou entrevista com o fundador do The Pirate Bay, Peter Sunde 

 
60 Conforme explicitada no Artigo 1 da Lei, esta “[...] dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 

meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger 

os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural”. A lei completa pode ser acessada através do endereço: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso: 10 set. 2020. 
61 Apesar do anúncio em 1 dezembro de 2019, o recurso foi implantado gradativamente, sendo disponibilizado 

para o mundo inteiro apenas em junho de 2020. Em setembro do mesmo ano, a plataforma ampliou a portabilidade 

de dados também para outros dois serviços, o Dropbox e o Koofr. Os percursos de acesso são distintos entre o uso 

da plataforma no navegador e o aplicativo no smartphone. Entretanto, em ambos os casos, deve-se procurar a aba 

de “Configurações”. Mais informações em: https://about.fb.com/news/2019/12/data-portability-photo-transfer-

tool/. Acesso: 17 nov. 2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://about.fb.com/news/2019/12/data-portability-photo-transfer-tool/
https://about.fb.com/news/2019/12/data-portability-photo-transfer-tool/
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(apud MOLLEN, 2015), afirmando que “[a internet] nunca funcionou direito, mas agora está 

pior do que nunca”, as questões imediatas que se levantaram foram: de que internet está se 

falando e o que se estava/está esperando dela?  

As críticas de Sunde coadunam-se à reflexão de Sodré (2014, p. 78) quando este aponta 

o projeto, em partes, problemático de que “(...) a internet, alardeada como ‘estádio supremo’ do 

desenvolvimento dessas técnicas, viria oferecer a interatividade como uma resposta técnica ao 

problema da dominação simbólica (monopólio da fala) da mídia sobre as audiências”. Das 

fragilidades apontadas por Sodré e a razão pela qual Sunde sinaliza uma piora na internet, a 

vigilância, a diluição da privacidade e a instauração de mecanismos eficazes de controle 

encontram-se no centro do debate. 

O tema torna-se sensível na medida em que os indivíduos se inscrevem nas malhas do 

controle intencionalmente; privacidade não parece mais um direito a ser preservado e mesmo 

diante da vigilância, a oferta de algum retorno é sedutora. Chama-se atenção especialmente para 

o âmbito das plataformas de redes sociais digitais – ambiência que interessa à nossa análise – 

definida por Recuero (2009, p. 104) como “(...) sites cujo foco principal está na exposição 

pública das redes conectadas aos atores, ou seja, cuja finalidade está relacionada à publicização 

dessas redes”. Uma metáfora que emerge é que “trocamos a liberdade do código aberto (ou da 

noção de que a informação quer ser livre) por condomínios fechados administrados por 

empresas cada vez mais espertas no uso e na venda de nossos dados privados” (VIANNA, 

2017)62. 

Soma-se a este conflito o fato de que a cultura digital, embora calcada nos princípios 

mencionados por Lemos (2020), traz desde sua gênese, uma relação ambígua na constituição 

de um imaginário cuja relação entre indivíduos e artefatos é permeada de fascínio e conflitos.  

 

  

 
62 Documento eletrônico não paginado. 
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PARTE IV – FACEBOOK, CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA E 

ALGORITMIZAÇÃO DA VIDA 

 

4 DE QUE ALGORITMO ESTÁ SE FALANDO? 

 

[...] a cultura em que crescemos nunca é 

realmente ‘visível’ – é tomada como dada, de 

sorte que suas pressuposições são percebidas 

como autoevidentes. 

- Roy Wagner 
 

Striphas (2015) articula a partir da genealogia dos significados do termo informação, 

como este passou a significar e dar conta de elementos extrínsecos ao indivíduo, algo que 

ocorre fora do corpo e, segundo os seus fluxos, as pessoas poderiam buscá-la ou não. A partir 

desta reflexão, o autor explica o conceito de Norbert Wiener, quando este, em 1948, afirma 

que “se as máquinas tinham apetite por informações, aparentemente as informações não eram 

específicas para os seres humanos” (grifo nosso).  

É precisamente neste momento de emergência da cibernética definida e pensada a 

partir de Wiener que a compreensão acerca dos rumos quanto aos tratamentos de dados e o 

ordenamento para que a estes sejam atribuídos valores informacionais está posta. Sugerir um 

contexto de algoritmos decodificados por máquinas fazendo parte das decisões que 

organizam a sociedade e a cultura, portanto, foi apenas uma questão de tempo. 

O que Striphas (2015) propõe é refletir como os algoritmos aliados às tecnologias 

digitais estabelecem rearranjos e possibilidades para pensar a cultura diante dos usos e de 

estratégias singulares na vida e nos relacionamentos dos indivíduos. Robert Seyfert e Jonathan 

Roberge (2016), por exemplo, sinalizam sobre como os algoritmos penetraram em diversas 

instâncias da vida cotidiana de tal forma que não é mais possível pensar em uma dinâmica social 

sem a presença deles. Para os autores, as práticas possíveis de serem realizadas sob sua lógica 

têm crescido rapidamente, de modo, em breve, que nenhuma experiência humana passará 

intocada pela atividade algorítmica. 

Se Seyfert e Roberge (2016) apontam para dinâmicas institucionais, econômicas, 

financeiras e macroestruturais, de igual modo, Araújo (2017, p. 18), trata da experiência do 

indivíduo e ressalta ser inimaginável atualmente “[…] por exemplo, ler notícias, interagir com 

outros ou tomar decisões, seja sobre onde jantar ou quando tirar férias, sem o suporte dessas 

plataformas, que costumam nos acompanhar por todos os lugares através dos diferentes 

dispositivos móveis que carregamos”. Ainda que se reconheça o risco de um caráter 
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homogeneizador de descrição de um modo de vida, de acesso aos ambientes digitais e de 

tomadas de decisão, tal reflexão torna-se fundamental para a contemporaneidade, na medida 

em que, cada vez mais e, aparentemente, de modo irreversível, “[...] os processos algorítmicos 

tornam-se importantes mediadores da nossa experiência atencional, perceptiva, cognitiva, 

afetiva, subjetiva, social e econômica [...]” (BENTES, 2019, p. 223). 

A mediação, mencionada por Anna Bentes (2019), pode ser observada na relação que 

os indivíduos estabelecem com as redes sociodigitais, não apenas nos processos de produção, 

compartilhamento, circulação e arquivamento de si, mas no modo como as plataformas atuam 

com sistemas de filtragem, sugestão, recomendação, classificação, silenciamentos, exclusões e 

assim por diante (ARAÚJO, 2017). Não é exagero, portanto, tratar de uma cultura algorítmica, 

bem como dos processos que ordenam, reconfiguram mundos e convidam a experienciá-la. 

A expressão “cultura do algoritmo” aparece pela primeira vez em um texto de Alexandre 

Galloway, “Gaming: Essays on Algorithmic Culture”, publicado em 2006. Striphas destaca que 

Galloway não propõe um histórico ou conceituação do que seria especificamente uma cultura 

algorítmica, mas trata este como um conceito dado. É a partir daí, portanto, que Striphas toma 

para si o desafio de trazer uma conceituação para o termo. O autor define, então como “o 

envolvimento do pensamento, conduta, organização e expressão humanos na lógica de big 

data e computação em grande escala, um movimento que altera como a categoria cultura há 

muito é praticada, experimentada e compreendida” 63  (STRIPHAS, 2015, p. 396, grifo 

nosso). 

A ideia da vida e da cultura orientadas a partir de inscrições algorítmicas pode 

parecer, à primeira vista, consequência de um esforço de organizar as informações, 

classificá-las, armazená-las, e torná-las acessíveis. Entretanto, mais do que apenas isto, o 

que se destaca é que a cultura do algoritmo criou um sistema que torna imprescindível a 

produção de novos dados a cada movimento e ação humanos a partir do uso de um 

dispositivo e/ou plataforma. 

Por esta razão, a expressão big data também carece de um esforço que oriente para 

uma definição que vá além de seu entendimento como apenas um objeto, um efeito ou uma 

estrutura com uma dada capacidade tecnológica (ZUBOFF, 2018). Para Zuboff (2018), o termo 

designa uma “atribuição de agência” à tecnologia. A autora se propõe a considerar os 

significados individual, social e político dos usos dos dados e realiza este movimento de análise 

 
63 Traduzido de: “What one sees in Amazon, and in its kin Google, Facebook, Twitter, Netflix and many others, is 

the enfolding of human thought, conduct, organization and expression into the logic of big data and large-scale 

computation, a move that alters how the category culture has long been practiced, experienced and understood.” 
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com base em artigos de Varian, um dos economistas da Google, o que, metodologicamente, 

abre um campo que justifica a escolha de formação e estruturação do corpus de análise desta 

tese que considera a voz institucional também a partir de publicações e relatos de funcionários 

do conglomerado Meta em seus canais oficiais e páginas da plataforma Facebook. 

 Acerca dos novos usos de dados, Zuboff (2018) promove um esforço em definir de onde 

vêm e o que significam cada um dos agrupamentos propostos por Varian que são: [1] “extração 

e análise de dados”, [2] “novas formas contratuais devido a um melhor monitoramento”, [3] 

“personalização e customização” e “experimentos contínuos”. Para a autora, “cada um deles 

possibilita insights sobre uma lógica emergente de acumulação, a divisão de aprendizagem que 

ela forma e o caráter da informação para a qual ela conduz” (ZUBOFF, 2018).  

Quanto às origens dos dados, a autora menciona que algumas estão relacionadas à 

internet das coisas, câmeras de vigilância públicas e privadas, bancos de dados governamentais 

e corporativos, além de dados derivados de transações econômicas, permeando assim um vasto 

campo de atividades sociais que está disponível ao escrutínio, mineração e reordenamento 

diante dos sistemas de inteligência algorítmica. Ademais, “as necessidades individuais de 

autoexpressão, voz, influência, informação, aprendizagem, empoderamento e conexão 

reuniram em poucos anos uma ampla gama de novas capacidades” (ZUBOFF, 2018), podem 

ser reunidas e compreendidas como mais uma origem de fontes de dados, a cotidianidade, que 

tem as reescritas e a memória como parte de seu escopo. 

   De igual modo, Striphas (2015) vai destacar o imbricamento que possuem o algoritmo 

e a estrutura de dados, sendo o primeiro estreitamente dependente do segundo. O autor 

menciona a emergência de uma cultura algorítmica a partir precisamente dos sistemas de 

armazenamento, classificação, categorização – ou seja, dos algoritmos de tratamento de big 

data –, e como estes interferem de alguma maneira em como a cultura tem sido praticada, 

experimentada, entendida, articulada etc. 

Reconhecendo estes reordenamentos e rearranjos daquilo que circula e faz parte dessas 

vivências, portanto, Malte Ziewitz (2015, p. 2) provoca: “como explicar o recente surgimento 

de algoritmos como um tópico e um recurso para a compreensão de uma ampla gama de 

atividades?”64. A primeira noção que deve estar clara para o entendimento do algoritmo é 

que este antecede os sistemas computacionais que o permitiram uma centralidade nas 

 
64 Traduzido de: “how to account for the recent rise of algorithms as both a topic and a resource for understanding 

a wide range of activities?” 
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relações entre humanos, softwares e dispositivos e entre humanos, instituições e um 

complexo número de informações a partir dos softwares e dispositivos.  

Contudo, como reforça Araújo (2017, p. 94), “(...) o algoritmo descrito em uma folha 

de papel não pode ser considerado a mesma entidade que realiza de forma prática um 

processo computacional”. É preciso não perder de vista que nas tecnologias digitais 

contemporâneas, os algoritmos fazem parte de uma rede e que, “para compreendê-los 

precisamos buscar suas conexões com as estruturas de dados que os alimentam e os sistemas 

que os implementam” (SILVEIRA, 2019). 

Ziewitz (2015) afirma ser difícil definir limites para o termo e condensa os esforços de 

estabelecimento dessas fronteiras conceituais em dois atos. No primeiro estaria a ideia de que 

os algoritmos exercem poder, influenciam, ocupam discursos como sujeitos (“o algoritmo faz”, 

“o algoritmo escolhe”, “o algoritmo sugere” etc.), possuem uma determinada agência65 e esta 

consiste em adicionar uma sutil camada de atividade autônoma dos não-humanos – ou seja, 

neste contexto, de uma inteligência maquínica – envolvidos no processo. 

No segundo ato, por sua vez, Ziewitz (2015) sinaliza haver uma inescrutabilidade dos 

sistemas algorítmicos que impede de compreender efetivamente como todo esse poder e 

influência são exercidos. Para o autor, a opacidade diante das operações e a incapacidade dos 

indivíduos, grupos de pessoas, governos ou a sociedade civil organizada ter acesso aos modos 

como os algoritmos funcionam, amplia ainda mais percepção de poder sendo exercido em uma 

margem cinzenta. 

É preciso destacar que não se trata apenas de uma mera percepção, mas da conclusão de 

análises de observações consistentes e sistemáticas. A organização do âmbito digital tal qual se 

conhece ser orientada por um número reduzido de grandes conglomerados que fornecem 

plataformas de acesso a produtos, serviços, notícias, instituições governamentais, pessoas 

públicas, amigos, familiares, relações de trabalho, lazer e até consigo e a própria identidade já 

é mais do que o suficiente para atribuir poder excessivo a tais empreendimentos, todos 

governados algoritmicamente. Ademais, soma-se ao fato de que, não se trata apenas de dar 

acessos a estes mundos, mas de governá-los, orientá-los, atribuir-lhes valor, influência e 

ordenamento segundo as regras que favoreçam e viabilizem os interesses de tais 

 
65  É válido destacar que a ideia de agência aqui vai ser compreendida diferentemente da categoria de ação 

(SEYFERT, ROBERGE, 2016). Isto significa, que existe uma atuação, mas diferente do que se propõe um certo 

imaginário, ela não é dirigida a alguém em particular (direcionada) nem dotada de uma intencionalidade em si – 

ainda que seja possível discutir responsabilidades sobre orientações e escolhas nos modos de operar (SEYFERT, 

ROBERGE, 2016). 
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conglomerados. Assim, é possível concluir que os algoritmos fazem parte dessa estrutura de 

poder, mas não são, em si mesmos, o problema a ser enfrentado. 

No esforço de superar o desafio, Ziewitz (2015) recorre a autores que, segundo ele, não 

se propõem a investigar uma essência algorítmica que produz determinadas consequências, mas 

em articular e atentar-se às situações que a figura do algoritmo é empregada e passa a ter 

relevância em contextos e situações específicas. Assim, conclui que o termo algoritmo não é 

explicativo em si, mas pode ser percebido como um conceito sensibilizador, sendo, portanto, 

capaz de permitir sintonizar com as preocupações e contradições que emergem a partir dele, 

mas sem necessariamente explicá-lo de forma reducionista e/ou definitiva. 

Em outras palavras, Araújo (2017, p. 80) esclarece que “tomar algoritmo como conceito 

sensibilizador significa mapear sua existência em um determinado contexto empírico, seguindo 

e registrando os valores, lógicas e entendimentos específicos que performa”. A proposta de 

Ziewitz (2015) associa-se ao pensamento de Striphas (2015) e desta tese, uma vez que se 

compreende que a opção pelo termo implica numa escolha que aciona alguns sentidos e convida 

à utilização de lentes particulares, específicas, acerca dos fenômenos digitais. Desse modo, o 

conjunto de conceitos evocados sugere uma escolha de olhar para o fenômeno que outros termos 

não sensibilizariam.     

Destaca-se que no núcleo dos debates que ensejam a reflexão acerca dos aparatos 

digitais, suas possibilidades comunicativas e o papel que assumem no ordenamento e 

produção de sentido para a vida cotidiana emergem palavras que assumem à primeira vista 

“dimensões-coringa”, mas que não são necessariamente compreendidas em um certo limite 

conceitual. Isto se dá devido ao fato de que algumas delas são popularizadas e garantem 

repercussão nos debates e no espaço público antes mesmo de serem claramente definidas.  

Circulam, portanto, como conceitos dados, por vezes sem esclarecer os precedentes 

históricos, limites de aplicação e sedimentam suas presenças não apenas pelos usos 

recorrentes no mercado, mas também no campo da produção científica. Percebe-se ainda 

uma adesão da utilização de metáforas que, se por um lado apresentam um campo de 

possibilidades sedutoras e auxiliam a delinear algumas problemáticas, por outro, incorrem 

no risco de se propor como verdades cristalizadas questões que podem não encontrar 

correlações com a empiria, as práticas em rede66. 

 
66 Dentre as expressões que fazem emergir o debate e podem ser tidas como exemplo estão os filtros-bolha e as 

câmaras de eco. Axl Burns (2019) defende, por exemplo, que ambas as metáforas, para fazerem sentido, assumem 

uma ausência de porosidade, um fechamento completo do sistema quanto ao que se passaria ao largo. Entretanto, 

Burns explicita que o sucesso da propaganda da extrema direita nos Estados Unidos, Reino Unido e até mesmo no 

Brasil só é possível precisamente pela ausência de estruturas como os filtros-bolha ou câmaras de eco: “A 
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Uma outra questão que emerge das escolhas mercadológicas e científicas de 

determinadas utilizações de termos para um conjunto específico de práticas é apontada por 

Zuboff (2020) quando, segundo a autora, empresas aprendem a disfarçar as estratégias 

econômicas que fragilizam o poder dos usuários com “[...] um nevoeiro de eufemismos” 

(ZUBOFF, 2020, p. 96). A autora ressalta expressões como “migalhas digitais”, 

“direcionamento” e “segmentação” como suavizadoras de processos que são vinculados à 

exploração, expropriação, pilhagem e concentração de poder. Zuboff (2020) explica que o 

esforço na ocultação da verdade a partir da retórica pode ser um dos fatores que ajudam “[...] a 

explicar por que, durante o salto do Google para a lucratividade, poucos notaram os mecanismos 

fundacionais por trás de seu sucesso e o significado mais amplo que eles continham” (ZUBOFF, 

2020, p. 111). 

Por fim, uma outra estratégia em termos de escolhas de expressões e reordenamentos de 

seus significados emerge da reflexão de Van Dijck (2016) quando esta trata do inventário de 

palavras que o Facebook converteu a uma dimensão ideológica que inicia na plataforma, mas 

vai muito além dela. Dessa maneira, para Van Dijck (2016), ressignificar expressões como 

“compartilhar”, “fazer amigos” e “curtir” tornam-se elementos “indispensáveis “[...] para 

alterar as regras legais que concernem à privacidade e tornar as novas formas de monetização 

aceitáveis”67.   

A ideia do algoritmo como conceito sensibilizador, por sua vez, não furta o desafio 

de discutir a questão, apenas assume o grau de complexidade que lhe é devido. Torna-se um 

convite para pensar em metodologias capazes de apontar caminhos que levem pesquisadoras 

e pesquisadores a perceberem os rearranjos que os algoritmos acabam propondo na prática 

cotidiana, como reordenam e produzem sentidos ao orientar tomadas de decisão e 

comportamentos.  Esta escolha, segundo Ziewitz (2015, p. 9), 

 

[...] não só nos oferece uma oportunidade de explorar - conceitualmente, 

empiricamente e metodologicamente - um novo e excitante campo da prática 

 
propaganda depende crucialmente da ausência das câmaras de eco e dos filtros-bolha se procurar influenciar mais 

pessoas do que aquelas que já fazem parte de um grupo restrito de hiperpartidários”. É, portanto, precisamente a 

porosidade e, não o fechamento, a característica essencial do sistema. O autor defende, portanto, que a própria 

empiria demonstra fragilidades nas metáforas, ainda que elas sejam largamente acionadas. O autor sugere, ao 

menos, que, se a metáfora é correta, é possível pensar em camadas e sobreposições de bolhas. Ver mais em: 

https://digilabour.com.br/2019/08/23/filtros-bolha-sao-reais/.  Acesso em: 8 jun. 2020. 
67 Traduzido de: “[...] para alterar las reglas legales concernentes a la privacidade y volver aceptables nuevas 

formas de monetización”. 

https://digilabour.com.br/2019/08/23/filtros-bolha-sao-reais/
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tecnocientífica, mas também nos permite considerar que tipo de trabalho esse novo 

dispositivo pode fazer para produzir novas respostas e novas perguntas68.   

 

Significa, pois, compreender que não se trata de uma instância neutra. Como explica 

Silveira (2019)69 “os algoritmos são performativos e engendram reações, geram alterações nos 

espaços e naqueles que nem sempre percebem sua presença invisível”. Por performativo, o 

autor explica que neste contexto, tal qual na linguística, significa assumir que ele realiza a ação 

que descreve. Neste sentido, não apenas representa, mas “[...] faz as coisas serem realizadas” 

(SILVERA, 2019). 

Destaca-se, entretanto, que os resultados da experiência algorítmica não produzem 

efeitos homogêneos. Esta afirmação pode ser compreendida quando se refere à dimensão 

subjetiva e as singularidades perante os graus de imersão, literacidade digital, além de recortes 

econômicos, psico e sociodemográficos. Isto ocorre por diversas razões, mas a princípio se 

ressalta especialmente a personalização como causa fundamental das distinções.  

Compreendida por Pariser (2012) como uma estratégia que passa a fazer parte dos 

modelos de negócio dos grandes conglomerados a partir da busca personalizada do Google – 

fato este minuciosamente discutido por Zuboff (2020) em A era do capitalismo de vigilância, 

a personalização trabalha um complexo sistema de “sinalizadores” que tem como objetivo 

observar como os indivíduos se relacionam com uma dada plataforma, a partir de quais 

dispositivos, com quais intenções e disposição emocional, em qual ambiente e território 

geográfico, dentre diversos outros fatores, com o propósito de estruturar um “[...] eficiente 

sistema de impacto individual massivo” (PARISER, 2012, p. 7). Neste sentido, ela também é 

sintoma daquilo que é objetivo basilar dos sistemas algorítmicos de um universo de exploração 

de dados que emerge diante do contínuo esforço de elaborar experiências sob medida. 

O algoritmo que está se tratando aqui, portanto, constitui-se como alicerce de uma 

estrutura que opera segundo valores e atribuições de quem elabora as inscrições, a 

inteligência de máquina para o tratamento e mineração de dados a partir de um conjunto 

específico de interesses, mas que, por vezes, assume percursos imprevisíveis até mesmo para 

quem os projetou (INTRONA, 2016). Como explica Nick Seaver (2019) a partir do exemplo 

 
68 Traduzido de: “[…] the figure not only affords us an opportunity to explore—conceptually, empirically, and 

methodologically — a new and exciting field of technoscientific practice but also allows us to consider what kind 

of work this new device can do for producing both new answers and new questions”. 
69 Documento eletrônico não paginado. 
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de um aplicativo de música, “agora, o ‘algoritmo’ não é um algoritmo, mas ‘dezenas e 

dezenas’ de sub-algoritmos, cada um dos quais analisa um sinal diferente”70.  

Quais sinais são analisados e quais conjuntos de valores e intenções orientam tais 

escolhas, portanto, fundamentais para o funcionamento da plataforma e as experiências 

possíveis. Entretanto, tais interesses têm sido articulados segundo uma lógica do capital que 

culminou em organizar um espaço de potencial pluralidade de vozes e de ambientes em um 

contexto que submete uma porção significativa e fundamental da vida à força de alguns 

poucos conglomerados dos quais o Meta é um de seus significativos representantes.  

É premente trazer à evidência de que “a extração [e o tratamento de dados] é um 

processo unidirecional, e não um relacionamento” (ZUBOFF, 2018). Este aspecto é 

interessante de ser destacado, uma vez que o discurso empresarial busca promover um 

apagamento dessa dimensão do não relacionamento entre os indivíduos/usuários e a 

plataforma, elaborando, a partir de sua voz institucional, uma narrativa sempre associada às 

conexões e vínculos possíveis entre indivíduos ou entre o sujeito e suas próprias memórias, 

lembranças e narrativas. 

Em suma, parte-se da compreensão de que a cultura algorítmica gestada no Vale do 

Silício propõe desafios para o campo das subjetividades, transfere a sociedade de um modelo 

de produção para o de extração inaugurando uma nova etapa do capitalismo e é operada a 

partir de um determinado esforço de construção de mundos que tem na plataforma e na 

maneira como ela se projeta através da interface a maneira mais proeminente de consolidar 

os seus tentáculos de força. Os próximos tópicos pretendem explorar os três elementos 

destacados, na medida em que eles também orientam à análise. 

 

4.1 Cultura do algoritmo e os desafios para as subjetividades 

 

“Quem sou eu no mundo?” Essa indagação 

perplexa é o lugar comum de cada história de 

gente. Quantas vezes mais decifrares essa 

charada, tão estranha em ti mesma como os teus 

ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a 

resposta: o importante é dar ou inventar uma 

resposta. Ainda que seja mentira”. 

 

- Paulo Mendes Campos 

 

 
70 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “Now, the ‘algorithm’ is not one algorithm at all, but 

‘dozens and dozens’ of sub-algorithms, each of which parses a different signal” (SEAVER, 2019). 



94 

 

Na compreensão de uma subjetividade híbrida, considerou-se a reflexão de Maurizio 

Lazzarato (2014), a partir fundamentalmente de Gilles Deleuze e Félix Guattari, na qual a 

subjetividade da atual fase do capitalismo se dá na intersecção entre a sujeição social 

(assujettissement sociaux) e a servidão maquínica (asservissements machiniques). Enquanto a 

primeira corresponde aos elementos que compõem uma dada individualização – etariedade, 

gênero, corpo – perante a qual se produz a individuação, a segunda opera no sentido contrário, 

promovendo uma dessubjetivação, desmontando o sujeito, fazendo-o ser parte do sistema como 

um componente, uma engrenagem.  

Como explica Paulo Domenech Oneto (2014), na tradução de Lazzarato para o Brasil, 

a noção de sujeição também aparece comumente na literatura nacional como assujeitamento e, 

na origem francesa, traz o duplo movimento de subjugação e processo pelo qual se advém o 

sujeito. A servidão maquínica, por sua vez, pode ser reconhecida nas obras em expressões como 

“servo controle”, “controle tipo servo”  ou ainda “servomecanismo” e, por um lado, “[...] 

designa o processo pelo qual se transforma humanos em servos; por outro, também é um termo 

técnico da engenharia de automação e controle para designar sistemas de controle automático 

utilizados em vários tipos de máquinas (ONETO, 2014, p. 17)71. 

Demarca-se que a individuação se distingue conceitualmente da individualização e do 

individualismo. Enquanto a primeira está associada ao processo psicológico de 

desenvolvimento pessoal ao longo da vida, a individualização emerge como consequência dos 

processos de modernização, sendo moldada a partir de elementos socialmente identificáveis 

para tratar o ser humano como indivíduo com características próprias (ZUBOFF, 2020). O 

individualismo, por sua vez, é entendido como uma categoria resultante da ideologia neoliberal 

que isola e responsabiliza de forma exclusiva o sujeito diante de suas próprias condições. 

Como sintetiza Zuboff (2020), em um período e um espaço cuja ideologia neoliberal 

torna-se a matriz, o individualismo “[...] transfere toda a responsabilidade de sucesso ou 

fracasso para um indivíduo mítico, atomizado e isolado, condenado a uma vida de perpétua 

competição e desconectado de relacionamentos, comunidade e sociedade” (ZUBOFF, 2020, p. 

48). Assim, individualismo, individuação e individualização são categorias distintas, mas 

entrecortadas, permeando as subjetividades e tendo na cultura algorítmica um novo ecossistema 

material que as entrecorta. 

Reconhece-se, portanto, que na nova morfologia social emerge um protagonismo dos 

não-humanos (DI FELICE, 2020) e uma condição social que impele a rediscutir o sujeito. 

 
71 A explicação aparece como nota de rodapé no decorrer da própria obra. 
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Entretanto, tal qual Van Dijck (2016) explica, embora se concorde com a dimensão relacional 

dos humanos e não-humanos do ponto de vista ontológico, considera-se que “[...] em termos 

analíticos geralmente é útil distinguir entre esses atores” (VAN DIJCK, 2016). 

Dito isto, retorna-se à perspectiva de desmembramento e dessubjetivação presente na 

noção de servidão maquínica de Lazzarato (2014) retoma as reflexões de Deleuze. Em “Post-

scriptum sobre as sociedades de controle”, o autor menciona a emergência de um contexto 

em que “os indivíduos tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, 

dados, mercados ou ‘bancos’” (DELEUZE, 1992, p. 226). É neste sentido que Silveira (2010, 

p. 79), conclui que nesta economia, “interessa menos o indivíduo em toda a sua subjetividade 

e especificidade, e mais o indivíduo enquanto uma variação do padrão a que pertence e que 

ajudou a identificar”. 

Em uma reflexão complementar, Zuboff (2018) explica que uma vez que as 

subjetividades estão postas e conectadas entre si numa dada plataforma, elas “[...] percorrem 

caminhos ocultos para agregação e descontextualização, apesar de serem produzidas como 

íntimas e imediatas, ligadas a projetos e contextos individuais”. Como consequência desse 

movimento, Deleuze (1992) propõe a noção de modulação como uma das características da 

fluidez do controle das sociedades em uma época pós-disciplinar. O controle assim, não 

proporia mais os moldes do confinamento, mas a uma modulação, “[...] como uma moldagem 

autodeformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas 

malhas mudassem de um ponto a outro” (DELEUZE, 1992, p. 225). 

Ao recuperar o conceito deleuziano, Silveira (2019, grifo nosso) explica como a ideia 

de modulação – bem como suas características mutável e contínua – “[...] está ligada à 

comunicação distribuída em rede e se organiza pela oferta de opções de visualizações de 

conteúdos e pela orientação de possibilidades de ação, pelo controle das subjetividades 

[...]”. É neste ponto, portanto, que se compreende a necessidade de reflexão acerca das 

modulações de sentimentos e as consequências da fragmentação dos sujeitos quando da 

observação das memórias articuladas nas plataformas de redes sociais digitais, mais 

particularmente do Facebook. 

Buscou-se observar a atuação algorítmica tanto numa perspectiva mais individual 

quanto na noção de que este indivíduo toma decisões e constrói-se no fluxo informacional 

através dos mecanismos e dos modos de interação entre e a partir das plataformas e dos 

outros atores conectados (que podem ser compreendidos como outros indivíduos, coletivos, 

organizações, instituições etc), tanto nas falas quanto nas exclusões e nos silenciamentos.  

Isto significa que, apesar dos conglomerados serem “formalmente indiferentes” quanto ao 
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que os indivíduos dizem e fazem em suas plataformas (ZUBOFF, 2018; 2020), quando 

analisado sob a perspectiva das cotidianidades, das sociabilidades e do indivíduo em si, o 

que é dito ou não dito, como é dito e por quem é dito são fatores que confrontam, reorientam, 

constituem novos cenários e desafios sociais. 

Assim, ao circunscrever o modo como os indivíduos organizados em rede articulam 

as escritas e reescritas de si, apresenta-se os desafios que a racionalidade algorítmica impõe 

às dimensões subjetivas e simbólicas. Isto significa que foi preciso considerar nas análises a 

existência das motivações e dimensões particulares dos sujeitos – aqui no sentido de estarem 

assujeitados a um novo modo de produzir, provocar e se sensibilizar para o eu e arquivar a 

própria vida (ARTIÈRES, 1998), estabelecer conexões e conversações a partir de fragmentos 

de experiências cotidianas ordinárias e extraordinárias, bem como valorar laços entre os 

indivíduos, momentos e com a própria plataforma de acordo com padrões do já sentido 

(PERNIOLA, 1992) –, o que faz retornar à dimensão coletiva, mas de um outro modo, não 

raramente domesticado para caber não numa experiência pública, mas precisamente aquela 

que favorece os sistemas de organização social que o capital privado promove. 

Esse movimento tem sido observado e definido de diversas maneiras, mas chama-se 

atenção para dois conceitos que podem ser reconhecidos como complementares. São eles a 

ideia de psicopolítica, presente em obra homônima de Byung-Chul Han (2014), e de 

economia psíquica dos algoritmos, proposta por Fernanda Bruno (2018). 

Han (2014) não propõe uma definição demarcada do termo, mas ocupa-se em mapear 

o cenário, as tramas em que ele atua, bem como suas possíveis consequências. No entanto, 

pode-se deduzir que a psicopolítica desponta como uma estratégia neoliberal do 

ordenamento político, econômico e social que diz respeito ao exercício do poder não mais 

pelo domínio e a coerção sobre os corpos dos indivíduos, mas principalmente por meio de 

sedutores aparatos de vigilância e de controle que operam nas instâncias de pensamento, nas 

subjetividades ou, segundo ele, na psique, a partir da exploração da liberdade, reflexão que 

coaduna-se com o pensamento deleuziano. Em suma, como o próprio autor afirma: 

 

O neoliberalismo é um sistema muito eficiente, inclusive inteligente, na exploração 

da liberdade. Explora-se tudo aquilo que pertence a práticas e formas de liberdade, 

como a emoção, o jogo e a comunicação. Não é eficiente explorar a alguém contra 

sua vontade. Na exploração alheia, o produto final é insignificante. Apenas a 

exploração da liberdade gera maiores resultados (HAN, 2014, p. 8)72. 

 
72 Traduzido de: “El neoliberalismo es un sistema muy eficiente, incluso inteligente, para explotar la libertad. Se 

explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación. 

No es eficiente explotar a alguien contra su voluntad. En la explotación ajena, el producto es nimio. Solo la 

explotación de la libertad genera el mayor rendimiento”. 
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Ao tratar das formas de liberdade, Han sugere que os atuais instrumentos de 

dominação distanciam de alguma maneira a racionalidade, a decisão consciente – elemento 

central das sociedades industriais –, o que “permite intervir na psique e condicioná-la a um 

nível pré-reflexivo” (HAN, 2014, p.14)73.  

O fato é que, tanto em Han quanto em Lazzarato – e também em Bruno (2018) –, tal 

distanciamento da razão aproximaria ao campo dos desejos, das emoções, dos afetos e dos 

sentimentos. Estas categorias são distinguidas por Han (2014) a partir das noções de 

durabilidade e permanência. Desse modo o sentimento permitiria uma duração, enquanto a 

emoção seria mais fugaz. Quanto ao afeto, este teria a característica de definir tudo aquilo 

que nos provoca, que nos conduz a mudar de um estado emocional para outro. Para Han 

(2014) é, pois, no campo das emoções que as bases do capitalismo contemporâneo repousam.  

Bruno (2018), por sua vez, sugere pensar nos modos e processos que tornam esse 

vinculado à psique e às emoções como ativos fundamentais um sistema viável, bem como 

nos impactos que esta estrutura traz para o campo social e o das subjetividades. Ao lado de 

Bentes e Faltay, Bruno (2019, p. 5) define a economia psíquica dos algoritmos como “[...] o 

investimento contemporâneo – tecnocientífico, econômico e social – em processos 

algorítmicos de captura, análise e utilização de informações psíquicas e emocionais extraídas 

de nossos dados e ações em plataformas digitais”. Os autores destacam que não se trata mais 

apenas de coletar os indícios das interações, mas a “‘tonalidade’ psíquica e emocional” 

(BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019, p. 5) que estes rastros carregam. 

Ressalta-se ainda que há aquilo que a racionalidade algorítmica não é capaz de 

compreender e de ordenar e este é, segundo Silveira (2019), o ponto fundamental acerca dos 

riscos da algoritmização da vida e de erigir um novo positivismo a partir dele: as instruções 

algorítimicas, como é sabido, necessitam de precisão e ausência de ambiguidades, o que, por si 

só já aponta que “[...] nem tudo pode ser algoritmizável”. Quando se colocam outros modos de 

organização da vida em perspectiva, ou até mesmo outras experiências de fruição de vivência 

e narrativas, fica fácil perceber a inabilidade da algoritmização da vida. 

A mesma ideia/princípio que norteia os sistemas de memórias, esquecimentos e 

lembranças – produzir, distribuir, circular, armazenar, classificar, arquivar, categorizar, 

estabelecer conexões que auxiliem no mapeamento mais amplo, tanto em nível pessoal 

quando social – são precisamente a base da lógica dos sistemas algorítmicos em questão. 

 
73 Traduzido de: “[...] permite intervenir en la psique y condicionarla a un nível prerreflexivo”. 
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Desse modo, compreende-se os dois com um complexo de entrelaçamentos em que um é 

capaz de contribuir com o outro de forma funcional, mas sobretudo simbólica.  

A classificação não se trata de um sistema natural, dado, mas é baseada em categorias 

abstratas a partir das quais perpassam as intersubjetividades, afetos, emoções, perspectivas 

pessoais e socioculturais de mundo, vinculadas ao tempo e espaço que são produzidas, não 

sendo, portanto, tão simples/estável o seu funcionamento e/ou aplicação. No caso do 

Facebook e suas estratégias de classificação automatizadas de lembranças, rememoração e 

produção (atribuição?) de valores de laços e conexões segundo as determinações que 

interessam à plataforma, é válido destacar que “a automação não somente impõe informação 

(sob a forma de instruções programadas) mas também produz informação”  (ZUBOFF, 2018). 

Esta ideia solidifica a capacidade de atribuir e modular sentimentos em relação a 

conexões e laços desenvolvidos no escopo da plataforma. Neste sentido, promove um valor a 

uma determinada relação/interação que, na objetividade dos rastros coletados, pode-se atribuir, 

mas pode passar ao largo das dimensões subjetivas particulares dos indivíduos. Como exemplo, 

é possível obter que o uso do perfil do Facebook como ferramenta de trabalho direcione um 

maior conjunto de interações e relações com indivíduos que em outras circunstâncias não o 

interessaria em toda a sua totalidade, mas que acaba por ser entregue também uma série de 

dinâmicas cotidianas daquele sujeito, promovendo uma espécie de “aproximação” e 

descortinamento da vida com o qual não se desejava, nem receber ou oferecer ao outro.  

Este movimento gera duas novas questões a serem observadas: o reconhecimento do 

outro em instâncias antes opacas promove um outro tipo de relação e atribuição de sentido que 

pode (ou não) ocorrer do mesmo modo, a depender da escala de valor atribuída pelo Facebook 

àquela conexão. A outra questão é que, uma vez que os indivíduos reconhecem estas 

possibilidades, há um grau de planejamento de si e modos de escritas que produzem um outro 

movimento de valores e subjetividades acionadas que agora consideram a agência da plataforma 

em sua constituição. 

A ruptura de fronteiras entre múltiplas formas de escrever-se e se contar para grupos 

sociais distintos acaba, portanto, gerando novas questões no campo das escritas de si e, por 

conseguinte, das memórias. No caso do Facebook, o modo como um indivíduo se apresenta 

ocorre em espaços do perfil nos quais os “isolamentos” (ou escolhas de quem pode visualizar 

ou não determinado conteúdo) acontecem mediante um conjunto de protocolos descritos nos 

termos de privacidade e segurança do usuário, visíveis nas possibilidades previamente definidas 

na interface.  
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A perspectiva de pertencimento e fronteiras como visibilidade e invisibilidade também 

são bem presentes. Neste sentido, é possível erigir fronteiras com bases naquilo que se publica 

ou naqueles usuários que se pretende deixar ao largo, ainda que estas barreiras, por vezes, sejam 

sensíveis e porosas. Outro aspecto que merece atenção reside no fato de que, se é difícil/frágil 

a manutenção desses ambientes seguros em relação aos outros usuários, é praticamente 

impossível esta demarcação em relação à plataforma em si. Esta, por sua vez, não apenas 

conhece e monitora os rastros mais explícitos, como também os residuais, tudo com o objetivo 

de reconhecer, a partir da análise comportamental, os elementos emocionais mais intrínsecos. 

Para Pariser (2012, p. 107), “A manutenção de zonas de identidades separadas é um 

ritual que nos ajuda a lidar com as demandas dos diferentes papéis que cumprimos e das 

diferentes comunidades de que participamos”. Entretanto, essa preocupação confronta-se 

diretamente com o modelo de negócio erigido pelo Facebook. Pariser (2012, p. 100) justifica 

que “[...] Zuckerberg controla a tecnologia mais poderosa e mais usada do mundo para 

gerenciarmos e expressarmos quem somos. E suas ideias sobre o assunto [identidade] são 

fundamentais à visão que ele terá para a empresa e para a internet”. 

Como se vê, Pariser (2012) explica que a consciência dos registros, o fato de reconhecer 

que o que é feito em rede afeta o que será visto ou como os outros (pessoas e empresas) o(a) 

verão e o embaçamento entre identidades do âmbito público e do privado, por exemplo, podem 

criar um efeito assustador e imprevisível. Confronta, portanto, a fala de Zuckerberg que segue 

o percurso contrário: “Os tempos em que tínhamos uma imagem diferente para os nossos 

amigos ou colegas de trabalho e outra para as pessoas que conhecemos provavelmente chegarão 

ao fim muito em breve... ter duas identidades é um exemplo de falta de integridade” 

(ZUCKERBERG apud PARISER, 2012, p. 99). 

Dito de outro modo, os modelos de sujeição social e servidão maquínica aos quais o 

Facebook submete os indivíduos pretende reorientar os valores e critérios de produção e escrita 

de si para a conformação das identidades para, em seu lugar, inserir o modelo de perfilamento. 

Desfragmenta, portanto o indivíduo, para reorganizar em dinâmicas que favoreçam as 

orientações da economia psíquica dos algoritmos que é engendrada pelo conglomerado. Para 

que todo o processo ocorra, a plataforma incentiva e promove um imperativo de transparência 

e descortinamento por parte dos indivíduos conectados enquanto opera um forte regime de 

vigilância, extração e tratamento de dados para capturar a atenção e antever os passos dos 

interatores. 
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4.2 O contexto da cultura algorítmica: o capitalismo de vigilância 

 

Seja a noção de capitalismo de plataforma (SRNICEK, 2018), a de vigilância 

(ZUBOFF, 2020) ou a de dados (WEST, 2017), elas têm em comum o reconhecimento das 

assimetrias de poder que emergem da coleta, armazenamento, classificação, categorização, 

análise e tratamento dos dados, na medida em que são as plataformas as responsáveis pelos 

encaminhamentos quanto às atribuições de sentido extraídas dessas interações, bem como da 

concentração de riquezas que advém da exploração desse dados. 

O primeiro ponto que se destaca é que, para Zuboff (2020, p. 26), não se trata de 

pensar no capitalismo de vigilância como uma tecnologia, mas como “[...] uma lógica que 

permeia a tecnologia e a direciona numa ação”. Neste sentido é importante ressaltar que há 

uma intersecção entre os dois conjuntos – cultura do algoritmo e capitalismo de vigilância –, ao 

passo que há características particulares de cada um deles. Assim a noção de algoritmo como 

conceito sensibilizador (ZIEWITZ, 2015) e sem a submissão à lógica do capitalismo de 

vigilância pode apontar caminhos para além das big techs, definidas por Evgene Morozov 

(2018, p. 144) como “grandes empresas associadas a plataformas de uso intensivo de dados”. 

Mas é a partir delas, mais notadamente do Facebook, que o olhar acerca da algoritmização é 

proposto. 

Logo no começo da obra, Zuboff (2020) promove o esforço em definir o conceito e seus 

desdobramentos. Como um dicionário que apresenta a polissemia de uma palavra, a autora 

sugere o encadeamento de 8 definições, das quais se chama a atenção para alguns aspectos. No 

primeiro conceito geral, delimita-se o capitalismo de vigilância como “uma nova ordem 

econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas 

comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas” (ZUBOFF, 2020, p. 13).  

Nas definições, a autora destaca a emergência de uma lógica parasítica calcada em uma 

arquitetura global de modificação de comportamentos, estreitamente vinculada a um modelo 

de concentração de riqueza, conhecimento e poder, que se constitui como uma ameaça à 

natureza humana, tal qual foi o capitalismo industrial para o mundo natural nos séculos XIX e 

XX (ZUBOFF, 2020).  Por fim, a autora sinaliza uma imposição de uma ordem coletiva baseada 

na certeza total que destitui a soberania dos indivíduos (ZUBOFF, 2020). 

Como já mencionado, a sedução dos conglomerados no processo de constituição das 

plataformas ordenou um imperativo do compartilhamento (VAN DIJCK, 2016) capaz de 

explorar de modos bastante específicos os dados comportamentais. Zuboff (2020, p. 93) explica 

que  
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Esses dados comportamentais disponíveis para usos além de melhorias nos serviços 

constituíam um superávit, e foi na força desse superávit comportamental que a jovem 

companhia [Google] encontraria a solução para ‘lucro constate e exponencial’, que 

seria necessário para a sobrevivência. 
 

A perspectiva de superávit comportamental – ainda que possam ser atribuídas outras 

nominações a esta ação – como forma de lidar com o mercado de dados, sobretudo, os dados 

residuais, as chamadas “migalhas digitais”, é de fundamental importância para as reflexões de 

Zuboff (2020) e de quem deseja compreender as dimensões e impactos da extração e mineração 

próprias do contexto contemporâneo. Isto significa que os “subprodutos comportamentais” ou 

“dados acidentais” que advém de uma atividade no âmbito digital e da mineração de dados, há 

uma potente estrutura de interesses para fazer tais dados residuais serem organizados de modo 

a atribuir-lhes não apenas sentido, mas sobretudo utilidade na lógica econômica de bases 

neoliberal. 

Aqui recupera-se o conceito de economia psíquica dos algoritmos (BRUNO, 2018) 

como uma tentativa de explicitar os modos de atuação de uma singular utilização da ciência do 

comportamento. Esta, por sua vez, torna-se aliada à algoritmização e modelos de design que se 

desenvolvem a partir de duas matrizes, uma que pretende (i) capturar a atenção e a outra que 

objetiva (ii) modular/prever futuros comportamentos como mecanismos capazes de interferir 

na soberania dos sujeitos, mas também Estados e democracias inteiras (SEAVER, 2019; 

BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019). 

Seaver (2019) menciona o que ele denomina de “virada captológica” como modelo de 

pensamento das empresas do Vale do Silício e é enfático ao propor observar os modos de 

funcionamento dos algoritmos a partir de uma antropologia da armadilha. Segundo o autor, tal 

escolha  “pode nos ajudar a ver como as infraestruturas epistêmicas e técnicas se unem para 

produzir mundos culturais abrangentes e difíceis de escapar, em um momento em que as 

empresas mais ricas do mundo dedicam a maior parte de seus recursos para fisgar as pessoas” 

(SEAVER, 2019)74. 

Dentre alguns pesquisadores do campo, Seaver (2019) menciona que esse movimento 

de virada emerge do trabalho desenvolvido por B. J. Fogg, que mais tarde vai preferir o uso do 

termo design comportamental para dar conta do mesmo fenômeno e campo do conhecimento 

que se utiliza da perspectiva de vislumbrar os computadores como tecnologias persuasivas., 

 
74 Traduzido de: “Thinking with traps can help us see how epistemic and technical infrastructures come together 

to produce encompassing, hard-to-escape cultural worlds, at a moment when the richest companies in the world 

dedicate most of their resources to getting people hooked.” 
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uma vez que a expressão captologia carregaria um viés negativo da “captura”. A lógica de 

funcionamento desse modelo é descrita de forma bastante simples por Nir Eyal (2020), ex-

aluno de Fogg. 

Com uma estrutura cíclica, Eyal representa os mecanismos de captura presentes na 

lógica das plataformas segundo a figura 2: 

 

Figura 2 - Modelo de Gancho 

 

Fonte: Eyal (2020) 
 

A primeira etapa é definida por Eyal (2020) como gatilho, representado pelo ícone da 

lâmpada acesa na figura 2. Para ele, este pode ser externo, ou seja, vinculado à plataforma em 

si, e interno. Neste segundo caso, envolve a dimensão emocional do indivíduo que o impulsiona 

à ação, representada pelo cursor do mouse. Esta, por sua vez, consiste na segunda etapa e, 

segundo Eyal (2020), é mais provável de acontecer diante da facilidade em realizá-la e da 

motivação psicológica que a envolve. 

 A ação na plataforma vai ser incentivada precisamente considerando a usabilidade da 

interface. No caso, segundo Eyal (2020), a experiência do usuário deve ser não apenas simples, 

mas sempre dotada de várias “doses de motivação”, estas compreendidas como a terceira etapa 

do esquema, definida pelo autor visualmente como uma caixa de presentes e, enquanto conceito, 

como recompensas variáveis. O autor traz o exemplo do próprio Facebook para explicar em 

que consiste a etapa: “a incerteza do que os usuários encontrarão cada vez que visitam o site 

cria a intriga necessária para atraí-los novamente”. 

Ou seja, um conteúdo variável e imprevisível é capaz de capturar a atenção e fazê-la 

permanecer em um dado lugar, produzindo cada vez mais conteúdo, produzindo cada vez mais 

dados, deixando rastros cada vez maiores e pegadas mais firmes. Nas palavras de Bentes (2019, 

p. 231), 
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Através da oferta de um mundo visível personalizado, antecipando potencialidades, 

hierarquizando e ordenando conteúdos possivelmente interessantes e 

recompensadores, sempre desconhecidos e variáveis, as plataformas digitais mantêm 

a atenção dos usuários enganchada e engajada em seus serviços. 

  

Atenção, captura e engajamento exigem por parte do indivíduo conectado em uma dada 

plataforma um grau de investimento, capaz de mantê-lo vinculado ao sistema, sendo 

representado assim pelo cadeado. Eyal (2020) explica que “quanto mais usuários investem 

tempo e esforço em um produto ou serviço, mais eles o valorizam”. 

A matriz captológica, portanto, possui estratégias de mensuração mais implícitas 

(SEAVER, 2019) e podem ser vinculadas ao que Zuboff (2020) trata como migalhas, base do 

capitalismo de vigilância. Está relacionada ao tempo médio dedicado a uma dada publicação, a 

uma pausa em um vídeo, padrões de navegação, entre outros exemplos possíveis. Tais 

mensurações vão ser associadas àquelas mais explícitas (no caso do Facebook, reações, 

comentários, compartilhamentos), vinculadas à predição dos próximos passos dos indivíduos 

em uma dada plataforma. Seaver (2019) sinaliza que ambas atuam juntas, não sendo, portanto, 

excludentes entre si.  

Há, portanto, em diversas reflexões contemporâneas, a preocupação premente acerca 

dos caminhos que os filtros aliados à orientação de comportamentos e tomadas de decisão 

podem levar um indivíduo, fazendo-o incorrer no que Pariser (2012) define como determinismo 

informativo. Para Pariser (2012), a ideia de que aquilo que foi “clicado” no passado definirá a 

orientação para o próximo clique gera uma história virtual que se repete e aprisiona a um 

modelo de identidade que se torna autorrealizável: 

 

Primeiro, o filtro tenta entender quem é a pessoa e do que ela gosta. A seguir, oferece-

lhe conteúdo e serviços adequados. Por fim, faz um ajuste fino para melhorar essa 

correspondência. A nossa identidade molda a nossa mídia. Mas existe uma falha nessa 

lógica: a mídia também molda a identidade. Dessa forma, esses serviços talvez 

acabem por criar uma boa correspondência entre você e a sua mídia por moldarem... 

você. Se uma profecia autorrealizada é uma definição falsa do mundo que se torna 

verdadeira por meio de nossas ações, estamos agora muito próximos de identidades 

autorrealizadas, em que a imagem distorcida que a internet apresenta de nós se torna 

quem realmente somos (PARISER, 2012, p. 101). 

  

A reflexão de Pariser (2012) encontra eco no pensamento de Fernanda Bruno (2020) 

quando esta discute como a performatividade algorítmica dentro de infraestruturas específicas 

de arquiteturas de decisão – termo, segundo Bruno, Bentes e Faltay (2019), utilizado pelos 

economistas comportamentais que trata de estratégias que orientam os cursos de ação em uma 
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dada plataforma a partir de sistemas de filtragem, recomendação e assim por diante – tornam-

se um convite à provável consolidação daquilo que prevê. 

Em outras palavras, Bruno (2020) defende que o indivíduo e os grupos de indivíduos 

conectados experienciam vivências mediadas por plataformas, a exemplo do Facebook, que 

desenvolvem processos preditivos desejosos em intervir no nosso futuro imediato, seja sobre o 

que consumir (ou continuar consumindo), onde clicar, como reagir etc. Tais sistemas acabam 

por tornar mais provável este futuro preditivo, ocorrendo um fenômeno que a autora define 

como sequestro do futuro. 

 Também Zuboff (2020) direciona a atenção ao direito ao futuro, presente no decorrer 

da obra e destacado no subtítulo dela (“a luta por um futuro humano na nova fronteira do 

poder”). A autora explica que os verdadeiros clientes no capitalismo de vigilância são 

precisamente as empresas que negociam os “mercados de comportamento futuro” (ZUBOFF, 

2020, p. 22). Zuboff é enfática: 

 

[...] considero as operações do capitalismo de vigilância um desafio ao direito 

elementar ao tempo futuro, que é responsável pela capacidade do indivíduo de 

imaginar, desejar, prometer e construir um futuro. É uma condição essencial do livre-

arbítrio e, de modo mais comovente, dos recursos internos dos quais extraímos a 

vontade de ter vontade (ZUBOFF, 2020, p. 32).  

  

A complexidade dessas relações entre subjetividades, capitalismo de vigilância e 

cultura do algoritmo, portanto, são expostas e vivenciadas em um composto sociotécnico que 

permite a emergência de um ambiente no qual os sujeitos têm caminhos específicos e 

orientados de navegação chamado de plataformas. 

No início das arquiteturas das interfaces das redes sociotécnicas imaginava-se caminhar 

em cidades repletas de praças públicas, cujas linguagens e temáticas estavam dispostas em rodas 

de conversas as quais era possível se aproximar com uma certa facilidade. Assim, as ocupações 

destes espaços para a formação de comunidades eram pensadas como similares a de um flâneur 

que, curioso, circulava e observava atentamente o ambiente, filiando-se, em vínculos mais ou 

menos fortes, mas não necessariamente estáveis, àquilo que fosse de interesse pessoal. 

Atualmente, diante dos entrelaçamentos do capitalismo de vigilância e da cultura do 

algoritmo e destes com os modelos de captura de atenção e predições de comportamentos, vale 

ressaltar que o lugar de debate da coisa pública colide com a consolidação dos modelos de 

plataformas como o Facebook. Deste modo, além da imagem de cidades e ambientes abertos é 

possível acrescentar que se vive em um híbrido de praças públicas e shoppings, cujas plantas 

foram projetadas para que seja possível orientar determinados percursos, destacar mais algumas 
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vitrines do que outras, visitar as lojas que estão disponíveis sem se dar conta necessariamente 

de quanto tempo se passou ali e o quão a jornada naquele espaço pode ser instruída pela própria 

arquitetura. 

 

4.3 O ambiente da cultura algorítmica: plataforma e interface 

 

Uma armadilha deve persuadir sua presa a 

desempenhar o papel que foi planejado para ela. 

 

- Nick Seaver 

 

A ideia de cultura do algoritmo que se discute nesta seção e durante toda a tese 

encontra-se estreitamente vinculada à infraestrutura denominada de plataforma. Esta, 

segundo Araújo (2017, p. 67) tem sido usada para “[...] designar a transição de um modelo 

de site para a ideia de um ambiente técnico”, embora também remeta aos hardwares (VAN 

DIJCK, 2016), como smartphones, desktops, laptops, tablets, wearables, assistentes, 

dispositivos e aparelhos domésticos conectados à internet das coisas, dentre outros. Nesse 

ambiente, segundo Srnicek (2018), são reunidos diferentes grupos de usuários a exemplo de 

clientes, anunciantes, provedores, produtores, distribuidores e objetos físicos. 

Faz-se necessário pontuar a problemática do uso do termo “ambiente”, que, conforme 

defendido por Michel Serres (1990), é embebido do ideal antropocêntrico, pois remete a um 

sistema em que as coisas orbitam o humano, paradigma este, segundo o autor, incapaz de dar 

conta dos complexos arranjos compostos das relações entre natureza, indivíduos e vivências 

sociotécnicas75. O que Serres (1990) propõe é que, de forma distinta do contrato social, o 

contrato natural deve partir para “[...] um novo léxico que inclui a voz das coisas do mundo” 

(DI FELICE, 2020, p. 67). 

Neste sentido, a sociedade deve ser pensada não apenas como um entrelaçamento de 

vínculos entre sujeitos, mas na interação, na relação que ocorre com outros seres vivos, objetos, 

coisas, das colisões e atravessamentos entres estes. Apesar da expressão “relação” trazer uma 

aparente estabilidade, é necessário ter em mente que ela abarca disputas, conflitos, negociações, 

fissuras, rearranjos e assimetrias. 

Os desafios que convidam a esses novos pontos de partida, modos de sentir e cada vez 

mais operados por entre as tecnologias digitais, são apenas alguns horizontes que apontam como 

 
75 Este é um olhar a partir do qual as questões desta pesquisa tornam-se possíveis, como mencionado na parte III 

que discute as materialidades no campo da comunicação e da mídia. 
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não é possível pensar na sociedade sem considerar as relações e tudo aquilo que elas 

comportam. Serres (1990) assume que o desejo de Descartes, imaginado no século XVII, de 

que o homem deve ser o senhor da natureza foi alcançado, e agora é chegada a hora de ter 

controle sobre o nosso controle. Tal perspectiva se põe evidentemente necessária diante os 

desafios atuais que emergem de um cenário de crises, econômicas, políticas, bem como de 

interesse premente em discutir paradigmas tecnológicos e ecológicos. 

 Recorre-se, portanto, ao uso da expressão “ambiente” por esta ser facilmente 

compreendida, contudo quando se trata da plataforma, considera-se o protagonismo dos não-

humanos (DI FELICE, 2020), ou seja, a agência e performatividade dos elementos que a 

conformam como a infraestrutura algorítmica, os modelos de estratégias interativas e design a 

elas associadas, das quais é destacada a interface como dimensão sensória e visível que molda 

a socialidade e a experiência do usuário (VAN DIJCK, 2016). No caso da relação entre 

indivíduos e o ambiente digital contemporâneo, a sugestão de Serres (1990), de que a relação 

no contrato natural seja simbiótica, talvez esbarre em uma metáfora que careça de maior esforço 

e detalhamento. 

Uma vez que a simbiose é definida como uma relação entre espécies na qual uma delas 

ou ambas se beneficiam de alguma maneira, torna-se necessário discutir os critérios para que 

se defenda um modelo simbiótico mais próximo ao mutualismo e mais distante do parasitário. 

Ou seja, é urgente no atual estágio do capitalismo de vigilância e seus impactos que seja possível 

articular um modelo que se revele as assimetrias, ao passo que seja capaz de repensar a 

distribuição de poder e de responsabilidades no exercício desses poderes. 

Compreendida a plataforma como fundamental para o modelo atual – ao mesmo 

tempo que se entende não ser o único modelo possível –, Thomas Poell, David Nieborg e 

Jose Van Dijck (2020) discutem o contexto de plataformização, reconhecendo-o como a 

inserção das infraestruturas e seus processos econômicos em variados setores e esferas da 

vida, promovendo, assim, “[...] a reorganização de práticas e imaginários culturais em torno 

dessas plataformas” (POELL; NIEBORG; VAN DICJK, 2020, p. 2). Estas, por sua, vez, 

processam dados e metadados considerando os próprios protocolos e algoritmos, para “[...] 

apresentar a sua lógica interpretada em forma de interfaces amigáveis ao usuário, que 

oferecem configurações padrão que refletem as escolhas estratégicas dos proprietários da 

plataforma” (VAN DIJCK, 2016)76. 

 
76 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “[...] presentar su lógica interpretada en forma de interfaces 

amigables con el usuario, que ofrecen configuraciones por default que reflejan las elecciones estratégicas de los 

propietarios de la plataforma”. 
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Neste sentido, a noção de plataforma, para além de infraestrutura tecnológica, deve 

ser compreendida também como o modelo econômico que prosperou no digital (ARAÚJO, 

2017). Srnicek (2018) aponta para a diversidade que plataformas distintas operam, sendo o 

Facebook definido pelo autor como uma plataforma publicitária. Tanto Srnicek (2018) 

quanto Pariser (2012) e Zuboff (2018) defendem que o projeto de Mark Zuckerberg se 

consolidou logo após o Google, sendo ambas estruturas que, de alguma maneira, moldaram 

o sistema que é amplamente fincado na extração de dados e orientação de comportamentos.   

Entretanto, é preciso esclarecer que os usos algorítmicos dos conglomerados não são os 

únicos possíveis. Tão polissêmico quanto o seu conceito também são os modos de 

funcionamento e aplicações para a resolução de problemas, desburocratização de processos e 

auxílio na tomada de decisões.  

É possível mencionar o uso de bancos de dados, da lógica algorítmica e da inteligência 

artificial como parte fundamental das estratégias de combate à pandemia do coronavírus, por 

exemplo. O suporte que essa estrutura viabiliza auxilia em diagnósticos e previsão dos 

caminhos possíveis para o avanço da doença em um determinado paciente ou em uma 

determinada comunidade, bem como colabora na dimensão logística hospitalar, nos modelos 

de distribuição de vacinas entre outras aplicações (UNISOMA, 2021). 

Predição de cenários, portanto, não é exatamente um problema em si, mas pode se tornar 

na medida que se depara com os esforços de prever para direcionar o comportamento humano 

com o propósito de extrair lucros e vantagens não para os indivíduos em si – tratados como 

elemento secundário –, mas com foco em atender empresários e anunciantes, os verdadeiros 

clientes das plataformas publicitárias (SRNICEK, 2018; ZUBOFF, 2020). A este respeito, 

Bruno, Bentes e Faltay (2019, p. 7) explicam: 

 

Nesse sentido, mais importante do que o modelo de publicidade presente 

nestas plataformas é a promessa e capacidade de agir sobre os comportamentos 

enquanto eles acontecem. Por isso, queremos enfatizar a centralidade dos 

agenciamentos algorítmicos nas engrenagens de aplicativos e plataformas digitais. 

Seus processos de aprendizagem de máquina são responsáveis tanto pela produção de 

conhecimento a partir do imenso volume de dados gerados pelos usuários, quanto pela 

oferta personalizada de um mundo visível de ações e interações possíveis. 

 

Em suma, tal qual explica Cecília Lima (2018, p. 17), destaca-se que a plataformas não 

são espaços neutros que facilitam a produção de conteúdo, mas são “[..] empresas que 

introjetam seus interesses na programação desses ambientes de sociabilização. Desse modo, as 

interações e conversações entre interatores ocorrem de modos diferentes em plataformas 
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diferentes”. A interface, portanto, é um dos elementos capazes de serem observados para a 

compreensão da lógica da plataformização. 

Reconhece-se, assim, a dimensão semântica da interface, capaz de funcionar como um 

tradutor dos sistemas algorítmicos para o usuário final, “[...] mediando entre as duas partes, 

tornando uma sensível para a outra” (JOHNSON, 2001, p. 24). Além da mediação, a interface 

funciona também como um convite ao acesso a um determinado mundo cujas leis são 

inicialmente determinadas pela plataforma e traduzidas através dos mecanismos de design, 

interação, termos de serviço e políticas de privacidade. 

Tal qual Johnson (2001), discute-se a interface como uma espécie de arquitetura dos 

espaços digitais, um conjunto de bits dispostos em tela cuja articulação de “zeros” e “uns” é 

capaz de criar imagens e ambientes navegáveis. Trata-se, portanto, de uma metáfora do campo 

das visualidades, para tornar palatável aquilo que é posto em linhas de programação. Entretanto, 

mais do que isso, é preciso destacar as intencionalidades propostas nas criações desses mundos 

e o que neles é permitido, o que se deixa de rastros e como estes são articulados para criar novas 

trajetórias e jornadas. 

É desse composto que na economia psíquica dos algoritmos conforme explicam Bruno, 

Bentes e Faltay (2019), há um esforço em atuar em três camadas que, de alguma maneira, 

perpassam por compreender e conduzir subjetividades, o que pode impactar em diversos 

cenários e contextos individuais e sociais. Os autores mencionam “a camada propriamente 

econômica ou mercadológica; a camada epistemológica, voltada para a produção de 

conhecimento sobre indivíduos e populações; e a camada de gestão e controle comportamental” 

(BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019, p. 5). 

Uma outra questão que emerge como fundamental é reconhecer e tornar visível a 

interface, na medida em que invisibilizá-la é uma das estratégias centrais para a atuação das 

assimetrias de poder dos conglomerados de plataformas. Isto significa que em paralelo à 

ascensão da plataformização, emerge um outro discurso, o da desintermediação (PARISER, 

2012). Esta traria o sentimento de que o ordenamento da digitalização poria fim aos modelos 

tradicionais de mediação entre os indivíduos e aquilo que desejam consumir: músicas, 

filmes, notícias, publicidade, entre outros. 

Questiona-se que talvez seja possível, sim, ter havido um processo de 

desintermediação se observada uma dada perspectiva. É fato que as capacidades de 

produção, circulação e consumo de produtos culturais não está nas mãos exclusivamente de 

grandes gravadoras ou de indústrias cinematográficas e televisivas, mas diante do 
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ordenamento e barateamento dos sistemas produtivos e de circulação, abrem à primeira vista 

um novo campo de possibilidades que rearticulam o próprio mercado (MORAES, 2010).  

Entretanto, claramente a plataformização faz emergir um processo de 

reintermediação. Esta, por sua vez, pode estar fortemente vinculada a uma ideia de 

invisibilidade, ou seja, a sensação de que as plataformas parecem tão ocultas, que não se vê 

a intermediação, mas ela está lá, possivelmente de forma mais (ou pelo menos tão) 

problemática quanto outrora. 

Conforme explica Pariser (2012, p. 58): 

 

De certa forma, a desintermediação confronta a própria ideia de mídia. A palavra, 

afinal, vem do latim e significa “camada do meio”. Ela se posiciona entre nós e o 

mundo; oferece-nos a possibilidade de saber o que está acontecendo, mas em 

detrimento da experiência direta. A desintermediação sugere que podemos ter as duas 

coisas. 

 

O autor em seguida chega no ponto que aqui se considera crucial: há uma dimensão 

mitológica no discurso que elimina a intermediação: “seu verdadeiro efeito é tornar os novos 

mediadores invisíveis” (PARISER, 2012, p. 58). A ideia de invisibilidade associa-se na lógica 

da plataformização também à reivindicação do imperativo da transparência. Quando Pariser 

(2012) menciona que no início dos anos 2000 havia um grupo de ativistas programadores 

empolgados com o potencial de a internet criar uma nova era mais transparente eles não estavam 

completamente errados. 

Na verdade, a discussão que se impõe atualmente é a quem serve esta transparência e 

como é possível regular e lidar com as diversas caixas-pretas da rede. A opacidade dos sistemas 

algorítmicos normalmente está a serviço de empresas e Estados, enquanto o cidadão 

experimenta um desnudamento inédito, sequer cogitado outrora, até mesmo em distopias como 

a famosa narrativa orwelliana 1984. 

O que se observa, portanto, é que tal desnudamento ocorre em apenas em uma via, ou 

seja, do usuário para a plataforma e não o contrário. Enquanto a opacidade das plataformas é 

protegida em nome da noção jurídica de segredo industrial (ZUBOFF, 2020), aos indivíduos 

emerge o constante convite à exposição que, com efeito, perpassa pelas escritas e reescritas de 

si.  

Como reforça Silveira (2019), uma sociedade comandada por algoritmos não demonstra 

necessariamente ser uma sociedade transparente, uma vez que os modos como as decisões são 

tomadas não está acessível à maioria das pessoas. Conclui-se que enquanto os dados e as vidas 

dos indivíduos conectados em redes de plataformas sociodigitais estão cada vez mais públicos, 
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o processamento algorítmico desse volume de informações está cada vez mais privado. Isto faz 

emergir uma série de dúvidas acerca dos usos de tal poder (SILVEIRA, 2019). 

Do mouse de Engelbart à experiência touchscreen seguida pelas linguagens 

videoaudiomotoras, cada uma delas reconfigura os usos e significados do campo do digital, 

aproximando o ato de manipular diretamente a interface à autonomia, de cliques em exploração 

ativa de um espaço, da própria diluição de fronteiras entre espaços e ambientes se pensadas as 

lógicas da mobilidade e tecnologias de realidade aumentada, video mapping e wearables. O 

autor é enfático: “O modo como escolhemos imaginar essas novas comunidades on-line é 

obviamente uma questão de grande significação social e política” (JOHNSON, 2001, p. 28).  

Entretanto, como destaca Pablo Ortellado (2020), é necessário pontuar que, apesar do 

componente tecnológico ser importante para compreender os cenários, ele tampouco deve ser 

considerado como único responsável pelas problemáticas apresentadas. Assumir esta 

perspectiva incorreria em um determinismo tecnológico inadequado às reflexões propostas.  

Como discutido sobre as subjetividades e o esquema de sujeição social e servidão 

maquínica proposto por Lazzarato (2014), sempre há a agência dos indivíduos e, também, como 

sinaliza Silveira (2019), àquilo que é inapreensível por parte da infraestrutura algorítmica. 

Contudo, se se retorna à observação do fenômeno mediante a antropologia das armadilhas e a 

compreensão destas como tecnologias persuasivas proposta por Seaver (2019), é possível 

compreender outros matizes na ambivalente relação entre plataformas e interatores. 

Seaver (2019) recorre ao texto de Otis Manson, antropólogo do início do século XX, 

que descreve, utilizando-se de uma linguagem técnica e poética, a ação das armadilhas de 

indígenas americanos para a captura de animais (SEAVER, 2019).  Seaver (2019) destaca que, 

na narrativa de Mason “[...] a agência é fluida e móvel, circulando entre o caçador, o animal e 

a armadilha em um processo de desdobramento que não é simplesmente a execução da vontade 

humana, mas sim a interação de uma variedade de partes intencionais e automáticas”77. 

Além da descrição proposta por Mason, Seaver (2019) traz também uma outra similar, 

mas proposta por Eyal (2020): 

 

Empresas de sucesso como o Facebook se tornaram bem-sucedidas, escreve Eyal, 

tornando-se ‘as primeiras a pensar’: seus usuários ‘sentem uma pontada de solidão e 

antes que ocorra o pensamento racional, eles estão navegando por seus feeds do 

Facebook’ (p. 3). Para atingir esse objetivo, é necessário pensar nos usuários não como 

 
77 Traduzido de: “In Mason’s accounting, agency is fluid and mobile, circulating among hunter, animal, and trap 

in an unfolding process that is not simply the execution of human will, but rather the interaction of a variety of 

intentional and automatic parts”. 
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clientes que escolhem entre várias mercadorias, mas como mentes instintivas, 

suscetíveis a influências externas sutis (SEAVER, 2019)78. 

 

Diante de sistemas e modelos que já compreendem e constituem, em si, a própria 

dimensão sociocultural contemporânea, Seaver destaca que a pergunta não deve ser como 

escapar das armadilhas, “[...] mas sim como recapturá-las e conduzi-las a novos fins a serviço 

de novos mundos” (SEAVER, 2019)79. 

Tendo em vista que as escolhas da interface são importantes recursos para definir quais 

dados serão produzidos, como serão organizados, as formas de circulação, buscabilidade e 

coletas, é possível reconhecer que os modelos de aprendizagem de máquina que operam por 

trás não são imparciais, embora sejam supreendentemente tratados dessa maneira (HOOKER, 

2021). 

Nas palavras de Domingos (2015), “o machine learning [...] é uma tecnologia que 

constrói a si própria”. O sistema, portanto, não opera apenas com base em um certo número de 

informações de um banco de dados que lhe foi incorporado inicialmente, mas na sua capacidade 

“criativa” de gerar opções que talvez um ser humano (ou um conjunto deles) jamais imaginaria.  

No site da divisão do Facebook voltada a pesquisas (Meta Research), o Diretor de 

aplicação de aprendizagem de máquina Joaquin Quiñonero Candela é enfático: “Buscamos 

avançar o estado da arte na aprendizagem de máquina para o máximo impacto, e nossos esforços 

formam a cola entre ciência e pesquisa e experiências do Facebook”80.  

Kim Hazelwood et al. (2017) mencionam o caráter central do aprendizado de máquina 

na oferta de produtos e serviços da empresa, bem como seus desafios para organizar e promover 

experiências relevantes para, à época, 2,1 bilhões de pessoas diariamente: “As cargas de 

trabalho da aprendizagem da máquina do Facebook são extremamente diversas: os serviços 

exigem muitos tipos diferentes de modelos na prática. Esta diversidade tem implicações em 

todas as camadas do sistema” 81. A seguir, observou-se como esse sistema lida com a dimensão 

das memórias pessoais.  

 
78 Traduzido de: “Successful companies like Facebook have become successful, Eyal writes, by becoming ‘first-

to-mind’: their users ‘feel a pang of loneliness and before rational thought occurs, they are scrolling through their 

Facebook feeds’ (p. 3). Achieving this goal requires thinking of users not as customers choosing among various 

commodities, but as instinctual minds, susceptible to subtle outside influences”. 
79 Traduzido de: “The question to ask of traps may not be how to escape from them, but rather how to recapture 

them and turn them to new ends in the service of new worlds.” 
80 Traduzido de: “We seek to advance the state of the art in machine learning for maximum impact, and our efforts 

form the glue between science and research and Facebook experiences.”. Disponível em: 

https://research.fb.com/category/applied-machine-learning/. Acesso: 20 dez. 2017. 
81 Traduzido de: “Facebook’s machine learning workloads are extremely diverse: services require many different 

types of models in practice. This diversity has implications at all layers in the system stack”. 

https://research.fb.com/category/applied-machine-learning/
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PARTE V – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A pesquisa baseou-se na compreensão de que “os meios de comunicação encontram 

uma lógica de desenvolvimento que lhes é própria, mas ao mesmo tempo inseparável das 

injunções culturais” (SANTAELLA, 2003a, p.72). Caracterizou-se, portanto, um recorte do 

objeto que considerou, em sua análise, a infraestrutura da plataforma Facebook, tanto do ponto 

de vista dos mecanismos e estratégias daquilo que comunica o design de interação, a interface 

gráfica quanto as lógicas da cultura do algoritmo e do capitalismo de vigilância segundo as 

quais operam as coletas, armazenamento e tratamento de dados recebidos e os sistemas de 

reconhecimento de padrões. Ademais, considerou-se as práticas sociais que emergiram da 

associação entre indivíduos e tecnologias, as construções dos próprios indivíduos, das reescritas 

de si e reconstrução das memórias autobiográficas que ocorrem naquele espaço. 

Fragoso et al. (2011, p. 13) explicam que a internet “(…) demanda novas formas de 

observação, que requerem que os cientistas sociais voltem a fabricar suas próprias lentes, 

procurando instrumentos e métodos que viabilizem novas maneiras de enxergar”. Neste sentido, 

ao tratar especificamente das análises acerca dos algoritmos, emergiram pesquisas e propostas 

que sugerem orientações para observar os fenômenos de modo que a pesquisa possa ir além das 

caixas-pretas que o próprio sistema produz, tanto para quem observa, como para quem os cria 

(ZIEWITZ, 2015; VAN DIJCK, 2016; ARAÚJO, 2017, MACHADO, 2019; ZUBOFF, 2020; 

BRUNO et al. 2020).   

Desse modo, esta pesquisa não é vinculada a um único método, mas a procedimentos 

que colaboraram para o entendimento do fenômeno das memórias pessoais e das escritas de si 

quando elas são produzidas, atravessadas e gerenciadas de maneira partilhada com uma 

plataforma de redes sociais, no caso, o Facebook. Argumentou-se que esta envolve a relação 

dos outros nesta narrativa, reconhecendo como “outro” não apenas os perfis de pessoas e 

instituições como também as materialidades que ordenam, rearranjam, promovem e participam 

das interações, ou seja, os próprios modos de atuação que a plataforma permite, limita, 

desenvolve e, por conseguinte, também age. 

A complexidade e, sobretudo, a dinâmica do fenômeno analisado, tornaram uma análise 

estritamente bibliográfica insuficiente, fazendo-se necessário ir a campo para uma coleta de 

dados e estruturação do corpus da pesquisa que foi pensada em duas etapas. Tal organização 

emergiu precisamente da necessidade de aproximação de métodos que auxiliem a pensar os 
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fenômenos atravessados pelos modelos algoritmos que possuem uma camada de opacidade que 

precisa ser considerada, mas não deve ser compreendida como algo intransponível (ZIEWITZ, 

2015; INTRONA, 2016).  

O corpus, portanto, foi proposto na triangulação de dados de distintos campos. Foi 

realizada uma análise observacional do Facebook enquanto plataforma. Neste aspecto, 

estabeleceu-se duas materialidades observáveis, sendo a primeira delas a interface segundo a 

qual a performatividade algorítmica é expressa para os sujeitos conectados. Assim, 

desenvolveu-se a análise e descrição das opções de autogestão que o indivíduo possui, as 

estratégias de interação (reagir, comentar, compartilhar, evocar, arquivar), tendo, portanto, o 

foco nos modos e mecanismos de interação. 

Considerou-se a interface segundo a perspectiva de Johnson (2001) de que não é 

possível reduzi-la a um conjunto de ícones clicáveis com o objetivo de se obter uma resposta. 

Dito isto, a interface foi compreendida, como um mundo imaginário de elementos, artefatos e 

pessoas, “[...] amarrados entre si pelas regras que governam esse pequeno mundo” (JOHNSON, 

2001, p. 11). 

Ainda em uma análise do Facebook, observou-se a voz institucional da plataforma, 

como modo de investigar a maneira que o conglomerado percebe e compreende o interator, 

como dialoga para propor e explicar os serviços e estratégias, cuja bases se orientam na 

organização de informação dos dados e rastros digitais dos indivíduos. Dessa maneira, realizou-

se o mapeamento das publicações do Meta Research que envolvem especificamente os modos 

de autogestão de memórias, lembranças e apelo à coerência expressiva.  

A coleta considerou a busca a partir de palavras-chave que remetem aos produtos que o 

Facebook oferece relativos ao tema. Assim, a princípio, foi realizada por meio das expressões 

como [1] memory(ies); [2] nostalgia, [3] on this day82. O último, traduzido para o português 

como “Neste dia”, foi o nome dado a um dos recursos do Facebook que permite ao indivíduo 

recuperar publicações de anos anteriores em seu próprio perfil. Identificou-se que este 

mecanismo é o princípio de um conjunto de ferramentas e produtos de memória que também é 

chamado de “Lembranças”.  

As buscas foram feitas em inglês, considerando que boa parte do que é produzido no 

Meta Research não é traduzido para outros idiomas. Também não foi utilizado nenhum filtro 

que restringisse datas de publicação, sendo possível encontrar indícios de como ocorre a 

 
82  Outras expressões como “remembrance” e “recollection”, por exemplo, não trouxeram nenhum resultado 

relevante. As informações foram coletadas até o dia 14 de dezembro de 2020.  
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escalada de atenção da plataforma em relação ao gerenciamento de memórias. Neste ponto, 

observou-se que os serviços concernentes ao campo da rememoração começaram a funcionar 

na plataforma a partir de 2015, embora pesquisas internas anteriores já demonstrassem a 

preocupação com a temática. 

Eliminando as duplicidades, os resultados foram compostos de publicações e referências 

às pesquisas desenvolvidas. Além das expressões supramencionadas, outras foram acrescidas à 

medida em que as buscas e leituras dos documentos eram realizadas. Por exemplo, “clear 

history” e “manager activity” emergem como serviços que o Facebook propõe a auxiliar o 

indivíduo no gerenciamento do seu histórico de navegação (clear history), bem como de suas 

próprias publicações (manage activity). Além destas, expressões como “data portability”, 

“privacy” e “moments” foram acrescidas, sendo a segunda particularmente desafiadora quanto 

à seleção dos aspectos que interessaram a esta tese. 

Ao final da limpeza dos dados coletados, dispôs-se, assim do total de 29 publicações 

que possuem relação direta com o objeto de estudo desta tese, conforme pode ser visualizado 

na tabela (anexo I). Estes foram analisados em um entrelaçamento com outros documentos 

relacionados aos termos de uso e de serviços e foram considerados em contraponto com as 

análises realizadas por jornalistas que tiveram acesso a documentos internos do conglomerado 

(HORWITZ et. al., 2021; INGRAM et al., 2021) e  pesquisadores  que consideram os impactos 

dos usos do Facebook no bem-estar pessoal dos indivíduos e a relação que estabelecem com a 

representação de si (TOMA; HANCOCK, 2013; VERDUYN et al., 2015; BURKE; KRAUT, 

2016). 

Argumenta-se que essa parte do corpus de análise foi capaz de contribuir para a 

compreensão dos modos de operação da cultura do algoritmo e do capitalismo de vigilância a 

partir das materialidades da plataforma na dinâmica que concerne as escritas de si e a produção 

de uma memória autobiográfica no Facebook. Na incapacidade de ter acesso às decisões 

algorítmicas, emergiram estratégias de organização do corpus que aproximassem as pesquisas 

a essa performatividade, ainda que se tenham claros os seus limites. 

A etapa seguinte de coleta de dados consistiu em uma observação dos indivíduos no 

Facebook, sendo este compreendido enquanto ambiente de elaboração, armazenamento, 

recuperação e circulação das memórias pessoais, bem como das escritas e reescritas de si. 

Considerando as limitações que a própria plataforma impõe quanto às formas de acesso e coleta 

dos dados, recorreu-se a uma aproximação do campo com o intuito de estabelecer análises a 

partir do próprio perfil da pesquisadora. O objetivo foi definir um recorte mediante os usos dos 

mecanismos disponibilizados pelo Facebook, bem como a percepção dos indivíduos em relação 
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a estas estratégias, especialmente no que concerne ao campo das memórias. 

Esta etapa de mapeamento do campo buscou compreender como os indivíduos se 

expressam e se relacionam com os recursos de rememorações no Facebook. Ela foi 

compreendida como método fundamental para a análise do fenômeno. Como explicam Fragoso 

et al. (2011), uma das possibilidades de análise do digital é permitir a observação dos 

comportamentos sem a interferência do(a) pesquisador(a), o que pode gerar uma consistência 

quanto ao que se é analisado. 

A observação e a coleta de dados foram realizadas entre os anos de 2018 e 2021, de 

forma semiestruturada, em publicações realizadas não apenas no Facebook, mas geradas a partir 

e sobre este ambiente como se vê a seguir. Reconhecendo a extensão do material coletado, foi 

necessário codificar os dados a partir do seu ordenamento em categorias, tendo como suporte o 

uso das observações realizadas em campo. Todas elas foram compiladas e analisadas as práticas 

encontradas acerca da (i) produção e gerenciamentos das memórias autobiográficas, do (ii) 

relacionamento do indivíduo com a interface e com alguns (iii) limites e silenciamentos que 

escapam ao mapeamento.  

As estratégias de produção e gerenciamentos das memórias (auto)biográficas e das 

narrativas de si foram, desse modo, classificados, permitindo a identificação de algumas das 

motivações expressas pelos indivíduos em tais ordenamentos do arquivamento da própria vida 

que, como se percebeu, podem ser justapostas. Além das publicações em si, observou-se as 

interações explícitas que emergem a partir delas – sejam elas as reações, comentários ou 

compartilhamentos, uma vez que se reconhece a presença do outro como parte fundamental da 

autobiografia, especialmente mediante o contexto que convoca à produção de uma 

subjetividade alterdirigida. Embora não tenha sido este o foco, as conversações contribuíram 

para ampliar as várias percepções que os indivíduos podem ter acerca do fenômeno. 

Um dos desafios enfrentados no processo diz respeito à observação considerando apenas 

o que está explícito, expresso nas publicações ou nos modos de interação com ela. Entretanto, 

em conversas informais com indivíduos, identificou-se que alguns deles recorrem ao Facebook 

como mecanismo de recuperação de lembranças, mas não utilizam nenhuma de suas estratégias 

para fazer circular uma determinada publicação novamente, por exemplo. Outros revelaram que 

editam, ocultam e/ou até mesmo apagam publicações antigas, abrindo assim questionamentos 

para refletir tanto acerca da volatilidade dos registros quanto da autonomia nos processos de 

reescrita de si. Ou seja, neste aspecto uma das limitações da pesquisa é que, nesta etapa, há o 

reconhecimento de que não é possível mapear os silenciamentos, mas considerou-se a sua 

presença nesta relação. 
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Ressalta-se que a aproximação do campo forneceu uma abordagem indutiva, na medida 

em que, considera-se, tendo como referência a Teoria Fundamentada, a necessidade dos dados 

“falarem por si” (FRAGOSO et al., 2011). A proposta foi que, a partir da observação da (e na) 

plataforma, fosse possível identificar as práticas sociais que emergem naquele espaço e quais 

os significados que elas assumem quando relacionadas às memórias dos indivíduos.  

Tais recursos de observação foram fundamentais, permitindo a elaboração de um modo 

de compreender o entrelaçamento dos indivíduos com o Facebook no processo de 

gerenciamento das memórias, ou seja, a atuação na plataforma e os modos de agência desta em 

suas elaborações de si. Considerou-se relevante reconhecer as heterogeneidades dos indivíduos 

que se escrevem e inscrevem na rede, identificar algumas motivações que remetem às escritas 

e rememorações, ao passo que se ressaltam as práticas e significados como resultados do tempo 

e espaço em que os indivíduos estão imersos. Assim, o momento da pandemia e seu 

entrelaçamento com o sensível momento político-social ao qual o país atravessa foram 

considerados na análise das práticas e críticas das soluções de interface que o Facebook 

promoveu. 

De forma sucinta, é possível visualizar as etapas e seus devidos processos descritos no 

gráfico que segue: 

 
Quadro 1 - Etapas operacionais da análise 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Faz-se necessário reconhecer que uma tese que considera o campo das materialidades 

não pode perder de vista o hardware de acesso à plataforma de análise. Os modos de navegação, 

usabilidade, responsividade da ferramenta, atenção projetada no dispositivo, dentre outras 

questões são variáveis e garantem experiências heterogêneas. Neste sentido, as diferenças de 

acesso entre os dispositivos foram em alguma medida sinalizadas no decorrer das análises. 

Destaca-se a busca constante de instrumentos que fossem capazes de colaborar para 
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atingir os objetivos propostos, Esta, sensibilidade teórica se aproxima da reflexão de Sodré 

(2014, p. 156) de que “cabe ao ‘ouvido aberto’ da reflexão contemporânea tentar escutar as 

vozes constitutivas do novo âmbito tecnológico habitado pelo homem”. Este esforço permitiu 

a emergência de algumas variáveis e análises, sendo estas desenvolvidas e descritas abaixo. 
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PARTE VI - RESULTADOS 

 

6 OBSERVAÇÃO DO FACEBOOK 

 

A tensão analítica nesta seção se revelou no imbricamento entre a dimensão afetiva dos 

indivíduos e a cultura do algoritmo, ambos permeados pelo capitalismo de vigilância, segundo 

o qual se produz, filtra, classifica, arquiva e se recuperam as memórias pessoais tecnicamente 

mediadas no Facebook para serem mantidas, apagadas, editadas, silenciadas ou postas 

novamente em circulação. Neste cenário, considerou-se a questão das materialidades 

representadas pelos usos de sistemas automatizados na rememoração e de produções de sentido 

atribuídas a ela, bem como a dimensão das práticas do, no e com o Facebook. 

As questões propostas, portanto, foram: se, na plataforma, em algum momento a 

informação e a comunicação mediadas cumprem o propósito de serem narrativas e escritas de 

si para os outros no momento de sua produção e circulação, como refletir sobre a desafiadora 

tarefa do ordenamento da memória pessoal para a posterior recuperação entre perfis 

conectados? Como pensar na dupla relação daquilo que é escrito para o outro, mas também para 

si? Quais implicações este processo no contexto do Facebook traz para as negociações que se 

estabelece com a própria subjetividade? Uma vez reconhecido que cada suporte, ambiente, 

linguagem e cultura é capaz de gestar modelos específicos de conhecimento, com possibilidades 

particulares de trânsito, circulação, permanência, efemeridade, dentre outros, o que os produtos 

de memória do Facebook têm permitido ser construído? 

A inescrutabilidade dos sistemas algorítmicos impõe o desafio de analisá-los mediante 

as estruturas visíveis das quais a interface consiste no aspecto mais palpável ao usuário. É a 

partir dela que são definidos os limites e expansões de como se constituem os modos de 

navegação, como se performam as redes e nas redes sociotécnicas, como cada espaço-

informação é um convite a algumas aberturas e outros cerceamentos, mas também a fissuras, 

rupturas, resistências e negociações. Isto significa que cada “lugar” predisposto em rede, tanto 

no sentido de “espaço” como no sentido de posição ocupada pelos nós (nodos), é dotado de 

algumas regras e fronteiras, segundo a sua própria dinâmica ocorre e a partir das quais os 

indivíduos espraiam os usos, convidando a novas regras e limítrofes mais ou menos estáveis. 

Neste sentido, acrescenta-se às questões anteriores a indagação de como o Facebook 

escolheu pensar os modos dos indivíduos reescreverem-se, de reagirem a fatos ou eventos da 

experiência do outro e também de si, de constituição de memórias e a maneira que estas escolhas 

da plataforma foram disputadas, negociadas e acolhidas como forma possível para os sujeitos 
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com perfis a ela conectados. Para a análise, houve a realização de um recorte no próprio 

Facebook, na medida em que há um espectro de usos, mecanismos e possibilidades de interação 

que não interessa ao escopo da proposta, ao passo que ainda assim, há o reconhecimento de que 

o universo de interesse é bastante extenso.  

As análises consideraram os perfis de usuários brasileiros (delimitados considerando a 

representação de uma pessoa física), deixando ao largo as ações permitidas enquanto 

administradores de páginas ou de grupos, atividades em áreas da ferramenta dedicada 

especificamente à compra e venda (Marketplace), dentre outros recursos. O foco consistiu nas 

escritas, rememorações e reeescritas de si na própria página, a princípio não-comercial, ainda 

que se reconheça algumas dessas práticas, todas delineadas naquilo que é denominado no 

Facebook como linha do tempo (timeline) e que, notadamente, estabelece vínculos e 

negociações com outros perfis. 

Tais negociações ocorrem de diversas maneiras, segundo as permissões da plataforma 

e as fissuras que os indivíduos encontram ou produzem para projetar, constituir e representar 

suas próprias jornadas. Do ponto de vista das permissões da interface e dos modelos algoritmos 

do Facebook, as reescritas de si se concretizam em publicações sobre e/ou para o outro, em 

diversas linguagens e formatos (texto, áudio, vídeo, fotografias, colagens, montagens, stickers 

etc) tanto na página pessoal como mediante marcações do perfil, em participações em uma dada 

publicação no perfil de alguém por meio de reações, comentários e compartilhamentos que 

podem ser realizadas durante a circulação de uma determinada publicação no feed de notícias 

das conexões estabelecidas ou ainda na busca ativa de uma publicação específica em um dado 

perfil, retomando a circulação. 

O feed de notícias pode ser definido de forma breve como as publicações que o interator 

tem acesso no momento em que inicia a navegação no Facebook. Trata-se da visualização das 

postagens dos amigos, páginas, conexões em geral que são ordenadas a partir de um complexo 

de escolhas algorítmicas com o intuito de trazer as informações “mais relevantes” para o 

usuário. Trata-se de um aprimoramento feito à plataforma apenas em setembro de 2005 e muda 

toda a forma de navegação e, por conseguinte, de circulação de mensagens. Como explica 

Araújo (2017, p. 17): 

 

(...) a partir dos dados gerados pela ação dos usuários na plataforma e pelo número de 

cliques e interações (curtidas e comentários) que cada publicação recebe, são 

selecionados e organizados os conteúdos de acordo com sua relevância calculada para 

cada usuário ou usuária, produzindo o que o Facebook costuma chamar de feed 

personalizado. 
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Desse modo, Araújo (2017) conclui que o feed tornou-se o principal motor das práticas 

e da visibilidade no Facebook. É precisamente a ideia de relevância, ou seja, de fazer-se visível 

e capaz de mobilizar “amigos” em torno de si que orienta o imperativo do compartilhamento 

mencionado por Van Dijck (2016), que tem, inicialmente no botão de curtir e, mais tarde nas 

demais reações, uma rápida resposta na plataforma. 

Dentre os diversos desafios que emergiram para o desenvolvimento da análise do 

Facebook, um de seus aspectos consistiu na natureza beta dos modelos de negócio das 

plataformas digitais. Isto significa que o Facebook se apresenta ao público como organismo 

vivo, em teste contínuo, promovendo mudanças tanto na superfície quanto nas linhas de 

codificação que asseguram o seu funcionamento, alterando, por conseguinte os modos como os 

indivíduos se relacionam consigo, entre si e com a plataforma. Neste sentido, estabeleceu-se 

como recorte de análise dos produtos de recuperação automática das reminiscências o período 

que compreende o lançamento dos primeiros recursos de memória (como “neste dia”), 

disponibilizados ao público em 2015 (GHELLER, 2015), até os mais recentes produtos de 

portabilidade de dados e gerenciamento de atividades, ambos de 2020.   

Do ponto de vista do acesso e da navegação, há variações também quando ocorre de um 

navegador ou por meio do aplicativo em um smartphone ou tablet, por exemplo, exibindo ou 

ocultando alguns recursos a partir do uso e visualização por dispositivos distintos. Na análise 

da voz institucional que consistiu no escrutínio das publicações que o próprio Facebook realiza 

em seus canais oficiais, ficou clara a valorização que é dada ao acesso através do smartphone, 

especialmente destacada em imagens e vídeos de apresentação dos recursos da plataforma que 

majoritariamente recorrem à demonstração nesse tipo de dispositivo. Esta foi a razão pela qual 

considerou-se também para a análise da tese a interface disponibilizada em aplicativos de 

smartphones, sendo sinalizados os contextos e situações em que se recorreu ao uso do Facebook 

através do navegador. 

Tal qual as demais decisões empresariais do conglomerado, a escolha pelo smartphone 

não é por acaso. Ele é atualmente o dispositivo central de hiperconexão e, por conseguinte, de 

vigilância, sendo, portanto, um eficiente representante do capitalismo descrito por Zuboff 

(2020). Sobre ele, Han (2021) defende tratar-se de um aparelho de subjugação e faz referência 

aos confessionários e a relação quase religiosa estabelecida pelos sujeitos com o dispositivo. O 

autor vincula diretamente o smartphone ao Facebook e este ao ato de se dispor à vigilância 

mediante as escritas de si, ao afirmar que “como aparelho de subjugação age como um rosário 

e suas contas; é assim que mantemos o celular constantemente nas mãos. O like é o amém 
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digital. Continuamos nos confessando. Por decisão própria, nos desnudamos. Mas não pedimos 

perdão, e sim que prestem atenção em nós” (HAN, 2021). 

Há ainda a compreensão que a personalização, na medida em que considera a 

experiência do usuário, promove algumas variações quanto às localizações dos botões de 

navegação na interface para facilitar o acesso e aumentar a velocidade do percurso de navegação 

conforme interesses particulares ou como sintoma de uma das camadas de atuação da economia 

psíquica dos algoritmos, definida por Bruno, Bentes e Faltay (2019) como uma camada de 

gestão e controle comportamental, possível de identificar na figura abaixo: 

 

Figura 3 - Personalização no menu principal (mobile) 

 
Fonte: Acervo autoral (2021) 

 

A figura supramencionada apresenta as telas de acesso ao Facebook pelos smartphones 

de dois perfis diferentes. Percebe-se a variação na hierarquização dos botões de navegação o 

que convida à possibilidade de levar a experiências distintas na plataforma. Como exemplo, é 

possível identificar na imagem à esquerda que o botão de “Lembranças” se apresenta melhor 

posicionado na tela para fins de visualização e, por conseguinte, clique e acesso (canto superior 

à direita), enquanto na imagem à direita o mesmo botão aparece na quarta colocação, também 

na coluna à direita. As mudanças ocorrem em razão dos usos que cada indivíduo faz das 

experiências disponibilizadas pela plataforma, mas podem ser constituídas para apresentar 

novos serviços, por exemplo.  

Chama atenção também que em termos de design de interação, há na imagem à direita 

(escura) a notificação de mensagens representada por um ponto vermelho e o número de novas 
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publicações por extenso, o que pode ser compreendido como um gatilho para o acesso (EYAL, 

2020) com o objetivo de mobilizar decisões com base em soluções de arquitetura de navegação 

próprias da interface. Apesar de, à primeira vista, parecer uma mudança ingênua, é a partir de 

reconfigurações sutis e amplamente testadas, promovendo uma espécie de dimensão 

laboratorial do mundo (BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019) que emergem os resultados 

práticos de manutenção de atenção e direcionamento a espaços específicos de navegação, não 

apenas no Facebook, mas nas plataformas em ambientes digitais de um modo geral. Há, 

portanto, o reconhecimento de que esses desafios compostos por uma certa mobilidade dos 

recursos e possibilidades de navegação estiveram presentes nesta etapa da análise e foram 

descritos quando de algum modo se tornaram visíveis. 

Por outro lado, a evidente noção de que toda análise apresenta um recorte, um limite e 

é situada no tempo e no espaço, permitiu perceber como as memórias pessoais e as reescritas 

de si são tratadas pelos indivíduos no Facebook em um período e um ambiente que se 

entrecruzam diversos elementos dentre os quais, para fins desta tese, julgou-se necessário 

destacar dois deles: o contexto político e os atravessamentos provocados pela pandemia do 

coronavírus.  

Por esta razão, a discussão acerca dos impactos da pandemia na construção de 

recuperação de lembranças é trazida na seção de análise das práticas (tópico 6.2). Tal qual 

sinalizam diversos autores, a exemplo de Ortellado (2020), Di Felice (2020) e Silveira (2017; 

2019), a participação da esfera digital como arena de debates que envolve a política institucional 

encontra no Facebook um espaço de disputa no qual o posicionamento, o conflito e o embate 

se tornam uma parte central das estratégias de colocar-se e se reescrever no âmbito digital que 

também se torna a representação do eu social no que tem sido compreendido por Sodré (2006) 

como bios midiático. 

A observação do Facebook e o entrelaçamento com a memória pessoal foi dividida em 

duas partes: [1] a voz institucional, que pôde ser compreendida a partir da interface e do discurso 

da plataforma sobre si mesma e [2] as práticas de escrita de si aliadas às estratégias de reescritas 

e recuperação de lembranças. 

 

6.1 A voz institucional sobre escritas, reescritas e gerenciamento de si 

 

Não é mais necessário guardar o álbum de família 

nem se fazer reuniões periódicas para que todos 

possam ver as recordações das viagens ou das 

festas. O contraponto é o aumento do trabalho de 
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gestão dos arquivos digitais caso se deseje, no 

futuro, encontrar qualquer daquelas fotos sem 

contar com esforço nem sorte. 

 

- Sérgio Branco 

 

De modo geral, a utilização do Facebook como mecanismo de recuperação por parte 

dos usuários é sedimentada mediante práticas, bem como a percepção intuitiva de alguns 

elementos necessários. Dentre eles é possível destacar a capacidade de armazenamento, a sua 

organização cronológica (quanto às datas de postagens) e, no caso do Facebook, também do 

tempo que está em uso por parte de alguns indivíduos que articulam as próprias reescritas de si 

naquele ambiente. 

Acerca da cronologia e de como ela é exposta pela plataforma, considera-se três 

aspectos fundamentais às escritas de memórias pessoais. O primeiro e mais evidente é a 

impressão de narrativa acabada, coesa, sendo capaz de contemplar um período específico 

mediante registros produzidos, repleta de testemunhas que se expressam em reações, 

comentários e compartilhamentos. À suposta narrativa acabada, é sempre possível o 

gerenciamento, a edição, para caber naquilo que o indivíduo do presente projeta para si 

enquanto representação. O “retorno” para a plataforma quanto aos sentimentos partilhados por 

meio da interface reordena o funcionamento desta e de si mesmo de modos imprevisíveis, mas 

bastante consistentes. Os significados importam muito.  

O segundo aspecto consiste na resposta da interface à associação do tempo a ciclos. Tal 

metáfora emerge a partir de recursos como “neste dia”, “lembranças”, “momentos” ou 

“celebrações”. Estes, por sua vez, mantêm estratégias de utilização de músicas, vídeos, 

animações como instrumentos para amplificar as experiências sensórias. Todos estes recursos 

fazem parte dos instrumentos mnemônicos utilizados desde as sociedades de oralidade 

primária, como recorda Lévy (1998): tais experiências sensórias viabilizam, sedimentam e 

reafirmam as reconstruções de lembranças. 

Por fim, toda a lógica da interface, convites à publicação, aos debates, aos 

silenciamentos e esquecimentos, modelos de disponibilização de conteúdos no feed com base 

nos próprios e opacos critérios de relevância, é que permitem a narrativa ser contada como ali 

está posta. Ainda no contexto de memória, se pensada como a capacidade de lembrar de datas 

importantes como aniversários, por exemplo, o Facebook tem funcionado como um recurso já 

consolidado como prática de interações neste sentido e que, inclusive, vão além da plataforma.  

O arquivo que fora registrado no Facebook, ainda que possa ser baixado e salvo, perde-

se contexto em nome da nova materialidade atribuída mediante o reordenamento do acervo. As 
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imagens que podem ser enviadas a um outro repositório, idem. Perdem-se as reações, os 

comentários, os compartilhamentos, as conversações que se referem a uma parte importante e 

fundamental da autobiografia. Em alguma medida, voltam a se tornar arquivos independentes 

entre si, fragmentados, uma vez mais torvelinho e não parte de um todo coeso em busca de uma 

coerência expressiva representativa. Neste sentido, é necessário ressaltar que a materialidade 

da interface importa para a manutenção da memória, seja ela social histórica ou pessoal. 

 Tal qual as diversas plataformas de redes sociais digitais, o Facebook apresenta ao 

indivíduo, de maneira geral, a possibilidade de disponibilizar, à primeira vista, um perfil público 

ou privado. Além destas opções, é possível personalizar a publicação para listas específicas, 

impedir a visualização de uma dada publicação ou conjunto de publicações a conexões 

determinadas ou ainda personalizar cada uma das publicações com base na narrativa e nas 

conversações que pretende estabelecer naquele espaço. Há, portanto, uma possibilidade de 

negociação constante não apenas do perfil em si, mas de cada uma das publicações daquilo que 

é público ou privado, destinado a grupos específicos ou até mesmo de quem pode interagir com 

uma postagem, ainda que ela esteja pública83. 

A sensação de controle da escrita de si, bem como do acesso a ela em relação ao outro 

é, portanto, um dos elementos basilares do Facebook. Este outro, destaca-se, remete aos demais 

indivíduos conectados, sendo mais difícil reconhecer também a plataforma como um outro 

possível. Nesta leitura, ela se torna assim, parte do indivíduo e elemento ativo da composição 

de uma suposta autonomia. As regras, podem ser compreendidas, assim, como favoráveis à 

construção do sujeito com base no modelo psicopolítico de sedução de contar-se, desde que 

essa subjetividade alterdirigida se vincule ao imperativo do desempenho (HAN, 2015; 2014). 

Há, entretanto, alguns elementos que são obrigatoriamente visíveis para todos que 

acessam um determinado perfil: o nome do usuário, bem como as fotos de capa e do perfil. 

Apesar de aparentemente prosaica, esta informação é fundamental para compreender como tais 

dados são relevantes para a identidade dos indivíduos no Facebook.  

Em pesquisa sobre a mudança de status no relacionamento, Nobre e Coelho (2020) 

descrevem que uma das sugestões automáticas dadas pelo Facebook para uma nova imagem 

pública de si, passa exatamente por mudar as fotos do perfil e de capa. Antes de se tornar uma 

sugestão automatizada, Santos (2016) explica que esse reordenamento da imagem de si já era 

 
83  Neste último caso, é possível que um interagente não possa comentar, contudo, é possível reagir e/ou 

compartilhar na própria timeline. 
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uma das estratégias utilizadas pelas pessoas, o que torna evidente a dupla relação entre o 

comportamento reconfigurar as sugestões viabilizadas pelo sistema algorítmico e vice-versa. 

Assim, nome do perfil, foto e capa funcionam como o contato inicial, aquilo que se 

revela à primeira vista e, por esta razão, contém um alto grau de planejamento por parte dos 

indivíduos. Além delas, a plataforma organiza a página inicial do interator por meio de seções 

que permanecem clicáveis ainda que, no caso de um perfil privado, apenas as informações que 

o sujeito deseja manter pública fiquem disponíveis a qualquer pessoa que acessar o perfil.  

Dito isto, ressalta-se que o Facebook, que traz atualizações constantes em seu formato, 

até o fim desta análise, em 2021, contemplava em média 17 seções. Estas, por sua vez, 

funcionam como uma espécie de cartão de visitas e informações gerais sobre como aquele perfil 

interage com conteúdos os quais se vincula, bem como sobre informações a respeito de si em 

diversas áreas que julga relevante informar, conforme mostra figura abaixo84: 

 

Figura 4 - Seções disponibilizadas pelo Facebook (mobile) 

 
Fonte: Acervo pessoal (2021) 

 

Esta lógica considera o princípio que Pariser (2012, p. 37) menciona quando distingue 

as estratégias do Google e do Facebook para a coleta de dados dos usuários: “em vez de 

examinar os indicadores de cliques para adivinhar o gosto das pessoas [estratégia do Google], 

o plano por trás de sua criação, o Facebook, era simplesmente perguntar a elas”.  

 
84 Esta estrutura pode se modificar devido à constante integração das plataformas do conglomerado que comporta 

o Facebook, o Instagram, o Messenger e o Whatsapp. A primeira coleta realizada no dia 10 de agosto de 2018 e 

constavam 20 seções. Até 14 de dezembro de 2020 as diferenças encontradas foram apenas nas seções “filmes” 

que passou a ser “cinemas”, a ocultação da seção “fitness” e, por fim, o “Instagram” que passou a ser inserido 

como seção do Facebook, mas já foi retirado, ainda que a integração entre as plataformas permaneça se 

expandindo. A imagem que consta neste documento foi retirada da utilização da plataforma em um navegador no 

dia 5 de maio de 2021 e, como se percebe, as alterações neste formato são constantes. 
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Percebe-se que o Facebook acrescenta mais uma estratégia, mas não elimina os 

indicadores de cliques. É como se os empreendimentos digitais fossem adicionando camadas 

para a sedimentação e estruturação do modelo de negócios. Pariser (2012) destaca também que 

a base do Facebook consistiu em aproveitar os contatos e relações sociais que as pessoas já 

possuíam, e não apenas um estímulo a conhecer pessoas novas. Neste sentido, articular-se e se 

construir para redes de relacionamentos, interesses e graus de vínculos variados torna-se um 

exercício de representação desafiador. 

Dito isto, destaca-se que a imagem pública de si mesmo(a) pode ser constituída segundo 

determinados parâmetros instituídos pelo Facebook que, por sua vez, vai ajustando as 

possibilidades considerando a natureza da informação e da organização que os indivíduos 

desejam vincular (ou desvincular) de suas próprias construções de si. Isto significa que, 

naturalmente, o sistema traz categorias próprias para o ordenamento da informação, disponíveis 

ao interator considerando contextos gerais de uso da plataforma, bem como os interesses de 

extração e mineração de dados que a orienta. 

Para além da escrita de si, interessa a esta tese os modos como os indivíduos se 

relacionam com aquilo que já fora escrito, o que já está na plataforma, constituindo assim, o 

um acervo próprio que, à primeira vista, pode ser revisitado sempre que desejar. A ideia de 

revisita tem sido uma necessidade atentada pelas plataformas apenas recentemente. Conforme 

sinaliza Branco (2017), em obra bastante recente, à época,  

 

A recuperação de informações no Facebook, no Twitter e no Instagram já é, mesmo 

hoje, bastante desafiadora em razão da falta de mecanismos de busca interna nas 

plataformas. Embora seja razoavelmente fácil encontrar fotos no Facebook, encontrar 

um texto escrito há muito tempo pode ser um processo bastante demorado. 

 

No decorrer desta análise, o que se percebeu foi precisamente um avanço quanto aos 

modelos de recuperação de registros, mais notadamente no Facebook. Assim, ressalta-se que 

em cada uma das seções é possível acessar situações variadas de busca, também levando em 

conta os modos de interação do Facebook. Por se tratar de modalidade e mecanismos de busca 

que são realizados pelo indivíduo, tais possibilidades vão ser consideradas aqui como formas 

autônomas de gerenciamento do próprio acervo e, por conseguinte, dos objetos de memória 

que sedimentam a reescrita de si. 

Na interface, foram identificados alguns filtros para a recuperação de uma determinada 

publicação, bem como modelos de organização das publicações. O primeiro filtro pode ser visto 

no caso da seção “Linha do tempo”. Disponível tanto para busca no perfil pessoal quanto dos 

demais indivíduos, as possibilidades da busca endógena (ou seja, no perfil em que se está 
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logado) e de outros perfis ofertam as mesmas possibilidades. Seja acessando pelo navegador ou 

pelo aplicativo em um smartphone, o filtro aparece como ícone próximo ao local onde se digita 

uma nova publicação. 

No caso do perfil pessoal, é possível realizar uma busca considerando quatro categorias 

que podem ser usadas para estabelecer entrecruzamentos, com o objetivo de reduzir os 

resultados encontrados e, em princípio, facilitar a busca. São elas: (i) “Ir para”, na qual o usuário 

pode escolher um ano e, neste, um determinado mês e até mesmo dia; (ii) “Publicado por”, que 

vai dar conta de quem fez a postagem (se o próprio usuário ou outra pessoa), podendo fazer a 

busca para uma das categorias ou as duas juntas; (ii) “Privacidade”, na qual o usuário opta entre 

três categorias (amigos, público, somente eu) ou todas elas juntas; e (iv) “Publicações 

marcadas”, referentes a postagens nas quais o usuário foi marcado, conforme observa-se na 

figura85 abaixo: 

 

Figura 5 - Filtros de publicação (2021, mobile) 

 

Fonte:  Acervo pessoal (2021) 

 

Destaca-se na figura diretamente supramencionada o reforço quanto à dimensão do que 

tem sido aqui chamado de autobiografia, em um esforço de compreender os diversos modos 

que esta reescrita se completa a partir da atuação do outro. A escrita de si na linha do tempo 

pode e é incentivada a acontecer como resultado da participação do outro, ainda que em alguma 

medida esta participação seja passível de filtros capazes de oferecer uma representação de si 

mais ou menos segura e estável. 

 
85 Imagens coletadas no dia 5 de maio de 2021. 
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Há também a possibilidade, uma vez encontrada a publicação, de rever suas 

configurações, alterá-las (o que era visível ao público tornar-se privada, por exemplo), editá-la 

(uma legenda, um comentário ou uma reação) e/ou até mesmo apagá-las, se assim desejar.  

Assim, reforça-se que há uma supervalorização da gestão da representação da imagem pública 

de si, além da presentificação como elemento homogeneizador de si e do mundo. O que se 

percebe é que os esforços de aprimoramento da interface na oferta de mecanismos de formas 

autônomas de autogerenciamento são resultantes daquilo que Van Dijck (2016) menciona ser 

característico da relação entre indivíduos e o Facebook: reagir aos direcionamentos e 

orientações da plataforma com uma mistura de cumplicidade e resistência.  

  Diante do reconhecimento de que escrever-se, contar-se, produzir dados sobre si é uma 

necessidade premente não apenas do indivíduo, mas sobretudo da plataforma, o mesmo ocorre 

em relação ao registro. Embora haja um interesse natural dos indivíduos acerca das próprias 

lembranças, parte significativa daquilo que o sujeito produz nas redes não tem o propósito de 

ser permanente ou recuperado, ao menos não por parte do indivíduo.  

Há uma série de interações que se propõem efêmeras, cotidianas, mais vinculadas às 

estratégias de conversação e circulação do que efetivamente à permanência. Por esta razão, 

também emerge nas plataformas os espaços específicos para o transitório, o temporário, como 

é o caso dos stories, apesar de saber-se que este duplo percurso entre aquilo que é fugaz e o que 

será revisitado também depende de inúmeros fatores intersubjetivos que vão além da interface.  

Uma vez mais, se analisada a perspectiva de produzir dados sobre si e permanecer na 

plataforma ofertando mais e mais rastros como parte fundamental do capitalismo de vigilância, 

o que se pode concluir é que os mecanismo que sugerem alguma autonomia na recuperação de 

lembranças emergem não apenas da necessidade dos indivíduos, como sugere a voz 

institucional do Facebook, mas como um esforço de resolver um problema que ele próprio 

ajudou a criar. Dito de outra maneira, a ideia de ofertar alguns sistemas de autonomia para o 

gerenciamento das escritas de si reside em esforçar-se na criação de um ambiente onde o 

interator se sinta confortável em continuar produzindo dados em seu escopo. 

No decorrer da análise, percebeu-se um aprimoramento nestes sistemas considerando a 

possibilidade de autonomia nas estratégias de buscabilidade dos indivíduos tanto em um perfil 

pessoal quanto no de algum(a) amigo(a) ou outro nó da rede. Nas primeiras coletas, realizadas 

em agosto de 2018, por exemplo, havia uma limitação de articular a busca por palavras-chave 

(disponível em apenas algumas seções) de uma dada seção com outros filtros como ano, autor 

da publicação, apenas para citar alguns exemplos. 
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A partir da segunda coleta, realizada em maio de 2021, observou-se a emergência de 

um menu a partir do qual se disponibilizou a busca por palavras-chave em um escopo maior da 

plataforma, conforme é possível observar na figura abaixo: 

 

Figura 6 - Busca por palavra-chave no Facebook (mobile) 

 

Fonte: Acervo pessoal (2021) 

 

A figura 6 mostra ser possível realizar a busca por palavra-chave tanto no próprio perfil 

(primeira coluna, à esquerda), quanto nos perfis de outros indivíduos (coluna central). Ambas 

levam ao terceiro menu (última coluna) que passou a reunir e deixar mais simples o percurso 

de buscabilidade. Uma vez digitada uma opção de palavra-chave na busca, é possível realizar 

um cruzamento entre este modelo de busca e outros filtros como (i) publicações que você viu, 

(ii) mais recentes, (iii) localização marcada ou (iv) data de publicação. Todos estes elementos 

contribuem para tornar a interface mais ágil e capaz de diminuir os atritos entre ela e os 

indivíduos, promovendo uma melhor experiência de usuário. 

Acerca das possibilidades autônomas de organização da informação para posterior 

recuperação pode ser exemplificada a partir da seção “Fotos”. O sistema cria automaticamente 

uma categorização de três estruturas: (i) as fotos que o usuário postou (Suas fotos), (ii) as fotos 

em que foi marcado (Fotos com você) e os (iii) álbuns. Esta última se subdivide mediante 

predeterminações86 da plataforma, mas também permite ao usuário a criação de seus próprios 

álbuns.  

 
86 As categorias de álbum padronizadas da plataforma são fotos do perfil, fotos da capa, fotos em destaque (opção 

em que o usuário escolhe as imagens que ficam fixadas no lado esquerdo da página para serem vistas por quem 



130 

 

Dessa maneira, o Facebook apresenta a possibilidade de elaboração de um mecanismo 

de ordenamento das publicações cujos significados mais pessoais também se colocam à 

disposição. As escolhas, portanto, da linguagem, dos modos como as fotos serão agrupadas e 

organizadas assumem uma dimensão mais afetiva, na medida em que o indivíduo pode definir 

em palavras e expressões que signifiquem em seu contexto particular ou dos grupos de amigos 

que interessem um dado conjunto de imagens que podem ser vinculadas por meio de elementos 

variados como um lugar, um evento, uma época específica, entre outros.  

Um outro modelo de recuperação que o Facebook apresentava podia ser encontrado em 

diversas seções, a exemplo de Curtidas, Eventos ou Avaliações. Tais seções, além de terem 

suas categorias predeterminadas, ao clicar em “registro de atividades”, o usuário era 

redirecionado a uma página em que podia realizar buscas por palavras-chave, conforme 

observa-se na figura que segue:  

 

Figura 7 - Possibilidades de recuperação - Curtidas 

 

Fonte: Acervo autoral (2018) 

 

Nesta seção, a plataforma apresentou um bug: mesmo se tratando da seção “curtidas”, 

no cabeçalho ao lado esquerdo sinaliza para os eventos, o que pode confundir quem o navega. 

Entretanto, destaca-se que as buscas na seção conseguiram ser realizadas adequadamente. Outro 

fator que merece atenção é o fato de que, mesmo o indivíduo podendo realizar a busca por 

palavra-chave, não era possível refinar ou estabelecer novos filtros, cruzando estratégias como 

somar palavras-chave ao ano, por exemplo. Ademais, esta busca, tal qual a primeira, era 

endógena, sendo permitida apenas ao estar logado no perfil determinado. 

Em uma segunda análise da plataforma, realizada em dezembro de 2020, percebe-se 

uma alteração significativa quanto ao sistema de busca supramencionado. Não há mais a 

 
acessa diretamente o perfil, sendo exibida tanto em modo púbico quanto privado), Instagram photos (no caso de 

vincular a conta do Instagram ao Facebook) e categorias geradas de acordo com o uso de algum aplicativo de 

elaboração de mosaico de fotos ou criação de máscaras de mensagens temporárias para a foto do perfil, por 

exemplo. Apesar de ter uma seção própria, há ainda uma categoria de vídeos dentro de “Fotos”. 
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possibilidade de busca por meio de palavras-chave, mas tão somente de filtros predeterminados 

como ano e mês. Em alguns casos, como na seção de Fotos, é possível ainda acrescentar 

categorias já mencionadas como privacidade da imagem ou visibilidade (ou seja, se a foto está 

visível ou oculta na linha do tempo). 

Outro fator que mudou circunstancialmente foi, na versão anterior, a noção de busca por 

“Registro de atividades” podia ser considerada a categoria de recuperação mais abrangente do 

Facebook, na medida em que ela também podia ser realizada de forma geral na plataforma, sem 

necessariamente estar inserido e/ou vinculado a uma determinada categoria/seção. Neste 

sentido, quando utilizada fora dos parâmetros mencionados, era possível encontrar informações 

de qualquer tipo de atividade realizada no aplicativo, seja uma reação, um evento, a postagem 

de uma foto ou de um vídeo ou até mesmo publicações realizadas no mural de outros indivíduos, 

apenas para citar alguns exemplos. 

Por fim, além dos modelos gerais recuperação de forma autônoma baseados em buscas 

dos sujeitos em seus próprios perfis ou em perfis de interatores específicos, o Facebook oferece 

também uma busca na plataforma de um modo mais geral. Na seção “Central de Ajuda” há o 

esclarecimento de que os resultados encontrados foram publicados diretamente na plataforma 

e “[...] são classificados com base em uma combinação de sua atividade no Facebook com a 

atividade da comunidade do Facebook em geral”87.  

Assim, perfis ou publicações em modo “público”, páginas, grupos, eventos, locais, 

dentre outras categorias podem compor o espectro de resultados de busca. Na mesma seção é 

possível encontrar orientações sobre como proteger o próprio perfil e publicações de serem 

disponibilizadas para perfis de usuários que não fazem parte das conexões daquele perfil. É 

válido considerar que, como já dito, a constituição da escrita de si de um dado indivíduo também 

é alicerçada nas publicações que o outro faz sobre ele. Neste sentido, o indivíduo consegue, por 

exemplo, fazer com que um dado debate não apareça em seu feed, mas ele permanece na 

plataforma. Ser “encontrado” pelos mecanismos de busca, portanto, vai depender do modo 

como o outro também ordena e configura a própria privacidade. 

 

  

 
87 Documento eletrônico não paginado. As informações foram coletadas na Central de Ajuda, na aba Pesquisa > 

O que posso pesquisar no Facebook. Disponível: https://pt-

br.facebook.com/help/821153694683665/?helpref=hc_fnav. Acesso: 5 ago. 2021. 

https://pt-br.facebook.com/help/821153694683665/?helpref=hc_fnav
https://pt-br.facebook.com/help/821153694683665/?helpref=hc_fnav
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6.2 A voz institucional sobre as memórias no/do Facebook 

 

Uma boa parte dos mecanismos de interação e, por conseguinte, da lógica da interface 

do Facebook, consiste na relação que o indivíduo estabelece com a própria memória que, para 

este, na plataforma vai ser compreendida, dentre parâmetros possíveis e visíveis, como o já 

publicado, compartilhado, reagido, definido como sentido e assim por diante. Assim, todos 

esses indícios vão comportar os processos de subjetivação se observados a partir dos sujeitos.  

Já para a plataforma, além dos elementos mencionados, a dimensão da memória 

comporta um conjunto de rastros definidos como “residuais” (ZUBOFF, 2018) e passa a ser 

rearranjado em uma dinâmica de dessubjetivação (LAZZARATO, 2014; DELEUZE, 1992; 

SODRÉ, 2006). Tal reordenamento, resultado das técnicas de filtragem, classificação 

desenvolvidas pelos modelos algorítmicos de machine learning são essenciais para a criação 

dos perfis de personalização de conteúdos e mensagens diversas, mais notadamente no âmbito 

da publicidade e da propaganda. A tensão entre as negociações, conflitos e rearranjos entre 

indivíduos e plataforma – considerando o complexo de atores que as envolvem – constitui uma 

subjetividade híbrida, na medida em que atuam, performam e se afetam mutuamente.  

Nesta seção, foi possível identificar a presença da voz institucional através da 

manifestação material do algoritmo que se revela na (i) interface, bem como das (ii) publicações 

extraídas dos termos e políticas de uso da plataforma, do blog do Facebook e do Meta Research 

(anexo I). Nos dois últimos, os profissionais do conglomerado publicam e explicam a 

idealização e os usos dos serviços, respondem a demandas de gestão de crise, bem como 

destacam os processos de pesquisa para o desenvolvimento de novas experiências na 

plataformas do conglomerado. 

Buscou-se confrontar aquilo que é dito (ou silenciado) institucionalmente com as 

práticas dos indivíduos observadas no decorrer da análise. Esta buscou seguir uma cronologia 

dos produtos desenvolvidos pelo Facebook concernentes especificamente ao gerenciamento de 

lembranças e memórias. Neste recorte, um dos mecanismos, antes nominado de “Neste dia” e 

mais tarde incorporado a um conjunto de sistemas automatizados de recuperação de lembranças 

descrito na plataforma apenas como “Memórias”, recebeu particular atenção nesta análise. 

Conforme explica um dos gerentes de produto do Facebook Jonathan Gheller (2015), o 

produto denominado “Neste Dia”, ainda em fase de teste em 2015, apresentava-se como uma 

“nova forma de rever as coisas que você compartilhou e as postagens que você foi marcado no 



133 

 

Facebook” 88. Destacava ainda que apenas o(a) proprietário(a) do perfil pode ver a página e 

decidir aquilo que será ou não compartilhado com sua rede de contatos. A percepção de 

autonomia e de liberdade plena para a reescrita de si é um dos pilares que rege o discurso do 

conglomerado acerca da relação que estabelece com os usuários. O nome traz em si a base do 

funcionamento do recurso que se propõe a recuperar publicações que aconteceram em um 

determinado dia do mês nos anos anteriores. 

A explicação de Gheller (2015), por sua vez, sinaliza não apenas a apresentação da 

novidade à época, mas a possibilidade de gerenciar a memória autobiográfica e a escrita de si 

como elemento processual e contínuo. A memória editável ao gosto do consumidor (SIBILIA, 

2018) funciona como um recurso distinto e sedutor para a reescrita de si, na medida em que 

“[...] a verdade tem deixado de emanar do interior de cada um, como costumávamos pensar até 

pouco tempo atrás. Agora ela brota do olhar alheio” (SIBILIA, 2018, p. 17). 

Destaca-se que, no caso da edição de si no Facebook, há os espaços para um controle 

da relação consigo mesmo e com o “olhar alheio”. Este, por sua vez, pode ser tanto dos 

indivíduos como dos sistemas algorítmicos da plataforma. Ambos possuem intencionalidades 

e atuações distintas na constituição da subjetividade híbrida, mas o que se pode concluir é que 

essa construção alterdirigida, ou seja, dirigida para fora, para “tudo aquilo que os outros podem 

enxergar” (SIBILIA; DIOGO, 2011, p. 7) faz parte do modelo ideal para a extração de dados 

própria do capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2020). 

Ressalta-se, uma vez mais, que “esses dados são adquiridos, tornados abstratos, 

agregados, analisados, embalados, vendidos, analisados mais e mais e vendidos novamente” 

(ZUBOFF, 2018). A autora destaca que o fato de tais dados serem “residuais” – denominados 

de data exhaust –, “[...] a contestação de sua extração e eventual monetização é menos 

provável” (ZUBOFF, 2018).  

Dito de outra maneira, a exaustiva tarefa de reconstruir-se, narrar-se, rever o já dito, ser 

convidado a todo momento a produzir registros considerando o escrutínio do outro, sendo este 

tanto os variados laços entre indivíduos de grupos sociais distintos dos quais se faz parte até a 

infraestrutura da plataforma, coloca o indivíduo em estado de permanente escrita de si que serve 

a um modelo e a um sistema de exploração de dados, mas não necessariamente a si mesmo, 

como haveria de supor. Individualização, e não individuação, portanto. Nas palavras de Sodré 

(2006, p. 160), “uma individualidade sem singularidade, isto é, sem a dimensão enigmática e 

irredutível da alteridade”. Por outro lado, as estratégias de desintermediação e os esforços em 

 
88 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “a new way to look back at things you have shared and 

posts you’ve been tagged in on Facebook”. 
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manter a plataforma invisível (PARISER, 2012; VAN DIJCK, 2016; ZUBOFF, 2020), podem 

deixar escapar a sua condição de “olhar alheio”. 

Do discurso de Gheller (2015) sobre a permanência e constante reconstrução e 

reinvenção de si até mesmo em relação aos eventos passados, ressalta-se também as tomadas 

de decisão acerca de quais notificações são mais relevantes e precisas para cada indivíduo, 

fazendo-os, por conseguinte, serem mantidos capturados pela plataforma (SEAVER, 2019): 

“Uma vez na página, você pode escolher se inscrever para receber notificações para ser alertado 

quando tiver lembranças para relembrar. Você também pode editar e excluir postagens antigas 

ou decidir compartilhar suas memórias com amigos”89 (GHELLER, 2015, grifo nosso). 

Se é verdade que uma notificação pode funcionar como um gatilho, conforme explica 

Eyal (2020), alguns autores como Luis Silva et al. (2019) têm destacado que a crescente de 

aplicativos em dispositivos móveis também aumentou significativamente o número de 

notificações recebidas, o que pode deixar os usuários menos tolerantes a elas. Dessa maneira, a 

ideia de propor uma inscrição para receber notificações é uma estratégia para atribuir valor e 

relevância pessoal ao produto e aos mecanismos para fisgar a atenção. 

Em “Engenharia para a nostalgia”, por sua vez, Manohar Paluri e Omid Aziz (2016) 

explicam que durante o primeiro ano de “Neste Dia”, a equipe se concentrou em três áreas 

específicas para aprimorar o produto: pesquisa, filtragem e classificação da experiência do 

usuário. Os autores afirmam terem partido do reconhecimento da complexidade das memórias 

e quais delas deveriam ser recuperadas e destacam: 

 

Embora não possamos prever como uma pessoa reagirá ao ver um conteúdo 

específico anos depois, podemos aplicar algumas das tecnologias que temos - como 

algoritmos de filtragem e classificação - para aumentar as chances de mostrar a você 

algo que seja significativo e relevante, que você realmente deseja refletir sobre e 

compartilhar (PALURI; AZIZ, 2016, grifo nosso)90. 

  

 As ideias de personalização do que será recebido, notificado, ou seja, da criação de 

produtos e serviços sob medida, apontam para um sofisticado e potente mecanismo de retenção 

dos indivíduos em uma dada plataforma e de esforços no sentido de direcioná-lo a um próximo 

passo. Conforme explica Bentes (2019, p. 231), “na economia digital, a atenção é ao mesmo 

 
89 Traduzido de: “Once on the page, you can choose to subscribe to notifications so you’ll be alerted when you 

have memories to look back on. You can also edit and delete old posts, or decide to share your memories with 

friends”. 
90 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “While we can’t predict how a person will react to seeing 

a specific piece of content years later, we can apply some of the technologies we have— such as filtering and 

ranking algorithms— to increase the chances of showing you something that is meaningful and relevant that you 

actually want to reflect on and share”. 
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tempo objeto e instrumento para o exercício de influência e de persuasão sobre o 

comportamento humano através de técnicas computacionais”.  

Diante do contexto de críticas documentadas em laboratórios de pesquisa, clínicas, 

organizações não governamentais que emergem acerca das consequências do tempo despendido 

pelos indivíduos diante de telas de computadores, tablets, mas principalmente, de smartphones, 

a equipe do Facebook também a partir do campo da ciência, envolve-se em pesquisas que 

buscam, de alguma maneira resultados que se contrapõem a esses sintomas. Essa dinâmica torna 

evidente o que Bruno, Bentes e Faltay (2019, p. 14) explicam ser uma das camadas da economia 

psíquica dos algoritmos, o laboratório de plataforma, no qual “a captura e manutenção dos 

usuários nessas plataformas garante, num mesmo movimento, a alimentação, testagem e 

aprimoramento contínuos”. 

No blog do Facebook há uma seção denominada “Perguntas difíceis”. Nela, são 

discutidos temas considerados desafiadores e espinhosos acerca dos desafios para os modelos 

tecnológicos dos quais o conglomerado do Facebook faz parte. Em uma das publicações, 

postada em dezembro de 2017, a questão “gastar tempo nas mídias sociais é ruim para nós?” 

orienta o discurso do diretor de pesquisas do Facebook David Ginsberg e da cientista Moira 

Burke, também da equipe do Facebook e apresentada como psicóloga social com mais de 10 

anos de estudos sobre o impacto da internet na vida das pessoas. Ambos destacam as 

preocupações acerca das críticas mais incisivas sobre as plataformas e os esforços em encontrar 

respostas para que, segundo eles, o Facebook permaneça um espaço para “encorajar interações 

sociais significativas”, tanto online quanto offline (GINSBERG; BURKE, 2017). 

O texto traz alguns dos métodos de aprendizado da equipe que tanto revisa aquilo que é 

produzido cientificamente sobre o conglomerado como também desenvolve suas próprias 

pesquisas. Destaca parceiros, desde nomes dos pesquisadores aos das universidades e institutos 

dos quais esses indivíduos fazem parte, o que projeta credibilidade e confiança aos dados que 

são apresentados em seguida. Ginsberg e Burke (2017) sugerem a revisão de alguns resultados 

e de como a equipe de pesquisa trabalha em parceria com a equipe de produtos para incorporar 

princípios de bem-estar associados ao uso das plataformas de redes sociais. 

A publicação de Ginsberg e Burke (2017) traz alguns dados que merecem destaque. O 

primeiro deles, apresentado de forma bastante breve, diz respeito ao mal-estar causado pelo 

consumo passivo dos perfis de outras pessoas em plataformas de redes sociais (VERDUYN et 

al., 2015). O texto conduz à ideia de que o mal-estar é provocado não pela tecnologia, mas pelo 

uso que se faz dela, o que é quase um consenso entre pesquisadores. Reforça ainda que o 

consumo passivo é o responsável pelo mal-estar e que, “por outro lado, interagir ativamente 
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com as pessoas - especialmente compartilhar mensagens, postagens e comentários com amigos 

próximos e relembrar interações anteriores - está relacionado a melhorias no bem-estar” 

(GINSBERG; BURKE, 2017, grifo nosso)91. 

A pesquisa que aponta para as interações ativas como associadas ao bem-estar foi 

desenvolvida pela própria Burke em parceria com Robert E. Kraut, outro pesquisador que 

frequentemente aparece nas publicações institucionais do Meta. Burke e Kraut (2016) 

conduziram a pesquisa com 1910 usuários, tendo acesso aos seus comportamentos no Facebook 

a partir da observação dos logs92 do servidor em três ciclos de tempo, entre junho e agosto de 

2011.  

As discussões emergem a partir da noção de que, se é um fato que o mal-estar ou o bem-

estar depende dos usos das tecnologias, não há exatamente um consenso sobre quais seriam os 

fatores que levam a um ou ao outro pólo. Ademais, a pesquisa reconhece que há questões para 

além das plataformas que podem interferir nos resultados, bem como uma limitação dos 

resultados associada ao tempo de análise (BURKE; KRAUT, 2016).  

De todo modo, o que Burke e Kraut (2016, p. 266) identificaram foi que, de fato a 

comunicação direcionada, personalizada e de amigos próximos melhoraria o bem-estar, mas 

que este “[...] não melhorou depois de assistir a transmissões para um público amplo, receber 

feedback de um clique ou receber comunicação composta de laços fracos”93. Portanto, a ideia 

de natureza da comunicação, o tipo de investimento que se tem em relação à publicação em si 

e ao vínculo com os indivíduos com os quais a comunicação ocorre são elementos fundamentais 

para que o usuário experimente o bem-estar associado ao uso de uma dada plataforma. 

Portanto, o que se pode concluir é que as pesquisas exploradas e apresentadas por 

Ginsberg e Burke (2017) convergem para uma premissa aparentemente “natural” de que 

interagir com as pessoas mais próximas através do Facebook e produzir conteúdo naquele 

ambiente promovem recompensas benéficas à dimensão socioemocional e pessoal dos 

indivíduos. O fato de que essas informações sejam verificáveis, contudo, não significa que essa 

seja toda a história, mas tal qual a escrita de si pressupõe, torna-se um modo de contar-se que 

reforça as tonalidades e os matizes a partir dos quais se pretende ser percebido.  

 
91 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “On the other hand, actively interacting with people — 

especially sharing messages, posts and comments with close friends and reminiscing about past interactions — is 

linked to improvements in well-being.” 
92 Logs são registros automáticos que um determinado sistema computacional gera acerca dos rastros de atividade 

realizadas, contendo as informações do que foi digitado, data, horário, dentre outras informações, por exemplo, 

em uma navegação dentro de uma plataforma como o Facebook. É compreendido como um histórico de uso. 
93 Traduzido de: “[...] but their well-being did not improve after viewing wide-audience broadcasts, receiving one-

click feedback, or receiving composed communication from weak ties.” 
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Neste caso, as escolhas apresentadas por Ginsberg e Burke (2017) potencializam os usos 

e produção de dados que favorecem o capitalismo de vigilância que tem no Facebook apenas 

uma de suas faces. Neste sentido, não se trata meramente de cair em um determinismo 

tecnológico e culpabilizar ou atribuir um peso negativo à plataforma e suas funcionalidades, 

mas de reconhecer que suas modelagens e gramáticas de funcionamento, atribuindo valores e 

promovendo a relevância e, por conseguinte, o engajamento a determinados perfis, comentários 

ou discursos pode promover impactos significativos nas sociabilidades, nas agendas políticas e 

nas subjetividades. 

As pesquisas que relacionam bem-estar e recordação de interações anteriores 

mencionadas por Ginsberg e Burke (2017), por sua vez, foram desenvolvidas por Catalina L. 

Toma e Jeffrey T. Hancock (2013). O experimento dividiu aleatoriamente dois grupos de 

estudantes sob uma dada situação de estresse. O primeiro grupo foi convidado a percorrer seus 

próprios perfis no Facebook durante cinco minutos, enquanto o outro observou o perfil de um 

estranho, o que resultou em um aumento da autoafirmação do primeiro grupo em relação ao 

segundo. 

 

Os pesquisadores acreditam que a autoafirmação vem de relembrar interações 

significativas do passado - ver fotos em que foram marcadas e comentários que seus 

amigos deixaram - bem como refletir sobre suas próprias postagens anteriores, nas 

quais a pessoa escolhe como se apresentar ao mundo (GINSBERG; BURKE, 2017)94. 

  

O segundo momento da mesma pesquisa colocou alunos que obtiveram um retorno 

negativo em um teste para escolher sites a serem visitados em seguida do recebimento do 

feedback, incluindo o Facebook, YouTube, músicas e videogames online. Como explicam 

Toma e Hancock (2013, p. 321), “O estudo 2 mostra que os usuários do Facebook gravitam em 

torno de seus perfis online depois de receberem um golpe no ego, em um esforço inconsciente 

de reparar suas percepções de valor próprio”95. 

Os estudos apresentados a partir da voz institucional do Facebook revelada por meio 

das publicações de seus funcionários demonstram o amplo esforço na compreensão dos 

comportamentos e afetos que orbitam as relações que os indivíduos estabelecem com o outro e 

consigo mesmo. O conglomerado assim, torna-se capaz de aprimorar os próprios sistemas para 

afinar cada vez mais o reconhecimento das nuances de comportamento. 

 
94 Traduzido de: “The researchers believe self-affirmation comes from reminiscing on past meaningful interactions 

— seeing photos they had been tagged in and comments their friends had left — as well as reflecting on one’s own 

past posts, where a person chooses how to present themselves to the world.” 
95 Traduzido de: “Study 2 shows that Facebook users gravitate toward their online profiles after receiving a blow 

to the ego, in an unconscious effort to repair their perceptions of self-worth.”   
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 Nesta dinâmica, o Meta entendeu que não se trata apenas de “enganchar”96 o usuário a 

passar mais tempo na plataforma, mas de engajá-lo em lógicas de relacionamento e de 

comunicação específicas, de fortes tonalidades emocionais (BRUNO, 2018), fazendo com que 

o tempo dedicado a ela seja de captura máxima da atenção e, sobretudo, de produção ativa de 

rastros. Dessa maneira, por parte dos indivíduos, uma subjetividade híbrida alterdirigida, 

incitada à contínua produção e revisão de si reordena o que se compreende por liberdade, 

borrando as fronteiras entre ela e a autoexploração (HAN, 2014). Por parte da plataforma, diante 

do volume de dados e do aprimoramento dos mecanismos de extração e mineração, torna-se 

possível antever ou conduzir aos próximos passos, base que sustenta as matrizes preditivas 

(BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019), exaurindo o esquadrinhamento de cada indivíduo 

conectado. 

Diante de estratégias tão bem estruturadas e sob medida acerca da retenção da atenção 

e do reconhecimento do lugar da memória na reafirmação do eu, dois anos depois do 

lançamento, “Neste Dia” já era “uma das experiências mais populares do Facebook” (HOD, 

2017). Ainda a este respeito, os resultados encontrados por Burke e Kraut (2016) acerca do 

baixo interesse e impacto por interações de um só clique podem desembocar no 

desenvolvimento de produtos relacionados que pretendem, no escopo da plataforma, ampliar o 

valor mediante uma escala quantitativa, a exemplo do produto denominado “Celebrações”. 

Estas são sinalizações de publicações comemorativas acerca de quantificação de amigos, 

seguidores, curtidas ou outras reações em um determinado período ou publicação, como se verá 

mais adiante.  

Destaca-se, tanto na publicação de Gheller (2015) como na de Oren Hod (2017) – 

também gerente de produto da empresa – e na de Ginsberg e Burke (2017), o fato de que os 

produtos, estratégias interativas e modelos de interface são todos definidos a partir de testes 

contínuos, além de uma extensa e exaustiva escuta e observação dos comportamentos dos 

indivíduos de algum modo conectados à plataforma. A escala cronológica leva a concluir que 

é a partir dessa possibilidade que o Facebook amplia as ferramentas de experiências com 

memórias, transformando “Neste Dia” em apenas uma parte de um conjunto de recursos sobre 

o tema. 

 
96 Ao discutir a obra de Eyal (2020) em suas análises, à época sem tradução no Brasil, Bentes (2019) utiliza a 

expressão “enganchar” para remeter à proposta do autor, cujo título da obra é “Hooked”, derivado do verbo “to 

hook”. O termo aparece já no título da publicação de Bentes: “A gestão algorítmica da atenção: enganchar, 

conhecer e persuadir”. 
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Há, no conglomerado, um time específico de experiência do usuário 97  com foco 

exclusivo em memórias. Um dos pesquisadores do setor, Artie Konrad, descreve-se como um 

alguém cujo interesse consiste em “[...] entender qual deve ser o papel do Facebook na 

reminiscência e como ser um administrador sensato de memórias pessoais” 98  (KONRAD, 

2021).  

Ao descrever o desafio de organizar os modos de funcionamento e as possíveis 

experiências que as ferramentas de memória desenvolvidas para o Facebook promoveriam, 

Konrad (2017, grifo nosso) é enfático: “Precisamos estar cientes de que não estamos apenas 

administrando dados, estamos administrando memórias autobiográficas que formam as 

histórias de vida das pessoas”99. 

Em “Memórias do Facebook: a pesquisa por trás dos produtos que conectam você com 

o seu passado” 100 , Konrad (2017) propõe a descrição do percurso de desenvolvimento e 

aprimoramento das estratégias automatizadas de recuperação de lembranças do Facebook. A 

publicação trata-se de um compilado que descreve quais questões suscitaram o 

desenvolvimento dos produtos e sistemas que evocam as lembranças de publicações passadas 

a partir da inteligência maquínica, bem como descreve como foram desenvolvidas as pesquisas 

e pensadas as estratégias para atuação do sistema. 

O autor apresenta os primeiros esforços da plataforma para lidar com os acervos 

particulares de memória, reforça a complexidade e também apresenta a proposta de taxonomia 

dos temas das lembranças que o Facebook conclui que são as mais adequadas para serem 

“devolvidas” aos usuários. Konrad (2017) inicia o texto utilizando um discurso envolvente, 

persuasivo e emocional que, apesar de longo, julgou-se relevante trazê-lo completo: 

 

Recentemente abri o recurso de memória do Facebook, Neste Dia, e saboreei a 

memória na minha frente. Abracei a sinfonia de emoções que começaram a crescer - 

estresse, excitação, exaustão, alívio - o agridoce das despedidas e novos começos. 

Neste dia, lembrei-me do momento em que defendi minha dissertação e concluí meu 

doutorado. Revivo a experiência de ficar deitado na cama quando tudo acabou, 

sentindo uma vaga sensação de tristeza por ter concluído a jornada de 5 anos, mas 

eufórico porque um novo capítulo como pesquisador do Facebook estava apenas 

começando. Este foi um momento importante na minha história de vida, e Neste Dia 

 
97 Comumente denominada de UX (user experience), a área de experiência do usuário demanda especial atenção 

ao sentimento do usuário a partir da experiência com uma dada interface de design. 
98 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “I’m interested in understanding what Facebook’s role 

should be in reminiscence, and how to be sensible stewards of personal memories”. Disponível em: 

https://research.fb.com/people/konrad-artie/. Acesso: 2 fev. 2021.  
99 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “We need to be mindful that we aren’t just stewarding data, 

we’re stewarding autobiographical memories that form the stories of people’s lives”. 
100 Do original: “Facebook memories: the research behind the products that connect you with your past”. 

https://research.fb.com/people/konrad-artie/
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forneceu a sugestão de memória que me ajudou a vivê-lo novamente101 (KONRAD, 

2017). 

 

O primeiro aspecto que chama atenção consiste no fato de Konrad se colocar, no relato 

inicial, apenas como um usuário que possui um perfil ativo no Facebook que, em algum 

momento, recorre ao recurso “Neste Dia”. É a descrição, portanto, da experiência não de um 

desenvolvedor ou designer do serviço, mas, sobretudo, da ideação de um usuário projetado, 

daquilo que ele deseja e espera atingir em quem se dispor a acessar aquele mecanismo em 

particular. 

O segundo aspecto que chama atenção é que o trecho da experiência de Konrad (2017) 

pode ser lido como algo muito próximo a um manifesto publicitário em que se revela uma série 

de chaves de leitura a partir das quais são viabilizados caminhos para a compreensão do modo 

como a dimensão emocional relacionada às escritas de si são fundamentais para os produtos do 

Facebook. É possível dividir o relato de Konrad (2017) em seis partes.  

Na primeira delas, o autor descreve a disponibilidade para o uso do recurso ao abrir o 

“Neste Dia” e se deparar com um dado registro de memória. Em um segundo momento, a 

dimensão afetivo-emocional da recuperação, a experiência de reviver uma complexa “sinfonia” 

de um período de mudanças. Na terceira parte, Konrad (2017) revela o evento que o envolveu 

tanto e, em seguida, descreve o que está além da publicação, mas que a memória pessoal, uma 

vez acionada, recupera como parte da experiência vivida. 

Na quinta parte, o autor traz a metáfora que reforça a própria memória autobiográfica 

sempre pensada e descrita como narrativa – um novo capítulo –, esta por sua vez, cíclica: algo 

que é finalizado para dar espaço a um recomeço. Por fim, destaca a importância do momento e 

enfatiza como foi a partir de “Neste Dia” que pôde “vivê-lo novamente”.  

Como última análise, percebe-se uma dupla jornada, a vivida e aquela que emerge diante 

da disponibilidade em reviver, rememorar. Na sexta parte, portanto, a experiência será 

ressignificada diante da segunda vivência, na medida em que o autor apontará caminhos para 

como o aprendizado da primeira jornada permitiu o desenvolvimento dos recursos que 

 
101 Traduzido de: “I recently opened up Facebook’s memory feature, On This Day, and savored the memory in 

front of me. I embraced the symphony of emotions that began to swell – stress, excitement, exhaustion, relief – the 

bittersweetness of farewells and new beginnings. On This Day reminded me about the moment I defended my 

dissertation and completed my Ph.D. I relive the experience of lying in bed when it was all over, feeling a vague 

sense of sadness that the 5 year journey had concluded, but elation that a new chapter as a researcher at Facebook 

was just beginning. This was an important moment in my life story, and On This Day provided the memory cue 

that helped me to experience it again”. 
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possibilitam, não apenas a ele, mas a outros usuários, fazerem o percurso da segunda conforme 

“seus próprios” caminhos, representada na figura abaixo: 

 

Figura 8 – A dimensão cíclica da rememoração no Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

  A figura 8 destaca a ideia de temporalidade associada aos ciclos – sinalizada nesta tese 

a partir de Lévy (1998) – na lógica de “Neste Dia” e de como, no caso mencionado, a cada ano, 

às reminiscências vão sendo incorporadas diversas outras camadas de produções de sentido. É, 

pois, como já mencionado, a metáfora de recomeço e incessante repetição que reitera aquilo 

que não pode nem deve cair no esquecimento, que é parte intrínseca desse indivíduo, sempre 

atualizado e em negociação com o tripé passado, presente e futuro, todos estes “tempos” com 

uma separação muito maior em suas definições do que necessariamente na experiência vivida. 

 Como destaca Bergson (1999), ao ponderar sobre as formas de resgatar lembranças, há 

um esforço em construir uma estabilidade à imagem da memória. Neste sentido, afirma-se que 

“Neste Dia” funciona como uma ideia de mecanismo estável que se propõe não a substituir, 

mas ser também aquilo que é expresso na plataforma, uma imagem própria das lembranças, 

cuja facilidade de acessar e recuperar torna-se parte fundamental da experiência.  

O ciclo, portanto, caracteriza-se como metáfora intuitiva que também é incorporada à 

dimensão da plataforma. Ele se inicia a partir de uma disponibilidade que, na dimensão técnica 

da plataforma, apresenta-se como uma notificação associada a outras estratégias visuais e de 
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convite à ação da interface. A dimensão da persuasão e suas nuances é bastante clara na matriz 

captológica dos recursos de memória do Facebook. Conforme destaca Seaver (2019), 

 

Fogg define persuasão como 'uma tentativa não coercitiva de mudar atitudes ou 

comportamentos' (Fogg et al., 2009: 134): assim, sua visão da captologia se concentra 

na 'mudança voluntária', excluindo por definição a força ou astúcia e, em última 

análise, dependendo da agência de os persuadidos (Fogg, 2003: 15). Onde Skinner 

notoriamente negou a existência de livre arbítrio em Beyond Freedom and Dignity 

(1971), a captologia contemporânea depende disso como um escudo ético: quaisquer 

que sejam os poderes que o Facebook possa ter, ele não pode coagir ninguém a fazer 

algo - ele pode apenas persuadir
102. 

 

 Observa-se ainda no ciclo de rememoração da figura supramencionada o imbricamento 

anteriormente descrito que se compõe entre as características próprias da cultura do algoritmo, 

do capitalismo de vigilância e da dimensão afetiva desse indivíduo cuja subjetividade híbrida 

encontra um espaço de conflito, negociação e ajustes entre os seus próprios interesses e os da 

plataforma.  

Na figura 8, é possível criar um eixo de divisão vertical, permitindo compreender o 

vínculo, de um lado, entre as etapas de (1) disponibilidade, (2) recuperação e (6) ressignificação 

e, do outro, (3) evento, (4) além do post e (5) novo capítulo. 

 No primeiro subgrupo é possível identificar as etapas nas quais indivíduo e plataforma 

agem diretamente para o acionamento e a presentificação de uma dada memória. Nelas a 

atuação da cultura algorítmica e, por conseguinte, dos resultados do estímulo da reescrita de si 

impostos pelo capitalismo de vigilância se fazem presentes. No segundo grupo, por sua vez, 

ficam evidenciadas as dimensões afetivas dos indivíduos que agem tanto com o Facebook como 

para além dele. É neste grupo que é possível identificar a noção que se traz reiteradamente de 

que “a memória é um processo dinâmico, vivo, em que distintos níveis de tempo interferem e 

influenciam uns aos outros. Está submetida a delimitações e reordenamentos” (HAN, 2014, p. 

53)103. 

 Os reordenamentos ou reconstruções são sinalizados precisamente pelas etapas de 

transição que são a (2) recuperação e a (6) ressignificação. Nelas, as questões “por que se 

 
102 Traduzido de: “Fogg defines persuasion as ‘a noncoercive attempt to change attitudes or behaviors’ (Fogg et 

al., 2009: 134): thus, his vision of captology focuses on ‘voluntary change’, definitionally excluding force or 

trickery and ultimately depending on the agency of the persuaded (Fogg, 2003: 15). Where Skinner famously 

disavowed the existence of free will in Beyond Freedom and Dignity (1971), contemporary captology depends on 

it as an ethical shield: whatever powers Facebook may have, it cannot coerce anyone to do something – it can 

only persuade.” 
103 Traduzido de: “La memoria es un proceso dinámico, vivo, en el que distintos niveles de tiempo se interfieren e 

influyen mutuamente. Está sometida a delimitaciones y reordenaciones.” 



143 

 

recupera” ou “para quem se ressignifica” acabam trazendo diversas possibilidades de respostas 

que são passíveis de serem preenchidas tanto por motivos pessoais quanto pelo imbricamento 

entre este e as lógicas sociosimbólicas acionadas pelo sistema.  

 Por fim, entre as etapas de (6) ressignificação e (1) disponibilidade, encontra-se o input 

que, neste contexto identifica as possibilidades que a infraestrutura permite de, uma vez mais, 

fazer com que determinada publicação volte a circular. Aqui é possível identificar caminhos e 

graus de esforços diversos que vão desde um novo compartilhamento – acrescido ou não de 

mais uma camada de lembrança representada por um texto adicional, por exemplo – até um 

comentário, resposta a um dos comentários ou até mesmo uma reação a algum dos comentários 

ou da própria publicação. Essas estratégias de recirculação foram discutidas no tópico seguinte, 

dedicado à observação das práticas dos indivíduos com os recursos de rememoração.  

Destaca-se que não gerar um input visível aos outros usuários na plataforma não 

significa que não foram produzidos retornos para a infraestrutura. A não ação também é captada 

e interpretada pelos sistemas inteligentes. Apenas o fato de acessar, o tempo dedicado à seção, 

a ação de salvar, printar e/ou enviar para além do Facebook para algum contato específico são 

elementos residuais que estão postos na complexa rede de vigilância.  

A atuação da subjetividade híbrida sistematicamente produzida para fora de si mesmo, 

na qual a ideia de conexão é parte fundamental para os seus reordenamentos, rearranjos, 

renegociações. No primeiro caso, as possibilidades de atuação a partir da ressignificação podem 

vir por meio de reescritas, apagamentos ou reflexões sobre o eu de outrora.  

A ressignificação, assim, pode ocorrer tanto na materialidade da plataforma quanto 

numa dimensão intrínseca, pessoal, não explicitada naquele espaço. Há ainda, uma terceira 

possibilidade que diz respeito à porosidade dos fluxos de navegação dos indivíduos entre 

plataformas que faz com que indivíduos “levem” a experiência de uma plataforma à outra, 

ampliando a escrita e/ou reescrita de si para uma dimensão exterior fragmentada e complexa. 

 A descrição do uso de “Neste Dia” por Konrad também pode claramente ser 

desenvolvida a partir do “modelo de gancho” de Eyal (2020) e os quatro elementos que, 

segundo o autor, as empresas de tecnologia precisam atender em seus serviços para manter os 

indivíduos “capturados”, ou seja, a base da matriz captológica.  

Assim, utilizando a estrutura proposta por Eyal (2020), os sistemas automatizados de 

recuperação de memórias do Facebook podem ser compreendidos claramente como um gatilho 

que envolve uma complexa rede emocional de afetos e sentimentos a um sistema com interface 

amigável que convida à ação de rememorar que traz em si uma recompensa em relação ao 

investimento na produção de uma autobiografia na plataforma. Ressalta-se, uma vez mais, que 
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a descrição da experiência de Konrad (2017) com a própria criação e de sua equipe promove 

todas as associações possíveis a esta “fórmula”. 

Tal qual Paluri e Aziz (2016), Konrad (2017) explica que “Neste Dia” e outros serviços 

de memória do Facebook são o resultado de diversas pesquisas qualitativas e quantitativas. 

Pesquisas são, por sua vez, definidas neste contexto de uso como “[...] a ferramenta que usamos 

para nos ajudar a atravessar o espaço entre o coração e a tecnologia”104 (KONRAD, 2017, 

grifo nosso). As perguntas que nortearam o processo, bem como a descrição das etapas 

subsequentes, são determinantes para a compreensão não apenas do percurso, mas do valor e 

dos significados que o próprio Facebook atribui às publicações, bem como o entendimento do 

modo que a plataforma filtra, classifica ou permite classificar os variados tipos de memória. 

 

6.3 Classificação das memórias no Facebook 

 

O esforço destacado por Konrad (2017) para a oferta de produtos de memória do 

Facebook, além de “Neste dia”, passa, segundo ele, pela ideia em “ajudar as pessoas a 

vivenciarem seu passado de novas maneiras”105. O primeiro ponto que chama atenção é do que 

ele menciona como uma emergência de uma necessidade em ajudar as pessoas a reviverem suas 

memórias sem o esforço de buscá-las manualmente em seus próprios perfis. 

Trata-se, portanto, do princípio básico da cultura do algoritmo definida por Striphas 

(2015), cujos esforços em organizar o mundo, ainda que em um nível pessoal, perpassam por 

escolhas não mais exclusivas dos humanos, mas por um conjunto de dispositivos algorítmicos 

que buscam e orientam novos caminhos. A definição de Striphas (2015) encontra na prática de 

Konrad (2017) a sua complementaridade: não se trata apenas de organizar, mas de compreender 

e, em seguida, atribuir sentidos. 

Conforme destacam Ronaldo Araújo e Dora Steimer (2016, p. 55): “organizar de forma 

inteligente e contínua, criando uma estrutura informacional sustentável, que vise sempre à 

qualidade dos dados e a confiabilidade por parte dos usuários é, sim, trabalhoso”. Acrescenta-

se ao exaustivo esforço, portanto, a ideia de continuidade. Isto significa que os recursos de 

memória do Facebook, tanto enquanto plataforma como enquanto conglomerado, estão em 

processo de constante aprimoramento.  

 
104 Traduzido de: “Research is the tool we use to help us traverse the space between heart and technology”. 
105 Traduzido de: “These were designed to help people who might wish to experience their pasts in new ways.” 
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Tal aprimoramento, entretanto, embora no discurso esteja estreitamente vinculado a um 

melhoramento da experiência com e para os indivíduos, na prática, por diversas vezes, 

corroborou-se a reflexão de Zuboff (2020, p. 87, grifo nosso) de que os produtos do capitalismo 

de vigilância “[...] conseguem ser derivados do nosso comportamento ao mesmo tempo que 

permanecem indiferentes ao nosso comportamento. Seus produtos estão relacionados a predizer 

sobre nós sem de fato se importar com o que fazemos ou o que é feito de nós”. Essa indiferença 

formal acerca das consequências dos sistemas de mineração e extração de dados que orienta 

modelos de captura de atenção e lógicas preditivas, especialmente no campo das memórias e 

da constituição de uma subjetividade alterdirigida promove um reordenamento nas 

sensibilidades.  

Como destacado na metodologia, a natureza beta dos modelos de negócio no ambiente 

digital emerge como desafio, mas ao mesmo tempo, como indício dos contínuos ajustes 

promovidos pelo machine learning. Konrad (2017) deixa clara a noção de permanente ciclo de 

alteração e aprendizagem ao trazer alguns dos primeiros recursos de memória do Facebook, em 

2014. Denominados “Say Thanks Videos” e “Look Back”, a plataforma entregava vídeos aos 

interatores que contavam histórias sobre seus próprios perfis através da combinação de 

recuperação de publicações e recursos como música, animações e assim por diante.  

Konrad (2017) explica que, através de pesquisas – sem descrever exatamente quais –, 

foi possível aprender como as escolhas de design, música e interface interferem no sentimento 

e no impacto nostálgico. O designer de UX traz visualmente o comparativo entre modelos de 

vídeo do Facebook de 2014 e de 2017 e defende que, no segundo caso, há “narrativas mais 

ricas”, estas associadas a uma melhor elaboração do produto – ou seja, das escolhas maquínicas 

sobre o que será destacado – e de usos de cores vibrantes – como tais escolhas serão 

apresentadas.  

 

Figura 9 - Vídeos de recuperação de memórias, 2014 e 2017 

 
Fonte: Konrad (2017) 
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 Foi este escopo de testes que envolveu, dentre outros elementos, o design, as estratégias 

de entrega na interface, a inteligência de máquina na categorização de relevância das 

rememorações e o envolvimento e interação dos indivíduos com os produtos ofertados que 

permitiu a criação de “Neste Dia” (KONRAD, 2017). Ainda em “Memórias do Facebook...”, 

Konrad (2017) traz uma seção denominada “definindo nosso papel” na qual explica como foram 

conduzidas as pesquisas para definir os termos e objetivos do produto. Nela, portanto, é possível 

encontrar caminhos à questão anteriormente proposta que consiste em compreender como o 

Facebook escolheu pensar os modos dos indivíduos reescreverem-se, de reagirem a fatos ou 

eventos da experiência do outro e também de si ao tratar da constituição de memórias e 

recuperação de lembranças. 

O que se aponta é, efetivamente, um esforço e uma negociação a princípio 

compartilhados entre plataforma e indivíduos. Konrad (2017) menciona que, ao levar algumas 

pessoas ao laboratório e questioná-las qual deveria ser o papel do Facebook acerca das 

reminiscências, obteve respostas que podem ser resumidas em “[...] fornecer lembretes de 

momentos divertidos, interessantes e importantes da vida” (KONRAD, 2017). A resposta, 

segundo o autor, levou ao desenvolvimento de três pesquisas que tinham o objetivo de descobrir 

o que tornaria uma memória divertida, interessante e/ou importante.  

A primeira consistiu em (i) uma pesquisa qualitativa para criar categorias de 

classificação. Nela, um grupo pequeno de pessoas foi chamado e convidado para classificar 

suas próprias memórias de acordo com temas variados, criando, assim categorias distintas de 

memórias. Com esse modelo em mãos, a pesquisa segue para a plataforma em si onde assume 

uma (ii) abordagem quantitativa com foco em validar e generalizar as classificações com base 

na dimensão emocional e afetiva. Konrad (2017) explica ter verificado essa classificação 

através do envio de um questionário “[...] a pessoas no Facebook que viram recentemente uma 

lembrança. Pedi que classificassem a memória em um tema (gerado em nosso estudo 

qualitativo) e, em seguida, avaliassem o quanto gostaram de ver essa memória”106.  

Por fim, foi desenvolvida (iii) uma pesquisa que possuiu um escopo linguístico que se 

associou à dimensão emocional e, por conseguinte, à capacidade preditiva de gerar uma ação 

que, na plataforma, vai ser interpretada como a propensão maior ou menor ao 

compartilhamento. Conforme Konrad (2017) destaca, “As memórias que continham palavras 

como ‘sinto sua falta’ eram mais propensas a serem compartilhadas, enquanto as palavras 

 
106 Traduzido de: “I verified these distinct categories in a larger quantitative survey sent to people on Facebook 

who had recently seen a memory. I had them classify the memory into a theme (generated in our qualitative study), 

and then rate how much they enjoyed seeing that memory.” 
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relacionadas à comida (ou seja, ‘melhor taco de todos os tempos’) eram menos propensas a 

serem compartilhadas porque não eram mais relevantes”107. 

No exemplo mencionado por Konrad (2017), é possível identificar uma espécie de 

escala de relevância que, como o autor sugere, estabelece um grau de “propensão” a um 

determinado comportamento. Resgata-se da figura 8, denominada de “A dimensão cíclica da 

rememoração no Facebook”, a necessidade de input que as lembranças pretendem promover. 

Como se vê, na escrita de si nas plataformas digitais, segundo a qual a maior parte do que se 

registra emerge do que Branco (2017) menciona serem as banalidades evidenciadas mediante a 

abundância de recursos, impõe-se a necessidade, do ponto de vista da memória, de ordenamento 

e classificação que se revela como a resolução de um problema de excesso que o próprio sistema 

do Facebook ajudou a criar. 

Konrad (2017, grifo nosso) explica que os resultados das pesquisas supramencionadas 

permitiu emergir “[...] uma estrutura que chamamos de Taxonomia de Temas de Memória que 

não apenas nos ajudou a dividir as memórias em categorias distintas, mas também começou a 

informar nossos algoritmos de classificação que selecionam quais memórias ressurgir”108. As 

categorias da taxonomia de memórias proposta pelo Facebook são apresentadas apenas por 

meio da imagem da figura abaixo: 

 

Figura 10 - Taxonomia de Temas de Memória 

 
Fonte: Konrad (2017) 

 

Apesar de ser possível presumir por meio da leitura dos ícones e do uso destes na 

plataforma os contextos relacionados aos dez temas sugeridos109, não há uma explicação de 

 
107 Traduzido de: “Memories that had words like “miss” in them (i.e. “miss your face”) were more likely to be 

shared, whereas food-related words (i.e. “best taco ever”) were less likely to be shared because they were no 

longer relevant.” 
108 Traduzido de: “What emerged was a framework which we call a Taxonomy of Memory Themes that not only 

helped us bucket memories into distinct categories, but began to inform our ranking algorithms that select which 

memories to resurface.” 
109 Da esquerda para a direita, concluiu-se, a partir da presença dos ícones na interface da plataforma,  mas sem 

ser possível confrontar com dados oficiais do Facebook, a emergência das seguintes categorias, da esquerda para 
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quais “tijolos” fazem parte das categorias em geral e de cada uma em particular. Também não 

foi encontrada em nenhuma outra publicação do Facebook algo explicitado sobre a taxonomia 

das memórias em si, o que demonstra a opacidade segundo a qual se estabelecem os critérios 

dos produtos e serviços da plataforma. Contudo, na seção de pesquisas desenvolvidas pelo 

Facebook (Meta Research), é possível encontrar publicações sobre o papel central da taxonomia 

para o desenvolvimento dos sistemas de filtragem e recomendação, a exemplo da elaborada por 

Chao Zang et al. (2018), que traz um estudo sobre uma metodologia em particular, denominada 

de TaxoGen. 

O fato é que a taxonomia e seus modelos de classificação de memórias são exemplos 

evidentes do processo de dividuação denunciado por Deleuze (1992). Este, por sua vez, pode 

funcionar como um eficiente modelo de eliminação daquilo que é estranho, “mesmo que o 

estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, 

é eliminado em virtude de sua alteridade” (HAN, 2015, p. 8). Neste ponto o Facebook e seu 

conjunto de sub-algoritmos que buscam organizar a massa de dados que compõe o big data, 

ao organizar e etiquetar as ações dos indivíduos no mundo, também estabelece para si a 

responsabilidade de eliminar o “estranho”.  

As análises do comportamento e, uma vez mais, da dimensão emocional vinculada ao 

comportamento em si são acionadas como resultados-chave para as definições dos rumos que 

“Neste dia” vai assumir enquanto produto. A breve descrição das pesquisas demonstra os modos 

de funcionamento do laboratório de plataforma no qual o Facebook se transforma para fins de 

compreensão e possibilidades de modulação de comportamentos. 

 Considera-se a afirmação de Monteiro e Azarite (2012)110 que reconhecem não haver 

certo e errado na classificação e organização da informação, mas apenas uma decisão a ser 

considerada com base no alinhamento dos envolvidos e interessados na recuperação daqueles 

dados. Desse modo, é preciso não perder de vista que, na subjetividade híbrida, os envolvidos, 

ou seja, indivíduos e plataforma, possuem graus distintos de participação quanto às decisões de 

como classificar, bem como motivações diferentes para os modelos de classificação. 

 Sem perder de vista o objetivo dado pelos interatores ao Facebook que seria o resgate 

dos momentos divertidos, importantes e interessantes, Konrad (2017) ressalta a necessidade do 

estabelecimento das fronteiras do que não pertence ao escopo proposto e que vai ser 

 
a direita, considerando a existência de duas linhas: [1] férias e viagens, [2] aniversários e comemorações, [3] 

conquistas pessoais, [4] relacionamentos, [5] esportes, [6] formação acadêmico-profissional, [7] comidas, [8] 

carreira, [9] filhos, bebês e [10] animais de estimação. 
110 Os autores mencionam esta questão ao referir-se aos sistemas de monitoramento de mídias sociais, no entanto, 

considera-se que a afirmação pode ser adaptada ao contexto que se propõe esta análise.  
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exemplificado, segundo ele, como “memórias negativas”. Estas, por sua vez, também passam 

por um processo de classificação para fins de filtragem e são exemplificadas de um modo geral 

tanto pelo compartilhamento de momentos duros que são difíceis de serem rememorados quanto 

de lembranças que vão sofrer um processo de “contaminação” do presente. Este segundo caso 

refere-se a lembranças que eram positivas, mas que não permanecem com a mesma tonalidade 

emocional com o passar dos anos, ou, nas palavras de Konrad (2017) “por exemplo, uma 

postagem sobre um primeiro dia em um novo emprego que tem muitas reações e comentários 

positivos pode ter se tornado negativo com o tempo se a pessoa deixou o emprego”111. 

 Nesse ponto é válido ressaltar a complexidade da dimensão das memórias e sua difusa 

movimentação que promove entrelaçamentos, dentre outros elementos, com o tempo, o espaço, 

o corpo e os aspectos emocionais de quem rememora. Como “solução” técnica para o problema, 

mais uma vez a ideia de controle por parte do indivíduo sobre como e quais memórias devem 

ser apresentadas é acionada. A plataforma sugere, “[...] um conjunto de preferências destinadas 

a prover às pessoas a capacidade de nos informar pessoas e datas específicas que preferem filtrar 

de suas memórias do Facebook” (KONRAD, 2017)112. 

Em 2018, Hod (2018) publica uma espécie de resumo de como o Facebook compreende 

o complexo de memórias dos indivíduos para divulgar os modos de acesso a cada um dos grupos 

de memórias, saber: 

 

Sua página de memórias pode incluir várias seções: 

Neste dia: O conteúdo que você conhece e adora ainda estará disponível nesta seção, 

mostrando suas postagens anteriores e os principais acontecimentos dessa data. 

Amigos feitos neste dia: Esta seção incluirá uma lista de amigos que você fez nesta 

data no passado, incluindo vídeos especiais ou colagens que celebram seus 

aniversários de amizade. 

Recapitulações de memórias: Esta seção apresentará recapitulações sazonais ou 

mensais de memórias que foram agrupadas em uma mensagem ou vídeo curto. 

Memórias que você pode ter perdido: se você não verificou suas memórias 

recentemente, esta seção mostrará as postagens que você pode ter perdido na semana 

anterior113. 

 
111 Traduzido de: “For example, a post about a first day at a new job that has lots of positive reactions and 

comments may have become negative over time if the person has left that job.” 
112 Traduzido de: “To try and meet that need, we built a set of preferences designed to empower people with the 

ability to let us know the specific people and dates they prefer to filter from their Facebook memories” 
113 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “Your Memories page can include several sections: 

On This Day: The content that you know and love will still be available within this section, showing your past 

posts and major life events from this date. 

Friends Made On This Day: This section will include a list of friends you made on this date in the past, including 

special videos or collages that celebrate your friendversaries. 

Recaps of Memories: This section will feature seasonal or monthly recaps of memories that have been bundled 

into a message or short video. 

Memories You May Have Missed: If you haven’t checked your memories lately, this section will show you the posts 

that you might have missed from the past week”. 
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Ressalta-se os mecanismos de lembrança dos aniversariantes do dia ou os vídeos de 

aniversários de amizade entre os usuários. Em ambas as situações, o Facebook considera os 

rastros de interação entre os perfis para determinar o modo como será sinalizada a informação 

para o usuário. Desta maneira, uma conexão que possui hábitos mais frequentes de interação e 

relacionamento – chamada na análise de redes sociais de laço forte (RECUERO, 2017) – é 

tratada pela plataforma de maneira distinta do que uma conexão em que há uma baixa interação 

entre os atores – definida, por contraste, como laço fraco.  

Assim, é possível que o usuário receba uma notificação com uma sugestão de vídeo para 

comemorar a amizade ou apenas uma lista de pessoas com quem fez amizade naquele dia. O 

mesmo ocorre em relação ao estímulo para parabenizar os aniversariantes do dia. Desse modo, 

destaca-se que as interações que ocorrem na plataforma e fazem-na concluir um valor àquele 

laço não necessariamente correspondem ao grau de afeto que efetivamente emerja de uma dada 

relação. 

Diferente do amplo discurso que atribui acurácia excessiva às plataformas e seus 

sistemas preditivos, capazes de tomar decisões melhores para o indivíduo do que ele próprio 

tomaria (HARARI, 2016), há aqui o reconhecimento da falibilidade e das limitações do sistema. 

Este, por sua vez, só completa plenamente o seu propósito quando a atuação do sujeito, com 

base em seus critérios pessoais e intrínsecos de taxonomias individuais que, à primeira vista, 

escapam ao Facebook, é acionada. Esta é uma característica básica de análise da informação 

explicitada de forma bem humorada por Araújo e Steimer (2016): por mais que se busque a 

criação de um sistema de classificação capaz de satisfazer, “sempre existirá o ornitorrinco” 

(ARAÚJO; STEIMER, 2016, p. 55). 

Para esse tipo de informação, por mais esforços que possam emergir da aprendizagem 

de máquina, do ponto de vista do indivíduo, há a constante presença do inescapável, daquilo 

que vai ser lido como um erro, um ruído no processo. Esta questão vai se fazer presente 

precisamente no conflito que ocorre na negociação entre o indivíduo consigo e este outro, no 

caso, o Facebook, que atribui um significado e uma escala de relevância específica sobre um 

evento específico do eu que destoa. Entretanto, conforme destacam Bruno, Bentes e Faltay 

(2019, p. 16), “o caráter controverso da alegada acuidade das previsões algorítmicas não chega, 

contudo, a ser um alento. O fato de tais pesquisas e estratégias estarem sujeitas a muitas falhas 

e erros não minimiza as nossas inquietações. Os erros não significam, neste contexto, ausência 

de efeitos”. 
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A seguir, destacou-se como o Facebook ordena e torna palpável na interface as 

estratégias de recuperação de lembranças, a escala valorativa que atribui aos recursos de 

interação da plataforma, bem como os produtos que buscam auxiliar os indivíduos a silenciar, 

apagar ou editar o já vivido. A atuação que consiste na notificação individual de recuperação 

automática de um conjunto de práticas e comportamentos realizados no Facebook ocorre 

segundo o “empacotamento” dessas memórias segundo alguns critérios previamente 

estabelecidos. 

Conforme explica Konrad (2017), além das memórias mais antigas, vinculadas a um 

alto potencial de nostalgia, os indivíduos também demonstraram interesses pelas memórias 

recentes. Estas, por sua, vez, são ordenadas referentes a um mês ou uma estação do ano, por 

exemplo. É possível observar estes e outros critérios na figura abaixo: 

 

Figura 11 - Lembranças do Facebook 

 
Fonte: Acervo pessoal (2021) 

 

Observou-se que os gatilhos interativos designados nos tópicos 1, 2 e 3 da figura 11 

apresentam exemplos de convites, a princípio, apenas à rememoração. A variação entre eles 

pode ser observada em um primeiro momento na escala temporal – o 1 traz todo o período que 

o perfil está ativo (no caso, entre 2011 e 2017), o 2 sendo o algo relacionado a uma publicação 

específica de dois anos atrás e o 3 a eventos relativos ao último mês de agosto daquele ano.  

Destaca-se a diferença entre os recortes 1 e 2. Enquanto o primeiro é um convite 

generalista para todas as publicações daquele dia ocorrida em anos anteriores, no segundo caso 

há a presença de escolhas ativas da inteligência de máquina da plataforma acerca daquilo que é 
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rememorado. Percebe-se no recorte 2 o seguinte texto: “[nome do perfil do interator], nós 

pensamos em você e nas lembranças que compartilha aqui. Achamos que você gostaria de 

relembrar esta publicação de 2 anos atrás”.  

O texto assemelha-se a uma ideia de personificação que, envolta em uma relação de 

afeto, encontrou uma lembrança de um velho amigo e, ao tornar a pensar nele e naquele 

contexto, decide compartilhar um registro de um momento passado. Há a explicitação de 

agência da plataforma, ao mesmo tempo como ente difuso (quem é este “nós” que pensa no 

indivíduo que recebe a mensagem?) e com um grau de intimidade, que “pensa em você e naquilo 

que compartilha”. 

Neste sentido, o Facebook é alguém que observa e, portanto, demanda atenção e esforço 

(algorítmicos) em conhecer o indivíduo, inferindo, assim, que gostaria de lembrar daquela 

publicação específica em meio a tantas outras realizadas naquele e em outros anos. A 

abordagem, por sua vez, acaba por assumir um recurso que pretende vincular à ideia de que o 

valor da plataforma é o valor do indivíduo conectado, embaçando as fronteiras e sendo cada 

vez mais difícil recorrer a distinções. 

Enquanto os exemplos 1 e 2 recuperam o que foi publicado utilizando critérios distintos 

de relevância às reminiscências, o exemplo 3, referente às publicações de um determinado mês 

que passou recentemente, propõe uma outra estratégia de “entrega” revelada no texto: “[nome 

do perfil do interator], fizemos um vídeo para você relembrar algumas de suas publicações de 

agosto. Esperamos que você goste!”. O vídeo, portanto, é capaz de ser compreendido como 

mais um passo estratégico em relação aos possíveis usos do design, na medida em que “embala” 

algumas das publicações escolhidas com base na taxonomia de temas de memória (KONRAD, 

2017) em um formato que tem uma grande probabilidade de ser “devolvido” à circulação, 

gerando um novo ciclo de produção de dados a partir dele.     

Apesar de sugerir à primeira vista apenas uma rememoração daquilo que foi publicado 

em algum momento do passado, são os dados de diversas naturezas que permitem um 

ordenamento específico e promoção do que se nomina aqui como uma escala valorativa sobre 

conexões e interações. Na coluna à direita da figura 11, em cada uma das imagens identifica-se 

o esforço do Facebook de atribuir valores aos números que a plataforma gera em relação a um 

dado perfil ou publicação.  

Assim, no recorte 4 observa-se uma atribuição de importância à foto publicada mais 

curtida em um determinado ano no intuito de estabelecer a partir disso algum atributo positivo 

para o indivíduo. No 5, o número advém do resultado que se torna possível mediante uma 

produção de dados sistemática e contínua. A mensagem, “[nome do perfil do interator], seus 
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amigos amaram suas publicações 6.000 vezes!”. No recorte 6, por sua vez, os números estão 

relacionados à quantidade de pessoas marcadas em uma determinada imagem, o que se torna, 

no escopo da plataforma, uma possibilidade maior de gerar conversação sobre e/ou a partir da 

publicação.  

Sobre este mecanismo em particular, Konrad (2017) explica como foram estabelecidos 

os critérios e o esforço para que o significado da publicação vá além dos números: 

 

Inicialmente, essa experiência tinha o objetivo de encorajar a reminiscência de 

atividades significativas no Facebook, como o número de amizades que você fez este 

ano ou curtidas recebidas em suas postagens. No entanto, quando os testamos em 

pesquisas, as pessoas sentiram que os números careciam um pouco de coração e de 

alma que tornam a experiência significativa. Levamos esse feedback a sério e 

desenvolvemos a experiência para ser menos sobre estatísticas e mais sobre as 

pessoas e memórias por trás dos números. Por exemplo, se suas postagens receberam 

100 curtidas este ano, o produto mostra as postagens reais que receberam mais 

curtidas, celebrando os próprios momentos que agregam valor ao número114. 

 

Em uma sociedade focada no desempenho (HAN, 2015), é quase um caminho natural 

supor que número e estatísticas assumam um grau de relevância pessoal. O modelo quantitativo 

associado às publicações que obtiveram um dado desempenho, portanto, revela a atuação 

partilhada entre indivíduos e as estratégias algorítmicas acerca do que, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Facebook, a plataforma julga mais relevante dar visibilidade. Isto 

implica em um aprendizado por parte do indivíduo acerca de quais fragmentos de escrita de si 

cumprem melhor os parâmetros da plataforma, ao passo que promove apagamentos e 

silenciamentos de si que não são comportados pelo imperativo do compartilhamento (VAN 

DIJCK, 2016). 

Uma vez mais os conflitos e negociações entre a plataforma e os indivíduos podem ser 

observados no esforço do Facebook em demarcar, na interface e, por conseguinte, nas lógicas 

de circulação, promoção de conversação e atribuição de sentido, de eventos importantes da 

vida. Apresentado pelo gerente de produto David Harris (2018), o recurso denominado Life 

events, no Brasil denominado como “Acontecimentos”, pode ser compreendido como um 

aprimoramento acerca do reconhecimento das diferenças entre momentos solenes e ordinários 

 
114 Traduzido de: “Initially, this experience was meant to encourage reminiscence on significant Facebook activity 

such as the number of friendships you made this year, or likes received on your posts. However, when we tested 

these in research, people felt that the numbers alone lacked some of the heart and soul that makes the experience 

meaningful. We took this feedback seriously and evolved the experience to be less about the statistics, and more 

about the people and memories behind the numbers. For example, if your posts received 100 likes this year, the 

product surfaces the actual posts that received the most likes, celebrating the moments themselves that bring value 

to the number.” 
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por parte dos interatores, bem como o desejo particular em comunicá-los. Seu ícone geral é uma 

bandeira, em referência ao ato de fincá-la ao chão para demarcar uma conquista, mas há uma 

complexidade visual que a sucede diante da natureza e do acontecimento a ser compartilhado.  

Assim como nas outras publicações analisadas como parte da voz institucional do 

Facebook, nesta, Harris (2018) destaca os esforços em pesquisa no intuito de reconhecer 

particularidades de cada lugar acerca daquilo que tem sido considerado um acontecimento, bem 

como do potencial agregador desse tipo de publicação, como é possível observar: 

 

Quando começamos a reimaginar eventos de vida, conversamos com pessoas ao redor 

do mundo para entender os marcos na vida delas, como elas os compartilham e o papel 

que desempenham. Ouvimos dizer que muitas pessoas desejam compartilhar e 

relembrar eventos importantes da vida, incluindo momentos difíceis como a perda de 

um ente querido. Para ajudar as pessoas a fazer isso, estamos fornecendo novas 

opções, incluindo fotos e vídeos animados. Se você não tem suas próprias imagens, 

agora pode escolher entre uma ampla variedade de arte do Facebook. Você também 

pode incluir fotos das pessoas ou páginas que você marcou na postagem, como seu 

parceiro em um relacionamento ou uma nova escola ou local de trabalho. As fotos e 

vídeos em sua postagem também incluem animações sutis, como aumentar o zoom 

lentamente. Assim como antes, ao criar um novo evento de vida, você pode incluir 

um ícone para representar sua atualização (HARRIS, 2018, grifo nosso)115. 

 

Embora o discurso de promoção de pesquisas e ouvir os indivíduos transpareça a ideia 

de envolvimento e participação do indivíduo, estas ocorrem dentro de um limite bem específico. 

Quando Zuboff (2018) descreve “[...] a transformação da cotidianidade em estratégia de 

comercialização; o ofuscamento das divisões; a natureza da empresa e sua relação com as 

populações”, a autora complementa: “Em primeiro lugar, e de forma mais óbvia, a extração é 

um processo unidirecional, e não um relacionamento” (ZUBOFF, 2018). Este aspecto merece 

ser destacado na medida em que o discurso empresarial busca promover um apagamento dessa 

dimensão do não relacionamento entre os indivíduos e a plataforma, elaborando discurso 

sempre associado às conexões e vínculos possíveis entre indivíduos ou entre o sujeito e suas 

próprias memórias, lembranças e escritas. 

Do ponto de vista do apelo do design, dos elementos visuais, possibilidades interativas 

e comunicação por meio da interface, o destaque de Harris (2018) quanto à proposição de um 

 
115 Documento não paginado. Traduzido de: “When we began reimagining life events, we talked to people around 

the world to understand the milestones in people’s lives, how they share them, and the role they play. We heard 

that many people want to share and remember major life events, including difficult moments like the loss of a loved 

one. To help people do this, we’re providing new options, including animated photos and videos. If you don’t have 

your own images, you can now choose from a wide range of art from Facebook. You can also include photos from 

the people or Pages you’ve tagged in the post, like your partner in a relationship or a new school or workplace. 

The photos and videos in your post also include subtle animations, like slowly zooming in. Just as before, when 

you create a new life event, you can include an icon to represent your update”. 
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amplo escopo de ícones, similares àqueles apresentados na taxonomia de temas de memórias, 

bem como outros elementos visuais disponíveis são um marcador interessante que reitera o 

design como estratégia persuasiva mediante os regimes de visibilidade que se impõem naquele 

espaço, como é possível observar na figura que segue.  

 

Figura 12 - Acontecimentos no Facebook (mobile) 

 
Fonte: Acervo pessoal (2021) 

 

Uma vez mais, na figura 12, há um escopo predefinido de acontecimentos em que, cada 

um deles pode funcionar como uma categoria “guarda-chuva” capaz de abarcar eventos 

distintos, mas sob um mesmo “tema”. Há ainda, no último ícone, a possibilidade de criar uma 

nova categoria, recurso que pode ser compreendido como fundamental para a aprendizagem de 

máquina reconhecer e estabelecer novas categorias agregadoras. Assim, a margem para que o 

indivíduo a princípio escreva a si mesmo para além do já dito, pode revelar aquilo que à primeira 

vista passou ao largo, algo capaz de abarcar alguns eventos relativos a um determinado período, 

como o caso da pandemia do novo coronavírus, por exemplo, ou movimentos bastante pessoais.  

A descrição do recurso funciona também como um tutorial de uso e de apresentação de 

vantagens que o indivíduo pode concluir que terá ao utilizar o serviço. Dentre as vantagens, o 

discurso de Harris (2018) alinha-se ao que o Facebook já compreende como trunfo de seu 

produto que consiste nos significados dos eventos e deles para a emergência de grupos, sejam 

estes de pessoas mais próximas ou mais distantes, bem como de reações em torno do 
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acontecimento. Neste ponto, Harris (2018) explica que “[...] as pessoas nos contaram como 

esses momentos moldam quem eles são e servem como pontos de ancoragem em suas vidas”116. 

Por fim, Harris (2018) traz alguns pontos de atenção de uma pesquisa conduzida com 

1000 pessoas em cada um dos países analisados acerca dos usos da ferramenta Acontecimentos, 

para diferenciar o que é mais compartilhado por cada país nessa categoria. No Brasil, por 

exemplo, festas, viagens, prática de esportes e conquistas aparecem, nesta ordem, como 

acontecimentos mais comuns de serem partilhados.  

Ainda segundo a pesquisa, as principais razões pelas quais os indivíduos compartilham 

seus momentos importantes no Facebook são (i) partilhar um dado momento com os amigos e 

a família, (ii) a facilidade de atualizar amigos e família sobre a própria vida e, por fim, (iii) ter 

um registro dos seus momentos mais significativos. Percebe-se, nesta categoria, como emerge 

a autonomia da autobiografia ao passo que necessita da legitimidade do olhar do outro. 

Neste ponto, a obrigatoriedade de produzir registros (ARTIÈRES, 1998) e de utilizá-los 

como pontos de ancoragem, considerando, como recorda Bourdieu (2006, p. 190), as “[...] 

colocações e deslocamentos no espaço social”, emerge como elementos centrais na 

compreensão de que a autobiografia necessita ser considerada na estrutura das redes. É neste 

ponto, pois, que os filtros que indivíduos e plataforma constituem para incessante narrativa 

aparecem como sinalizadores dos limites e expansões das escritas e reescritas de si e, por 

conseguinte, da sedimentação de memórias no Facebook. 

 

6.4 Filtros do Facebook: apagamentos, silenciamentos e esquecimentos 

 

[...] nem toda informação é digna de imortalidade. 

- Shoshana Zuboff 

 

Se nos recursos anteriormente discutidos há a pretensão em atribuir um valor positivo 

aos registros e acervos de memória produzidos pelo indivíduo no Facebook, este valor ocorre 

não apenas mediante o imperativo do compartilhamento, mas também devido às filtragens 

como estratégia de silenciamentos e, por conseguinte, de esquecimentos ou até mesmo 

apagamentos. Como reforçam Paluri e Aziz (2016), “coisas que podem ter sido significativas 

 
116 Traduzido de: “[...] people told us about how these moments shape who they are and serve as anchor points in 

their lives.” 
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ou agradáveis quando foram postadas pela primeira vez podem se transformar em memórias 

desagradáveis ou menos importantes com o tempo e vice-versa”117. 

Um dos pontos que o Facebook concentrou os esforços em relação à filtragem foi nos 

mecanismos que tratam de memórias vinculadas a fins de relacionamento. Evoca-se, portanto, 

a ideia de “contaminação do presente” que pode provocar às reminiscências de uma relação que 

passa por um trauma e/ou rompimento. Destaca-se que o término de um relacionamento 

amoroso, por mais pacífico que seja, é sempre a ruptura carregada de desgastes e momentos 

sensíveis. Neste âmbito, não se sabe exatamente a partir de que mês, mas em 2017, os 

indivíduos conectados ao Facebook se depararam com uma nova rotina ao mudar o status do 

relacionamento na plataforma. 

O serviço, denominado de “dar um tempo” é descrito por Ginsberg e Burke (2017) a 

partir da ideia que, a cada semana, milhões de pessoas passariam por rupturas amorosas, 

 

[...] mudando seu status de relacionamento de “em um relacionamento” para 

“solteiro”. A pesquisa sobre as experiências das pessoas após o rompimento sugere 

que o contato offline e online, incluindo ver as atividades de um ex-parceiro, pode 

tornar a recuperação emocional mais difícil. Para ajudar a tornar essa experiência mais 

fácil, construímos uma ferramenta chamada Dar um tempo, que dá às pessoas um 

controle mais centralizado sobre quando elas vêem seu ex no Facebook, o que seu ex 

pode ver e quem pode ver suas postagens anteriores118. 

 

A pesquisa mencionada por Ginsberg e Burke (2017) foi publicada em 2012 por Tara 

C. Marshall e menciona a prática de stalking (ou seja, vigiar o perfil e as interações de uma 

pessoa em particular) como um fator que pode dificultar e/ou interromper a recuperação 

emocional (MARSHALL, 2012). Ao realizar a mudança de status de relacionamento no 

Facebook, mencionada por Ginsberg e Burke (2017), segue-se um breve questionário, como 

mostram as figuras abaixo: 

 

 
117 “Things that might have been meaningful or pleasant when they were first posted can turn into unpleasant or 

less important memories over time, and vice versa.” 
118 Traduzido de: “[...] millions of people break up on Facebook each week, changing their relationship status 

from “in a relationship” to “single.” Research on peoples’ experiences after breakups suggests that offline and 

online contact, including seeing an ex-partner’s activities, can make emotional recovery more difficult. To help 

make this experience easier, we built a tool called Take a Break, which gives people more centralized control over 

when they see their ex on Facebook, what their ex can see, and who can see their past posts.” 
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Figura 13 - Mudança no status do relacionamento (desktop) 

 

Fonte:  Acervo pessoal (2018) 

 

No primeiro momento, visualizado na figura 13, aparece a imagem da pessoa com quem 

o interator formava um casal acompanhada da frase “estamos aqui para ajudar se precisar dar 

um tempo”. Na Central de Ajuda é possível ter acesso ao que se propõe o mecanismo “dar um 

tempo” (take a break)119. Apesar de descrito por Ginsberg e Burke (2017) como um recurso 

para uso mediante as mudanças de status do relacionamento, ao menos desde 2018 a página 

sugere a possibilidade de uso para outras relações. Por padrão, o produto sugere algumas 

possibilidades. Elas são mais explicitadas em um menu que segue tão logo o indivíduo clica em 

“começar”, como pode ser visto na figura 14: 

 

Figura 14 - Opções após mudança do status do relacionamento (mobile) 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 
119 Em 2018, na versão mobile, é possível verificar a presença do ícone “dar um tempo” para alguns usuários da 

plataforma. Disponível em:  https://www.facebook.com/help/528503773982303?locale=en_US. Acesso em 19 de 

dezembro de 2017. 

https://www.facebook.com/help/528503773982303?locale=en_US
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 As sugestões do menu dispostas na figura 14 apresentam-se com três vieses. O primeiro 

deles centra a atenção no indivíduo que pode optar como será sua nova relação com a outra 

pessoa. Para tanto, o Facebook sugere ver menos postagens daquele perfil – e isto implica tanto 

as próprias publicações daquele indivíduo como as publicações em que ele for marcado por 

outros laços da rede – e, em um segundo nível, bloquear ou desfazer a amizade.  

O segundo aspecto sugere um gerenciamento acerca do que o outro poderá ou não 

visualizar (o que também inclui não apenas as próprias publicações, mas também aquelas em 

que o indivíduo é marcado) e por fim, o modo como esta relação, uma vez exposta em 

publicações anteriores e compartilhadas na rede, será a partir de então apresentada aos demais 

membros da rede social do indivíduo na plataforma. Nesta última opção é possível ocultar tais 

eventos da própria linha do tempo e impedir a visualização de perfis que não estejam marcados 

nas publicações. 

Na página em que explica o Dar um tempo, o Facebook sugere ainda a ocultação da 

conversa no aplicativo Messenger, pertencente ao conglomerado, e a mudança de foto do perfil. 

Esse menu de sugestões nada mais é do que um roteiro comum entre os usuários da plataforma 

ao se depararem com a ruptura de um relacionamento amoroso. No entanto, agora ele está 

devidamente ordenado com base na aprendizagem que os profissionais do Facebook 

compartilharam com a inteligência a maquínica na compreensão sobre como os indivíduos 

lidam com a situação. Até mesmo a sugestão de mudar a foto do perfil já havia sido identificada 

por Santos (2016, p. 10): “As estratégias iniciais adotadas por L. para performar essa nova etapa 

da sua vida começaram quando decidiu mudar sua foto de perfil e capa, como uma espécie de 

tentativa de renovação dos seus elementos de apresentação virtuais básicos”. 

Em uma nota publicada no Facebook pela gerente de produtos Kelly Grimaldi e assinada 

em parceria com Emily Albert e Gregory Wells (2021), eles mencionam fazer parte de uma 

equipe denominada de “Compassion team” e se definem como responsáveis por “[...] ajudar a 

tornar os momentos mais difíceis da vida um pouco mais fáceis de suportar” (GRIMALDI; 

ALBERT; WELLS, 2021)120. Assim, ampliam o escopo que envolve não apenas o fim de um 

relacionamento, mas situações de bullying, automutilação ou luto pela morte de alguém 

querido. Destaca-se que os três são, respectivamente, gerente de produtos, designer e 

pesquisador e psicólogo clínico, o que reforça as camadas econômica, epistemológica e de 

gestão e controle comportamental explicitadas por Bruno, Bentes e Faltay (2019). 

 
120 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “[...] we exist to help make life's most difficult moments a 

little bit easier to bear”. O texto sinalizava a última edição realizada em 4 de maio de 2021, entretanto, os 

comentários demonstram que sua primeira publicação data de 19 de novembro de 2015. Acesso em: 7 ago. 2021. 
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Especificamente sobre os fins de relacionamentos amorosos, os profissionais destacam 

a complexidade e a heterogeneidade que exigem entender que “[...] cada separação é diferente. 

Ouvimos histórias de alívio, tristeza, raiva e indiferença. Como podemos construir um produto 

que ressoa com as pessoas que sentem tantas emoções diferentes?” (GRIMALDI; ALBERT; 

WELLS, 2021) 121 . A solução, segundo os profissionais, foi moldada considerando três 

aspectos.  

O primeiro deles consiste em destacar a preocupação com a singularidade do indivíduo 

e suas experiências sensíveis, sendo resumido na frase “você é o melhor designer de sua própria 

experiência” (GRIMALDI; ALBERT; WELLS, 2021). Uma vez mais, a percepção de controle 

e autonomia como parte da experiência do indivíduo com o Facebook é reiterada, tornando a 

modulação da plataforma invisível, colocando-a como, senão um agente neutro no processo, 

um parceiro que auxilia, respeita as decisões do indivíduo e os trata de forma equânime. Este 

sentimento, que pode até trazer contornos de veracidade em alguns serviços do Facebook, está 

longe de ser passível de ser aplicado a toda a plataforma e, muito menos, ao conglomerado de 

um modo geral. 

O segundo aspecto em destaque revela a preocupação na compreensão dos sentimentos 

ao sintetizar-se na frase “não existe sentimento errado”, complementada pelas decisões da 

interface: “projetamos nossas ilustrações e conteúdo para serem empáticos, mas neutros - para 

ajudar a significar que o apoiamos, não importa quais emoções você esteja sentindo agora”. 

(GRIMALDI; ALBERT; WELLS, 2021, grifo nosso)122. 

A percepção do modo que “dar um tempo” promoveu a empatia já foi observada em 

outro momento. Uma das pessoas entrevistadas, ao ser questionada sobre o sentimento diante 

da notificação e o encaminhamento das possibilidades oferecidas por “dar um tempo”, destacou 

sentir-se “acolhida” pela plataforma (NOBRE; COELHO, 2020). Ainda que se reconheça não 

se tratar de uma reação homogênea, ela se trata de uma reação possível, na qual a relação entre 

humanos e não-humanos encontra-se em um nível afetivo distinto para uma parte dos 

indivíduos. 

Por fim, o terceiro aspecto é exatamente a abertura de “dar um tempo” para outras 

relações que podem passar por períodos turbulentos: “as pessoas mencionaram amizades 

tumultuadas, ex-parceiros de negócios ou parentes difíceis, todos como pessoas que podem não 

 
121 Traduzido de: “Primarily, and not surprisingly, that every breakup is different. We heard stories of relief, 

sadness, anger, and indifference. How could we build a product that resonates with people feeling so many 

different emotions?”. 
122 Traduzido de: “We designed our illustrations and content to be empathetic but neutral — to help signify that 

we support you no matter what emotions you're feeling right now”. 
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querer ver regularmente no Facebook, mas não querem remover como amigos” (GRIMALDI; 

ALBERT; WELLS, 2021, grifo nosso)123. Como se vê, “dar um tempo” emerge como um 

complexo de decisões que consiste em uma espécie de “coluna” do meio ou uma ruptura 

temporária das relações. Não se trata de desfazer a amizade ou mesmo bloquear, ambos recursos 

disponíveis no Facebook, mas que não são capazes de eliminar ou silenciar por completo o 

histórico de interações com um determinado indivíduo. 

Enquanto os recursos reunidos em “Lembranças” e “Memórias” convidam à 

rememoração, no caso de “Dar um Tempo”, a intenção é contrária: dentre algumas outras 

opções, o mecanismo trata não em rememorar, mas do esforço em esquecer, apagar, o que, no 

escopo do Facebook, implica em (i) não ser lembrado(a) de publicações antigas com a pessoa 

com a qual um determinado indivíduo não possui mais um relacionamento, (ii) não ver mais 

publicações futuras ou até mesmo, (iii) do apagamento das publicações em que o(a) outro(a) 

esteja presente. 

Tal qual o entendimento da relação intrínseca entre lembranças, esquecimentos e 

apagamentos explorados nas partes I e II da tese, as estratégias adotadas pelo Facebook entre 

“dar um tempo” e “lembranças” não são contraditórias ou excludentes entre si. Juntas, tornam-

se um excelente recurso para manutenção da atenção, presença e permanência do indivíduo na 

plataforma. 

Assim, em relação à autonomia de contar-se, ser lembrado e ter os seus registros 

arquivados, que na plataforma emerge sob o signo do capitalismo de vigilância, também é 

resultado de discussões no mundo inteiro sob o conceito geral de “direito ao esquecimento”. 

Embora, como ressalta Branco (2017), uma vez que o esquecimento não é algo que pode ser 

imposto, ele, na verdade, torna-se um “pleito para que determinada publicação não esteja mais 

acessível publicamente” (BRANCO, 2017). 

A escolha por silenciar, apagar ou reescrever-se também passa por complexas 

sensibilidades e escolhas pessoais. Além dos casos explicitados com “dar um tempo”, outras 

questões vinculadas ao trabalho, mudança de pensamento, arrependimento, impactos e 

consequências em relação ao não estabelecimento claro das fronteiras entre o público e o 

privado, novos modos como as relações e decisões são tomadas por indivíduos e sistemas 

algorítmicos podem ser acionadas. Como destaca Daniel Sarmento (apud BRANCO, 2017), 

“uma foto de um adolescente embriagado, postada numa rede social pelo próprio ou por 

 
123 Traduzido de: “People mentioned tumultuous friendships, former business partners, or difficult relatives all as 

people who they might not want to see regularly on Facebook, but don't want to remove as a friend”. 
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terceiros, por exemplo, pode se tornar a razão para que ele seja descartado numa entrevista de 

emprego realizada quando já adulto”.  

Longe de querer encerrar ou reduzir o assunto, mas direcioná-lo aos recursos e voz 

institucional do objeto de análise, um serviço recente do Facebook emerge como uma espécie 

de resposta a estas questões tão atuais. “Gerenciar atividades” (Manage Activity) foi 

apresentado em junho de 2020 como um recurso para “[...] facilitar para você a curadoria de 

sua presença no Facebook para refletir com mais precisão quem você é hoje. É por isso que 

estamos lançando o Manage Activity para ajudá-lo a arquivar ou descartar postagens antigas, 

tudo em um só lugar” (FACEBOOK, 2020). 

Estreitamente vinculado à perspectiva da reescrita e do imperativo do presente como 

única instância significativa que importa no esforço de articular-se como um todo coerente, 

“gerenciar atividades” emerge como o grau mais sofisticado de ordenar e manejar a 

representação da vida para o desempenho que se pretende e se encerra no agora (HAN, 2015). 

A capacidade de gerenciar, apagar, silenciar, editar, também funciona como uma estratégia que 

não desencoraja a escrita e incessante publicação de si tão necessária aos modelos de negócio 

do capitalismo de vigilância. 

Por fim, um aspecto que vale recordar é que, embora o digital traga uma sensação de 

memória e registro permanente,  

 

[...] tudo que se escreve nas redes está envolto na instabilidade de sua existência, e 

seu desaparecimento pode se dar pela vontade de seu autor, mas também por falhas 

no sistema, pelo abandono da plataforma, ou pela incompatibilidade com novos 

dispositivos digitais, incapazes de acessar os tipos de arquivos em que se encontravam 

as fotos e os textos em que foram substanciadas nossas lembranças (BRANCO, 2017). 

  

Além das questões técnicas destacadas na parte II desta tese que envolvem decisões dos 

indivíduos e obsolescência tecnológica, o dia 4 de outubro de 2021, deixou todas as plataformas 

do conglomerado Facebook fora do ar por mais de 6 horas (G1, 2021), dando uma demonstração 

para bilhões de indivíduos no mundo inteiro o impacto de uma falha no sistema. 

 

6.5 Observação no Facebook 

 

 Como discutido na parte II da tese, há alguns eixos e coordenadas que compõem ou 

tentam contribuir para uma organização da reflexão acerca da memória. Retoma-se aqui as 

noções de tempo e espaço alinhadas à perspectiva de Innis (2011). Diante dessa dualidade 

alinhada à produção/circulação dos arquivos e registros de memórias, sugeriu-se ao menos três 
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dimensões que se fazem evidentes nas publicações em plataformas de redes sociais de um modo 

geral, mas, para fins dessa análise, do Facebook em particular: (i) a velocidade, (ii) o 

embaçamento e (iii) a recuperação. A primeira delas certamente é a mais evidente. Refere-se 

constantemente à velocidade para discutir paradigmas relacionados às reconfigurações nos 

modos de vivência do tempo social que, com o advento de cada uma das tecnologias 

(especialmente da prensa tipográfica em diante), torna os processos de produção das mensagens 

cada vez mais rápidos. Quanto à velocidade de circulação, ou seja, vinculado ao espaço, esta 

acaba por aproximar distintos lugares, na medida em que a mensagem se desloca com menos 

atritos, o que leva à segunda característica. 

Sobre o embaçamento, ao referir-se ao espaço, este é estabelecido diante de 

determinados dispositivos e os matizes de mobilidade que reordenam fronteiras. Isso significa 

que tanto na produção, quanto na circulação, a dimensão espacial exerce a sua força, seja 

embaçando a geografia dos limítrofes tradicionais dos territórios (cidades, estados e nações), 

seja das estruturas das redes. Neste segundo caso, observa-se uma porosidade quando um 

conteúdo circula por entre plataformas distintas, mas também dentro da mesma plataforma – 

quando, por exemplo, o indivíduo estabelece o grupo de pessoas a quem é permitido ver a 

mensagem e alguém dá um printscreen e vaza a informação para além dos limites pré-

estabelecidos. 

Ao referir-se ao tempo, o embaçamento diz respeito ao aspecto difuso de diferenciação 

de conceitos como passado, presente e futuro, tornando-se o presente o elemento 

homogeneizador das relações. Isto quer dizer, por exemplo, que, não raro, publicações, notícias 

e opiniões relacionadas a um dado momento social são deslocadas do contexto temporal em 

que foram feitas e trazidas de volta para o presente, assumindo novos significados. 

No campo político, por exemplo, tal uso pode promover uma releitura dos fatos atuais, 

na medida em que traz um contexto para o que está sendo debatido. Também no âmbito da 

política, tem sido uma estratégia de confundir o debate público e promover um sentimento de 

confusão, quando um evento passado circula sem sinalizar que se trata de algo de um outro 

momento social. O #tbt é precisamente este momento em que o passado se presentifica na 

materialidade da plataforma e, assim, ocorrem as reescritas e os eventos podem assumir outros 

vieses, levando, dessa maneira, à última característica.  

A recuperação, por fim, estabelece uma relação de codependência com a noção de 

armazenamento. É partir dos parâmetros deste que aquela será possível. Quanto ao espaço, a 

linguagem binária notadamente trouxe ganhos expressivos para o armazenamento e, sua 
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ampliação impôs desafios à recuperação, estes associados aos usos e intencionalidades 

vinculados aos suportes e suas mensagens.  

No intuito de esclarecer os termos e estabelecer visualmente uma melhor relação entre 

eles, propôs-se o quadro abaixo:  

 

Quadro 2 - Dualidade tempo/espaço no digital 

 ESPAÇO TEMPO 

 

VELOCIDADE 

 

Ampliação da capacidade de 

circulação 

 

 

Reordenamento do tempo social 

 

EMBAÇAMENTO 

 

 

Fluidez de fronteiras 

 

Deslocamento do contexto temporal 

 

RECUPERAÇÃO 

 

 

Maiores espaços de armazenamento 

 

Velocidade para o acesso e recuperação 

de uma dada lembrança 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

 Atualmente, em especial quando se refere ao contexto das plataformas de redes sociais 

digitais, o caráter de lembrança das publicações pode não ser necessariamente o objetivo 

primário, mas ainda é apontado como um fator relevante nas escolhas do que se publica. A 

intencionalidade de uma dada postagem, seja ela para ser armazenada ou apagada em breve, 

pode ser compreendida de várias formas que não a lembrança. 

É passível de ser tratada como registro de um momento, uma estratégia de conversação 

entre os pares, um sistema de diferenciação entre aquele momento vivido em relação às 

vivências atuais dos observadores, uma forma de publicizar uma viagem, um momento do 

trabalho, registrar e transmitir o que seria uma experiência única, dentre outras motivações mais 

complexas. Ao fim e ao cabo, o que se gostaria de evidenciar é que boa parte do que se produz 

e faz circular nas plataformas de redes sociais não tem o objetivo imediato de ser recuperada. 

Ainda sobre a expansão da dualidade tempo/espaço considerada na análise das práticas, 

recorre-se à metáfora de Bourdieu (2006) acerca do convite para que as memórias sejam 

analisadas como um trajeto de metrô nos quais devem ser consideradas não apenas o indivíduo 

em si, mas as relações, as colocações e os deslocamentos, todos eles estreitamente vinculados 

a um tempo e a um espaço sociais. Como o autor explica: 

 

A dimensão propriamente biológica da individualidade – que o estado civil apreende 

sob a forma de descrição e fotografia de identidade – está sujeita a variações segundo 

o tempo e o lugar, isto é, os espaços sociais que lhe dão uma base muito menos segura 

do que a mera definição nominal (BOURDIEU, 2006, p. 188). 
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Assim, as colocações e deslocamentos, o sentido dos movimentos, o momento 

considerado, a posição dos sujeitos quando do registro e, mais adiante, quando da recuperação, 

são reconhecidos como parte do complexo conjunto de significados que a evocação e as 

reminiscências podem assumir. Neste sentido, destacou-se a pandemia e seu imbricamento com 

o contexto político atual como elementos que atravessaram os modos de escrita e reescrita de 

si, bem como dos usos de recuperação das lembranças no Facebook. 

 

6.5.1 Indícios das práticas de gerenciamento das memórias e escritas de si 

 

Quando se tratou da memória autobiográfica e das escritas e reescritas de si na segunda 

parte desta tese, foi pontuado o papel das escolhas dos silenciamentos como estratégia de 

resistência e autonomia de tomar o controle da própria vida e atribuir-lhe sentido (ARTIÈRES, 

1998), uma vez que contar-se é também um esforço de contrapor-se ao olhar estrangeiro, alheio. 

Isto se torna particularmente relevante no caso de tratar da dimensão algorítmica do Facebook, 

na medida em que há um esforço por parte da plataforma em orientar, atribuir valores, capturar 

a atenção e predizer os próximos passos. Entende-se que a revisitação de publicações antigas, 

ainda que sem as interações previstas (como comentar, reagir, compartilhar, por exemplo), 

edição e apagamentos, geram um conjunto de rastros utilizados pelo Facebook no 

reconhecimento de padrões, formações de grupos e criação de novos produtos. 

Enquanto na seção 6.1 foi analisado de que modo a voz institucional do Facebook 

constrói e viabiliza o ambiente da plataforma como sistema de gerenciamento das memórias, 

das formas de rememorar e das escritas e reescritas de si, neste ponto, considerou-se as práticas 

dos indivíduos e os fluxos que envolvem os vínculos e desvinculações dos indivíduos com sua 

própria escrita. Estas, por sua vez, foram compreendidas e discutidas considerando quatro 

elementos. A figura abaixo consiste em um esforço de resumir os pontos discutidos e apresentar 

aspectos de cada um deles: 

 

Figura 15 - Observações no Facebook 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Como já mencionado, a necessidade de rememorar prescinde da exposição para os 

outros indivíduos conectados em uma dada rede de contatos, podendo ser uma atividade que o 

sujeito desenvolve em seu perfil, tanto por meio da busca ativa quanto pelos recursos de 

inteligência maquínica desenvolvidos pelos Facebook. Se, por um lado, a exposição para a rede 

de conexões não é uma imposição, para os elementos não-humanos que compõem a plataforma, 

os rastros das decisões mais sutis são registrados. 

De maneira geral, quanto àqueles que explicitam suas ações, identificou-se em uma 

parte dos indivíduos a necessidade de rememorar e os modos que o fazem são bastante 

variáveis. A primeira estratégia de rememoração que se ressalta é de registros que não estavam 

no Facebook e em um dado momento são recuperados e publicados, como se pode observar na 

figura abaixo: 

Figura 16 - Da necessidade de publicar a lembrança 

 
Fonte: Acervo autoral 

 

 O exemplo da figura 16 faz emergir uma série de questões acerca das escritas de si no 

Facebook. A primeira delas diz respeito ao fato de as identidades múltiplas dos indivíduos não 

possuírem fronteiras claramente definidas, colidindo, portanto, as esferas profissionais, 

afetivas, familiares e demais instituições. Como discutido anteriormente, a ausência de 

fronteiras entre as múltiplas identidades de um determinado indivíduo acaba gerando novos 

desafios quanto ao gerenciamento de si e administração da própria vida (PARISER, 2012).  

A consciência dos registros, o fato de reconhecer que o que se faz em uma rede 

sociodigital afeta o que será visto ou como os outros (pessoas e empresas) o(a) verão, pode criar 
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efeitos que envolvem conflitos, negociações e silenciamentos impostos pelo próprio indivíduo 

acerca de alguns assuntos ou temas mais sensíveis. A eliminação da alteridade, daquilo que é 

estranho e/ou dissonante, denunciada por Han (2015), pode ocorrer não apenas pela atuação da 

dessubjetivação provocada pela dividuação representada, na cultura algorítmica, pela extração 

e mineração de dados ou pelos limites impostos pelos termos de uso de serviço, mas também 

pela decisão dos indivíduos em seus processos de produção de uma subjetividade alterdirigida.  

É neste sentido que se reforça a necessidade de legislações consistentes e claramente 

explicitadas aos usuários sobre o que pode ser feito com os dados que circulam, especialmente 

por parte dos conglomerados e as relações que estas estabelecem com empresas e governos. 

Como visto, embora o Meta seja constantemente pressionado e reconhecidamente uma 

instituição passível de diversas críticas acerca das decisões empresariais que impactam 

diretamente de forma bastante controversa bilhões de pessoas ao redor do mundo, há poucas 

soluções efetivas apresentadas em seus canais, anúncios oficiais, depoimentos e assim por 

diante. 

Salienta-se ainda na figura 16, além da materialidade da própria plataforma, expressa 

mediante o complexo composto do dispositivo, infraestruturas de acesso à conexão, interface, 

design de interação e a infraestrutura de códigos que a viabiliza, a complexidade e diversidade 

das materialidades dos arquivos da própria vida para a elaboração de uma memória 

autobiográfica, conforme menciona Dijck (2007) acerca das memórias mediadas na era digital. 

A publicação, datada de 5 de dezembro de 2019, é uma fotografia digital de um jornal impresso. 

A legenda que a descreve é assim construída: “Olha este #tbt❤️: uma entrevista para a amiga a 

jornalista @[nome oculto] para o jornal @uniaogovpb falando sobre a internet e as redes e 

sociais digitais, ano 2011! #têbêtê #redessociaisdigitais #jornalaunião #internet”124.  

O esforço e os destaques da legenda de alguma maneira propõem em si a legitimação 

ao usuário de ser um perfil de credibilidade profissional frente ao seu círculo de contatos. Isto 

se dá tanto pelo veículo de comunicação (o jornal em si), como pelo subtexto de que o tempo 

com a qual lida com determinada prática assegura-lhe confiança e autoridade na constituição 

da própria individualidade em relação ao que permanece na percepção de durabilidade.  

Em suma, todos os atributos são reforçados diante do tempo, pela legenda que destaca 

o ano em que a entrevista foi concedida, no caso, em 2011. As relações de afeto positivo 

 
124 As publicações coletadas foram todas postadas em modo público e, por esta razão, podem ser utilizadas para 

fins de análise, desde que retiradas as condições para a identificação imediata com o perfil do usuário que a 

produziu. Buscou-se manter a sintaxe, ortografia, pontuação e uso de elementos icônicos como emojis nas 

transcrições com o objetivo de preservar a mensagem transmitida. 
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dedicadas ao registro, pessoas envolvidas e àquilo que faz profissionalmente transparece de 

modo implícito na própria escolha quanto ao que é publicado, quanto nos demarcadores textuais 

como o uso do emoji de coração, a evocação da amizade, também reforçam os sinais. 

Os vínculos e o fazer-se com o outro são acionados de diversas maneiras para além dos 

espaços das reações e dos comentários. Emergem da “convocação” de dois perfis como 

“testemunhas” (o da jornalista e o do jornal), da atribuição de uma relação específica de escala 

valorativa (amiga), como também do esforço de um uso estratégico das hashtags. Assim, 

recupera-se a perspectiva de que não importa que a narrativa seja de apenas um fragmento, 

tampouco é exigida uma linearidade temporal, contanto que seja coesa, especialmente com o 

indivíduo do tempo presente.  

Tal coesão deve apresentar-se não apenas em relação ao regime de visibilidade 

articulado e, por conseguinte, imposto à própria narrativa, mas também na maneira como esta 

narrativa de si se associa às narrativas dos outros indivíduos, diretamente conectados ou não, 

que são produzidas e circulam nas malhas do Facebook, sendo passíveis de serem agrupadas 

sob o mesmo signo, expresso pelas hashtags. Estas, portanto, funcionam como marcadores de 

uma memória pessoal vinculada à memória social, cultural e coletiva não apenas pelos signos 

de anseios, modos de trabalho, meios de comunicação que são expressões de um tempo e um 

lugar específicos, mas também por meio da infraestrutura técnica da plataforma. 

Quanto à circulação da mensagem, é possível deduzir que o interator tem interesse na 

exibição da publicação para além de seus contatos, não apenas pelo fato do post estar público 

como também pelo uso das hashtags relacionadas à área de atuação profissional, além do já 

mencionado #tbt, um dos recursos de rememoração instituídos nas redes sociodigitais. As 

hashtags permitem um modo de indexação das publicações que podem ser encontradas quando 

se realizam buscas por elas em uma dada plataforma, reforçando o interesse de ampliação da 

circulação da publicação. Soma-se a estes recursos também o uso estratégico da geolocalização 

que a situa em um determinado contexto de atuação mercadológica. 

Ainda diante da sobreposição de camadas de materialidades, é interessante observar que 

uma vez digitalizados, os arquivos em suporte físico estão expostos à mesma lógica do âmbito 

digital, podendo sofrer a interferência de filtros, edições, tratamentos da imagem, bem como 

recursos como zoom in/out, capazes de permitir outras experiências de olhares, leituras e/ou 

atribuições de sentido. De igual modo, os objetos reordenam a materialidade associada a uma 

dada temporalidade. 

 O tempo de circulação de uma determinada publicação é bastante efêmero, variável e 

depende de um conjunto de ações que vão desde o conteúdo até o modo como as pessoas 
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interagem com ele, o número de conexões, as escolhas de privacidade para a postagem, dentre 

outros. No caso do reconhecimento do Facebook como espaço de memória e dos indícios das 

práticas permitidas ao indivíduo, a estratégia mais evidente de fazer uma determinada 

publicação voltar a circular é compartilhá-la outra vez, ou seja, da necessidade/desejo de 

republicar, conforme é possível observar na figura abaixo: 

 

Figura 17– Da necessidade de republicar  

 
Fonte: Acervo autoral (2021) 

   

Na figura 17 destaca-se uma publicação de 9 de dezembro de 2014 sobre um momento 

de 2008 que volta a circular em 2019. As camadas temporais podem ser percebidas pelas 

legendas e datas das publicações. O texto que acompanha a publicação original é: “Túnel do 

tempo: 2008”. Ao republicar, o interator comenta sobre sua própria publicação: “Nossa, como 

era bom essa época *O*”. As persistentes escolhas de resgate evidenciam a continuidade acerca 

de um sentimento positivo vinculado ao momento que envolve o registro em vídeo. 

É possível observar que apesar da organização de uma linha do tempo das publicações 

que permitem um exercício de simplificação da percepção da vida vivida, esta se expressa por 

vezes a partir de sobreposições temporais, recuperações de eventos e sentimentos, reafirmações 

de nostalgia, afeto quanto a um passado que, ao ser uma vez mais revisitado, é também reescrito.  

O outro mais uma vez também se revela fundamental nesse percurso: ao fazer circular 
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um evento (neste caso materializado em vídeo) ocorrido há mais de 10 anos, dá-se às novas 

conexões um elemento de si ainda não revelado. Aproxima-se, portanto, de seus vínculos mais 

próximos ao reafirmar uma face de si, bem como traz novos interagentes que podem se 

expressar e demonstrar seus sentimentos, publicamente, por meio das reações e comentários, e, 

no privado podendo servir de ancoragem para o início de um diálogo em um aplicativo de bate-

papo, como o próprio Messenger, mais uma das plataformas do conglomerado Facebook. 

 Pode-se afirmar que o gerenciamento acerca do retorno de um determinado evento no 

caso da figura 17 – e que se vê repetida em outros exemplos dessa análise – é partilhado entre 

o indivíduo e a relação que ele estabelece com o serviço “Suas lembranças” do Facebook. É, 

portanto, mediante a permissão concedida à plataforma para rememorar as publicações 

ocorridas em anos anteriores naquele mesmo dia o gatilho para fazer novamente circular um 

determinado post. 

 Ainda na figura 17, identifica-se um uso ativo dos gatilhos da plataforma que, a partir 

da rememoração do outro, propõe o convite em quem está visualizando a mensagem. No topo 

da publicação, abaixo do tempo que faz que ela foi feita, a interface convida: “veja suas 

lembranças”. A identificação de que se trata de uma mensagem clicável é identificada pela seta 

à direita (aplicativo ou navegador), bem como no sublinhamento da palavra, caso da posição 

do cursor do mouse. 

Como já visto, a reafirmação de si por meio da revisita ao seu próprio perfil é algo 

comum aos indivíduos (BURKE; KRAUT, 2016; GINSBERG; BURKE, 2017). É, desse modo, 

algo que pode se tornar mais forte e significativo a depender da posição dos sujeitos na 

ocupação do espaço social, dos atravessamentos e vivências do presente capazes de evocar 

sentidos específicos àquele fragmento. 

Em relação à atribuição de sentido que o Facebook promove considerando os rastros e 

indícios deixados não apenas naquela rede, mas em diversos outros ambientes e espaços do 

contexto digital, como mencionado quando da observação da voz institucional, há um esforço 

em ir além das questões estatísticas e tentar, a partir delas, atribuir-lhes um sentido de valor que 

é relevante no entrelaçamento entre indivíduo e Facebook. Um exemplo do mesmo fenômeno, 

mas a partir de relacionamentos distintos pode ser observado na figura a seguir: 
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Figura 18 - Celebrações (tempo de amizade) 

 

Fonte: Acervo autoral (2021) 

 

A figura 18 busca atribuir um sentido de valor à conexão, tanto baseada no tempo como 

nos vínculos entre os proprietários dos perfis. Percebe-se que são duas conexões que 

comemoram o mesmo período de amizade (10 anos), o que pode ser lido como um investimento 

significativo de todos os sujeitos em relação ao tempo dedicado ao Facebook. As diferenças de 

abordagem entre os dois modelos podem ser compreendidas de duas maneiras, embora não se 

tenha acesso ao sentido real das escolhas maquínicas que fornecem uma proposta e não a outra.  

Se for considerado o discurso do Facebook analisado quando da observação da voz 

institucional e o esforço premente em reconhecer as relações mais significativas para os 

indivíduos, é possível conduzir o pensamento de que a imagem à esquerda na figura 18 

demonstra uma impessoalidade maior em relação à da direita. Isto se dá devido ao fato de, à 

esquerda, apresentar-se uma arte gráfica com as fotos atuais dos dois perfis, enquanto na 

imagem ao lado evocam-se, no topo, as reações de sentimentos positivos próprias do Facebook, 

além de fotografias em que os dois perfis estão marcados, promovendo um maior apelo em 

relação à rememoração e, por conseguinte, ao tempo de amizade entre os dois perfis. A ideia 

de controle e autonomia pode ser vislumbrada não apenas diante do ícone de cadeado 

acompanhado do aviso de que só o(a) proprietário(a) do perfil tem acesso à publicação, como 

também nas possibilidades concedidas ao(à) interator(a) de editar as publicações, escolher as 

fotos que serão destacadas, criar uma colagem ou até mesmo alterar parte gráfica da publicação.   

 Outro elemento que pode ser considerado na análise das diferenciações entre as ofertas 
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de um mesmo serviço, com o mesmo tempo, para além das dimensões que envolvem o grau de 

entrelaçamento dos perfis, pode-se considerar a constante utilização de testes A/B com o intuito 

de identificar qual das opções tem mais chance de ser publicada, compartilhada, quais edições 

são mais comuns dentre outras questões. É, portanto, o sintoma inescapável do constante 

aprimoramento na compreensão dos indivíduos para fins de prever o próximo passo na 

plataforma e mantê-los capturados. 

Destaca-se, por fim, àquilo que está além da plataforma, uma vez que não fora sinalizado 

nela. Embora o Facebook ofereça a possibilidade de vinculação dos perfis por graus de 

parentesco, uma destas conexões é desta natureza, mas não foi explicitada. Contudo, sabe-se 

que em alguns casos, a plataforma já consegue inferir os graus e tipos de relação.  

Como discutido por Nobre e Coelho (2020), ao entrevistar pessoas que tinham realizado 

a mudança de status de relacionamento no Facebook, uma delas declarou que, embora no seu 

perfil constasse que estava “em um relacionamento sério” e não nominasse com quem, a 

utilização do recurso “dar um tempo” identificou o ex-parceiro. Quando questionado pelas 

pesquisadoras sobre como lembrava das perguntas disponibilizadas pelo recurso, “[...] S. 

afirmou: “eu estava tão abusado que nem prestei muita atenção. Primeiro eu pensei, como é que 

ele sabe que eu estou namorando com X.? Claro que ele sabe, enfim, big data, né, a gente 

conhece o big data [...]” (NOBRE; COELHO, 2020, p. 82). Destacou-se, para as autoras, que 

o anonimato e a ideia de privacidade parecem não ocupar um lugar central nas relações que os 

indivíduos estabelecem com a plataforma, apresentando-se, como explica Zuboff (2020), uma 

certa resignação por não conseguir “escapar ao controle”. 

Ao expressar-se no Facebook sobre o serviço oferecido pelo próprio ambiente, é 

possível gerar uma conversação não apenas sobre o momento particular do indivíduo, mas 

também sobre o que as próprias lembranças significam para cada um naquele dado momento, 

conforme pôde-se analisar no diálogo que sucede: 

 

Quadro 3 - Interações sobre as lembranças do Facebook 
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Interagente 1 Eu vejo. Gosto de ver as merdas que fiz, para melhorar o nível da merda na próxima 

vez.  

Interagente 2 Eu curto! 

Interagente 3 Faça como eu: face novo.... sem memoria..... 

Fonte:  Acervo autoral (2021) 

      

O quadro 3 demonstra a necessidade de controle da narrativa e dos modos de acesso às 

lembranças. Estas, como visto no tópico 6.4, foram identificadas pelas equipes e profissionais 

que trabalham com pesquisa no Facebook, uma vez que a alteração dos significados e da 

tonalidade emocional de uma determinada lembrança pode provocar um ruído na relação que o 

indivíduo estabelece com a plataforma e consigo mesmo. O que se vê em relação a quem 

publicou a mensagem, é que há uma relação de emoções conflituosas e ambivalentes que 

emergem a partir dos sistemas automatizados de notificação de memórias e lembranças. A 

publicação, coletada em 2 de maio de 2018, propõe como um mantra pessoal: “não veja as 

memórias do face. Não veja as memórias. Não veja!”.  

O perfil demonstra o seu incômodo e, ao mesmo tempo, não parece familiarizado com 

a possibilidade de silenciar os gatilhos de rememoração que são, precisamente, a atuação da 

inteligência maquínica para ser lembrado, conforme é possível observar no menu abaixo: 

 

Figura 19 - Configurações de Lembranças (mobile) 

 

Fonte: Acervo autoral (2019) 
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Destaca-se que a figura 19, apesar de ter sido coletada em 2019 e a publicação presente 

na tabela 3 ser de 2018, os recursos já estavam disponíveis desde o ano anterior (GINSBERG; 

BURKE, 2017). Nele, é possível observar as diversas possibilidades de filtragem 

disponibilizadas para o indivíduo, bem como a atuação dos modelos algorítmicos presentes no 

que foi nominado na tese de escala valorativa de interações e conexões. Assim, o indivíduo 

pode optar pela visualização total do que fora publicado em um determinado dia, os destaques 

que concernem aos vídeos e coleções que sugeridos pela plataforma, não ver lembrança alguma 

ou ocultar algumas, considerando pessoas ou datas específicas para o silenciamento. 

Assim, os recursos da cultura algorítmica aliados às estratégias de interface e design de 

interação podem contribuir com a experiência da reminiscência, mas esta é negociada com o 

indivíduo do presente que, como Bourdieu (2006) explicita, vai além das dimensões biológicas 

e de manutenção de um nome próprio como características que o individualizam. Tal qual a 

referência proustiana acerca da fragmentação do sujeito (BOURDIEU, 2006), explicitada pelo 

autor com o recurso de utilizar um demarcador do momento (a “Albertina de então”, a 

“Albertina encapotada dos dias de chuva”), ocorre a colisão entre estes indivíduos habitados 

em si mesmo, entre eles e suas redes de contato a partir de variadas estratégias de conexão 

podendo ser, em sua maioria, fluidas e efêmeras e, por fim, entre os indivíduos e o Facebook.  

Por outro lado, destaca-se que embora a interface permita tal autonomia, é possível que 

o indivíduo ainda assim se sinta emocionalmente impelido a recorrer à visitação de suas 

próprias lembranças. O desafio pessoal, uma vez externado pelo perfil mencionado na tabela 3, 

encontra eco em alguns interagentes. Enquanto os dois primeiros sinalizam ter uma experiência 

positiva diante dos recursos de memória, o terceiro interagente propõe uma solução que foi a 

sua própria decisão, aparentemente, diante do mesmo incômodo: “Faça como eu: face novo.... 

sem memoria....”. 

A interação descrita sugere a complexidade de interesses e graus de imersão, não apenas 

em relação às possibilidades disponibilizadas pela interface do Facebook, mas pela dimensão 

pessoal acerca do controle e dos significados impostos à própria narrativa e ao ato de 

rememorar. O texto do interagente 3 também apresenta uma ambiguidade que demonstra a 

sedimentação da subjetividade híbrida.  

A leitura da frase “face novo, sem memória”, portanto, permite em alguma medida 

confundir o registro com o próprio evento e o recurso com o próprio ato de rememorar, 

embaçando as fronteiras. Apagar, editar, silenciar são, neste caso, estratégias para consumar os 

atos de lembrar, mas também de esquecer. Contudo, como explica Branco (2017), a memória 

biológica possui uma persistência própria, da qual, por vezes, o indivíduo tem pouco controle. 
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A sensação que decorre de uma espécie de transmutação daquilo que é próprio do ser 

humano com o que é feito segundo as gramáticas desenvolvidas com o uso da tecnologia pode 

ser exemplificada com o meme apresentado na figura 20. Ele reflete não apenas o próprio ato 

de rememorar como algo que é feito nas plataformas de redes sociais como também define a 

experiência de lembrança como algo majoritariamente produzido para fora, para o outro, como 

é possível observar abaixo: 

 

Figura 20 - Meme sobre memória 

 
Fonte: Acervo autoral (2021) 

 

A ideia de extimidade mencionada por Sibilia (2008) parece, no discurso da figura 20, 

ser a norma. É interessante também observar o sinalizador geracional que compõe a fala de 

quem compartilha a mensagem, atribuindo a experiência de não reconhecimento da lembrança 

como um processo interno como algo tipicamente de “jovens”, embora se saiba que a 

subjetividade alterdirigida não tem sido uma marca apenas dessa geração.  

Ainda no quadro 3, tanto a partir da publicação quanto das interações, revela-se um 

comportamento que aparenta ser um atrito ou, ao menos, uma certa imprevisibilidade, causando 

um desencaixe na formação de hábitos de manutenção do indivíduo em uma dada plataforma, 

se pensado a partir do modelo de gancho de Eyal (2020) que sugere as etapas de gatilho, ação, 

recompensas variáveis e investimento. Se o gatilho é compreendido como uma motivação 

externa - advinda da plataforma, dos recursos de interface e interação com o usuário, dos 

anunciantes, dos relacionamentos com outros indivíduos etc. – ou interna, estas vinculadas a 

sentimentos e emoções que tanto podem ser estressores como sentimentos positivos (EYAL, 

2020), no caso de quem publica a mensagem, o sentimento aciona um gatilho de necessidade 

de ruptura e não de formação de hábitos.  

A recompensa variável, no caso da rememoração de algo que no momento presente 

adquire outra tonalidade emocional pode não ser suficiente para considerar o investimento feito 

na plataforma como um valor suficiente para manter-se nela. Ou, no caso de considerar estar 



176 

 

naquele ambiente como algo relevante, propõe-se um recomeço, tal qual o interagente 3 sugere. 

Apagar, editar, silenciar são, assim, estratégias para consumar os atos de lembrar, mas também 

os de esquecer. 

Um outro exemplo que pode ser vinculado à necessidade de lembrar consiste nos avisos 

de datas de aniversário, conforme é possível observar na figura que segue: 

 

Figura 21 - Lembretes de aniversário 

 
Fonte: Acervo autoral (2021) 

  

Como já mencionado, no caso do Facebook, os lembretes de aniversário podem variar, 

tanto relembrando publicações que o indivíduo está marcado junto ao aniversariante ou ser um 

lembrete que sugere a parabenização na linha do tempo ou em particular, via Messenger, 

conforme é possível observa no canto superior esquerdo da figura 21. Essa variação sugere uma 

diferenciação de relações mais ou menos significativas segundo os rastros produzidos no 

Facebook e nos outros espaços de coleta de dados do conglomerado que remetem tanto às suas 

próprias plataformas (a exemplo do Whatsapp, Instagram e do próprio Messenger) quanto a 

outros modelos e estratégias de coletas de dados desenvolvidos pelo Meta (JOLER; 

PETROVSKI, 2016)125. 

Outro hábito bastante comum que emerge das práticas de uso é a publicação em que o 

indivíduo lembra à sua rede o dia do seu aniversário ou, de algum modo, parabeniza a si próprio 

na data específica, como é possível observar na mensagem à direita na figura 21 que o perfil 

anuncia: “faltam 11 dias para o meu aniversário!”. As escolhas visuais e de uso da exclamação 

 
125 Por datar de 2016, a análise de Joler e Petrovski menciona o Facebook Inc. 
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denotam os atributos de chamar atenção a um evento de relevância, ao menos pessoal, 

partilhado com a rede de amigos. A decisão de sinalizar a data aos contatos e produzir um 

lembrete que excede ao do Facebook demonstra um esforço de controle da própria narrativa, 

tanto no que concerne à atuação e participação dos outros sujeitos a ela vinculados, quanto nos 

modos de significar a própria comemoração de mais um aniversário. 

A experiência de utilização do recurso de lembrete de aniversário do Facebook 

demonstra sua presença também no momento de falha da plataforma, sendo recuperado em 

outras redes como uma piada no dia do “apagão” das redes do conglomerado de Zuckerbeg, em 

4 de outubro de 2021. Na figura 21, uma publicação retirada do Twitter, conforme é possível 

observa na base da figura, um perfil questiona: “Imagina quem tá fazendo aniversário hoje, sem 

o Facebook para lembrar as pessoas?”. 

 No que diz respeito aos aprendizados de uso em relação às possibilidades permitidas 

pela interface, identifica-se uma espécie de “função” atribuída ao Facebook para uma partilha 

possível quanto à compreensão e contextos, seja de ordem estritamente subjetiva, pessoal, seja 

no entendimento das dinâmicas sociopolíticas, por exemplo. Assim, das observações emergem 

práticas conforme explicitadas na figura a seguir: 

 

Figura 22 – Relações com a interface 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 Desse modo, apresenta-se a seguir, conforme destacado na figura 22, os distintos modos 

de relacionamento que são estabelecidos com a interface, considerando o aprendizado dos 

indivíduos em relação aos usos dos recursos, estratégias de circulação menos explícitas no 

Facebook, bem como apropriações que remetem à porosidade das escritas de si, dentre outros 

aspectos. Identificou-se publicações em que o indivíduo expressamente deseja ser lembrado 
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pela plataforma, no sentido de fazer um “balanço” sobre o ocorrido no futuro, conforme é 

possível observar na tabela que segue:  

 

Quadro 4 - Apropriações sobre a ferramenta de lembranças do Facebook 

 
Interagente 1 -A bancada não ajuda 

-Querem boicotar ele 

-Culpa do Nordeste 

Interagente 2 2050: bolsonaro foi de esquerda 

Resp. ao I2 KKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Interagente 3 Cara, isso é desculpa de petista, se Bolsonaro fizer merda, tenho certeza que perde a 

próxima eleição. 

Resp. ao I3 Perde a eleicao pro povo que disse que o nazismo era de esquerda? Ahauahau 

mano... ate entendo seu odio ao pt, so n entendo a seletividade. 

Resp. ao I3 A massa eleitoral do brasil é completamente analfabeta politica. Galera ta feliz pq o 

dolar baixou e vai poder ir fazer compras em miami, e nao que isso significa uma 

especulacao que se nao for alimentada tende a quebrar muita gente. Milhares de 

economistas estao dizendo p galera ter cuidado com a inconsistência do discurso do 

bolsonaro com sua chapa. 

Eu n voto no pt e ja decidi. Se 47% da populacao quis botar o pt e bolsonaro no 

poder, tem mais é que se fuder mesmo. 

Resp. ao I3 Na argentina a direita tirou cristina pq ela tava fudendo o pais, ai botaram um 

milionário empresario pra resolver. Ja sabe oq aconteceu ne? A prova que o 

problema é a falta de gerencia, nao necessariamente o vies politico adotado (desde 

que seja democratico). Se nordeste e sudeste soubessem votar, teriamos jma 

configuracao de segundo turno muito mais sensata que essa. 

Resp. ao I3 Liberalismo na mao de um bolsonaro, so vai criar mais taboo. Isso se ele n for 

enxotado e o general assumir. Ahauahaau e ai tudo que o liberalismo prega vai por 

agua abaixo. 

I3 (resp. ao perfil) [nome do perfil] eu concordo com os problemas e dificuldades de Bolsonaro, tanto 

que não votei nele, mas nesse momento temos que ser práticos, e evitar a vitória do 

PT. 

Interagente 4 (resp. 

a I3) 

Evitando a vitória do PT vc automaticamente concorda com a vitória de Salnorabo. 

Em tempos de guerra e Fascismo, prefiro votar no 13 do que no Satanás. Nós, o 

povo, não temos escolha, nem democracia. Se tu e obrigado a votar é o q isso? Nós, 

o povo, nunca poderemos escolher nada de bom. É só o que tem e se contente. "É o 

capitalismo que deu certo pow". É ter consciência que estamos a beira de um 

desastre com Salnorabo no poder. É questão de inteligência e racionalidade não 

anular e nem votar no coiso. 

I4 (resp. a I3) Sou petista mas votei no 12. Pq de todos era o menos ruim. Talvez o país se 

apaziguasse, sei lá. Com Haddad vai ter confusão, gritaria mas não vai ter Fascismo. 

Hitler nunca mais. 

Fonte:  Acervo autoral (2021) 

 

 O exemplo supramencionado dialoga, do ponto de vista social, com o sensível contexto 

político nacional. A publicação foi feita no dia 8 de outubro de 2018, ou seja, no dia seguinte 
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do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil que prenunciava o embate entre Jair 

Messias Bolsonaro, à época filiado ao Partido Social Liberal (PSL) e Fernando Haddad, 

representante do Partido dos Trabalhadores (PT), mediante o impedimento da candidatura de 

Luís Inácio Lula da Silva126.  

 A dimensão afetiva aqui evocada revela a indignação e um certo deboche diante da 

suposição do que se seguiria como um discurso recorrente entre os apoiadores de Bolsonaro. O 

perfil inicia a publicação fazendo referência ao produto de rememoração do Facebook: “deixar 

salvo aqui pra o face me lembrar daqui a 1 ano”. Identifica-se, portanto, a dimensão estratégica 

na apropriação do recurso por parte do indivíduo. Ressalta-se que este é um caso em que ela 

aparece expressa na própria publicação, o que não significa que ela ocorra apenas quando 

explicitada. 

 O que se percebe na publicação da tabela 4 é que há uma certeza vinculada à sua leitura 

de cenário e uma espécie de mal-estar pelo porvir. Quanto às escritas e reescritas de si da 

elaboração de uma autobiografia, o perfil sugere um esforço de se posicionar perante o mundo 

e aquilo que ele considera relevante. É, assim, um sujeito de seu tempo, enraizado no espaço e 

submetido a um conjunto de circunstâncias sociais, políticas e econômicas.  

 Há, naturalmente, uma dimensão pessoal que reforça a necessidade de deixar registros 

de suas opiniões diante dos fatos, mas também de legitimar-se no grupo ao qual pertence e, 

sobretudo, apontando as distâncias dos grupos com os quais não quer ser confundido. Diante 

do imperativo da velocidade, tão logo finda a circulação e o feed é rapidamente tomado por 

diversos outros debates sobrepostos, parece sintomática a escolha de uso do produto fornecido 

pelo Facebook como um lembrete pessoal para não ter alguns temas diluídos no tempo e no 

espaço. 

Outro aspecto que chama atenção na publicação apresentada no quadro 4 remete à 

adesão e captura de atenção na plataforma diante do conflito. Enquanto os interagentes 1 e 2 

concordam com o que foi postado e recebem respostas com pouca dedicação a elas (reações e 

um breve comentário de risos), o interagente 3 promove a tensão que move toda a conversação 

que segue. Este é um exemplo da importância da compreensão da expressão dos sentimentos e 

dos modos como os indivíduos se comportam a partir deles para o modelo de negócio do 

Facebook. Este, por sua vez, operando a partir das lógicas do capitalismo de vigilância, 

funciona, como destaca Zuboff (2020, p. 87) de um modo muito particular: 

 
126 O julgamento que o impediu de concorrer as eleições, comandado pelo então Juiz Sérgio Moro foi anulado no 

dia 8 de março de 2021 pelo Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (STF). 
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[...] os inusitados produtos do capitalismo de vigilância conseguem ser derivados do 

nosso comportamento ao mesmo tempo que permanecem indiferentes ao nosso 

comportamento. Seus produtos estão relacionados a predizer sobre nós sem de fato se 

importar com o que fazemos ou o que é feito de nós. 

 

Essa indiferença formal em relação ao que é dito, como é dito, por quem é dito e das 

consequências é capaz de permitir tratamentos nada éticos sobre as interações dos indivíduos 

na plataforma.  

Em setembro de 2021, o Wall Street Journal iniciou uma série de denúncias sobre mais 

algumas das atividades escusas do conglomerado. Tais reportagens têm sido chamadas de 

Arquivos do Facebook (Facebook Files) e uma expansão recente de envio dos documentos para 

outros veículos acabou por nominar o escopo de denúncias publicadas como Facebook Papers. 

Assinado por Jeff Horwitz (2021) e alguns outros jornalistas, as reportagens são baseadas nos 

próprios relatórios internos do Facebook como fonte documental, divulgados por uma ex-

funcionária do conglomerado.  

Destaca-se que o uso da opacidade revela o esforço do conglomerado não apenas em 

garantir sigilo em relação a práticas comerciais e estratégias escusas, mas também em acobertar 

as falhas. A ideia de precisão e acurácia dos sistemas de aprendizagem de máquina segundo a 

qual são justificadas as lógicas da cultura do algoritmo ficam notadamente fragilizadas diante 

do descortinamento das práticas internas desses conglomerados. Conforme explica Horwitz 

(2021), os documentos  

 

[...] mostram que o Facebook sabe, em detalhes agudos, que suas plataformas estão 

repletas de falhas que causam danos, muitas vezes de maneiras que apenas a empresa 

entende completamente. Além disso, os documentos mostram, que muitas vezes falta 

ao Facebook a vontade ou a capacidade de lidar com eles (HORWITZ, 2021, grifo 

nosso)127. 

 

 Em reportagem publicada em 25 de outubro de 2021 pela BBC News e assinada por 

David Ingram et al. (2021), há a transcrição de um aviso de Mike Schroepfer, diretor de 

tecnologia da empresa, logo após o ataque ao Capitólio ocorrido em 6 de janeiro de 2021 nos 

Estados Unidos. Segundo Ingram et al. (2021), a mensagem aos funcionários dizia que eles 

aguentassem firme e que o Facebook permitiria discussões sobre o motim, mas não permitiria 

“apelos à violência”. A complacência ao conflito não foi bem recebida por parte deles, 

 
127 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “They show that Facebook knows, in acute detail, that its 

platforms are riddled with flaws that cause harm, often in ways only the company fully understands. Moreover, 

the documents show, Facebook often lacks the will or the ability to address them”. 
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conforme destacam Ingram et al. (2021):  

 

Os comentários desafiaram abertamente a liderança da empresa com uma mensagem 

não tão sutil: os problemas bem documentados sobre o Facebook estimular a 

polarização violenta e encorajar a disseminação de desinformação não estavam sendo 

corrigidos, apesar dos investimentos e promessas da empresa128. 

  

 Isto significa, portanto que, apesar de diversas tecnologias e estruturas algorítmicas 

patenteadas e a serviço da compreensão da modulação de sentimentos dos indivíduos 

(MACHADO, 2019), tal ecossistema faz a escolha deliberada de não ser utilizado quando os 

interesses comerciais estão na trincheira. A ex-funcionária responsável pelas denúncias e 

vazamento dos documentos do Facebook reconhece não ser o conglomerado o responsável 

pelos problemas sociais como a polarização ou a violência étnica, entretanto, ela reforça a 

necessidade de discutir o papel que as escolhas feitas pelo Facebook à exposição dos indivíduos 

a um risco maios que o necessário e os impactos disso. 

 Um outro aspecto que merece destaque e afeta precisamente os modos como os 

indivíduos se inscrevem e escrevem na plataforma diz respeito às limitações em relação aos 

idiomas. Com bilhões de indivíduos conectados no mundo e se expressando por meio de 

diversas línguas, o conglomerado ainda possui limitações técnicas que o impedem de fazer valer 

suas próprias regras (INGRAM et al., 2021).  

Na reportagem, os jornalistas ressaltaram documentos com foco no Oriente Médio e na 

África, demonstrando como as ferramentas do Facebook acabam retirando publicações em 

árabe do ar por supor ligações com o terrorismo, ao passo que as denúncias de publicações 

efetivamente violentas têm dificuldades de serem feitas, já que uma parte das instruções sobre 

como proceder não está disponível no idioma de origem do denunciante (INGRAM et al., 

2021). Em 2010, Zuckerberg afirmou que “[...] privacidade não era mais uma norma social, e 

então se parabenizou por relaxar as ‘políticas de privacidade’ da empresa para refletir essa 

afirmativa de interesse próprio sobre uma nova condição social” (ZUBOFF, 2020, p. 64). O que 

se percebe ao observar as movimentações em torno das complexas políticas que misturam 

termos de serviço, de uso e de privacidade é que estas são desenvolvidas de modo a abrir um 

grau de indeterminação sobre os limites que as plataformas de redes sociais possuem em relação 

ao poder de apropriação e uso dos dados dos indivíduos.  

 
128  Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “The comments openly challenged the company’s 

leadership with a not-so-subtle message: Facebook’s well-documented problems in abetting violent polarization 

and encouraging the spread of misinformation weren’t getting fixed, despite the company’s investments and 

promises.” 
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Há um discurso equivocado de que, ao supostamente ler e aceitar os termos da política 

de privacidade dos serviços no ambiente digital de um modo geral, o indivíduo de fato concorde 

com todos os tópicos ali dispostos. No entanto, tendo o Facebook como exemplo, observou-se 

a partir de Shore e Steinman (2015) que as sucessivas alterações nessas políticas tornaram ainda 

mais frágil a privacidade do usuário. Sob o título “Você realmente concordou com aquilo? A 

evolução da política de privacidade do Facebook” 129, as pesquisadoras publicaram uma análise 

de 10 anos dos termos da rede de Mark Zuckerberg, desde 2005 até chegar ao texto que entrou 

em vigor em 2015.  

Ao tomar por base o que se consideram 33 critérios relevantes estabelecidos pelos 

Direitos de Privacidade do Usuário, o Facebook reprovou em 22. Nas palavras das autoras: 

“Nossos achados sugerem que a política de privacidade do Facebook piorou em transparência 

e responsabilidade à medida que o tempo foi passando, incluindo a parte relacionada à 

informação pessoal que a empresa compartilha com terceiros” (SHORE; STEINMAN, 

2015)130. O caso do Facebook pode ser compreendido a partir da perspectiva de Zuboff (2020, 

p. 110), quando a autora ressalta que “[...] a privacidade não é erodida, mas redistribuída, uma 

vez que o direito de escolha sobre a privacidade é reivindicado pelo capital da vigilância”.  

 A reportagem do WSJ menciona ainda uma outra denúncia, publicada pelo Buzzfeed 

News em 20 de setembro de 2020, que a ex-funcionária da equipe de integridade do Facebook, 

Sophie Zhang, “descreveu como acreditava que o Facebook estava ignorando a manipulação 

de a plataforma por líderes políticos na Índia, Ucrânia, Espanha, Brasil, Bolívia, Equador e 

outros países” (INGRAM et al., 2021).  

 Zhang destaca exatamente o mês de setembro de 2018 que antecedeu as eleições 

presidenciais discutidas pelos indivíduos apresentados na tabela 4. Se é bem verdade que 

debates e discussões políticas ocorreriam de qualquer modo diante de um evento como as 

eleições, também é preciso evidenciar que os parâmetros e vieses da discussão podem ter 

ganhado maior atenção ou apagamento a depender dos usos de uma complexa rede de contas e 

atividades inautênticas nas plataformas, uma parte delas documentada e ignorada (INGRAM et 

al., 2021). 

 
129 Do original: “Did you really agree to that? The evolution of Facebook Privacy Policy”.  
130 Do original: “Our findings suggest decreased accountability and transparency in Facebook’s privacy policy 

over time, including the part of the policy referring to personal data that the company may share with third 

parties”. 
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Ainda no âmbito das estratégias de apropriações feitas dos recursos de lembranças do 

Facebook, observa-se que os indivíduos utilizam modelos distintos de interação para fazer 

voltar uma determinada publicação para o fluxo dos feeds. Elas podem ser feitas por meio de 

uma reação ou em algum comentário da publicação como também optam por comentar uma 

publicação antiga e retomar a conversação conforme é possível observar na figura que segue: 

 

Figura 23 - Apropriações para circulação 

 

Fonte:  Acervo autoral (2019) 

Na figura 23, o perfil do usuário compartilha, em 11 de dezembro de 2014 um quadrinho 

do artista Ricardo Coimbra131 que faz uma crítica a comportamentos de determinados perfis de 

indivíduos que precisam exibir sua moralidade (primeiro quadrinho), criam polêmicas em 

nichos específicos (segundo quadrinho) e que se autodenominam militaristas, projetando suas 

fragilidades num imaginário bélico. Uma pessoa responde na data da publicação e não obtém 

qualquer retorno explícito na postagem. O retorno por parte de quem criou o post, ocorre apenas 

cinco anos depois, fazendo a mensagem circular novamente e trazer o debate uma vez mais ao 

centro. Essas estratégias demonstram que os indivíduos compreendem os diversos percursos 

pelos quais uma recuperação de memória pode ter no espaço do Facebook, optando por modelos 

distintos a depender das intencionalidades da conversação.  

Ainda quanto à circulação de lembranças, é possível identificar os casos que ultrapassam 

o Facebook em particular, expandindo as reflexões para outros espaços. Isto significa que a 

análise da memória autobiográfica sugerida nesta tese, por mais que esteja sendo considerada 

 
131 O quadrinho pode ser acessado por meio do endereço: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=852885081417877&set=a.100214886684904 
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no contexto do Facebook, não pode perder de vista que as práticas dos indivíduos são cada vez 

mais convergentes. Assim, as escritas e reescritas de si de maneira geral adequam-se ao que é 

sugerido pela gramática de cada plataforma, mas é comum que alguns elementos sejam 

transpostos, que aquilo que é visto em um lugar volte a circular em outro espaço, conforme é 

possível observar na figura a seguir: 

 

Figura 24 - Apropriações (porosidade) 

 
Fonte: Acervo autoral (2020. 2021) 

 

O que se observa na figura 24, além do espraiamento e da porosidade, é o uso do recurso 

de rememoração como efetivamente um marcador que pauta os afetos dos indivíduos e, por 

conseguinte, as estratégias de conversação, as filiações a determinados conteúdos e temas 

abordados e assim por diante. A partir delas, é possível observar diversos sentimentos e afetos. 

Estes, uma vez mais, são estabelecidos em contraponto, sinalizados pela positividade 

(“lembrança do facebook ta sendo so da época que tinha festa de turma aqui em cavalcante , 

melhor fase pra mim”), por marcadores que revelam o contraste entre a velocidade e a sensação 

em relação ao tempo passado (“acabei de ver uma lembrança do facebook que fazem 3 anos da 

minha última tatto. mds 132 !”), por filiações e pertencimentos a determinados grupos 

(“lembrança do facebook era assim o corinthians do mano menezes”) ou apenas por uma 

sinalização de reflexão (“lembrança do facebook de 9 anos atrás...”). 

Ainda na figura 24, destaca-se a dimensão da mudança de opinião, do aprendizado de 

quem olha para o passado como um lugar e um indivíduo que, à luz da atualidade, não pensa 

 
132 Abreviação da interjeição de espanto, “meu Deus!”. 
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ou atua mais da mesma maneira. O print das lembranças do Facebook é acompanhado da 

legenda: “A maior estupidez que eu já disse me apareceu hoje”. Na imagem, um texto publicado 

em 2012, oito anos antes da recuperação, em 7 de setembro de 2020 menciona o otimismo em 

relação ao “[...] papel das redes sociais digitais em torno da construção de um debate político 

público”. 

Nos comentários, um interagente provoca: “as lembranças do facebook são um muro da 

vergonha gourmetizado” ao que é respondido com “sim, mas é bacana ver o tamanho do erro 

pra aprender a reduzir expectativas [...]”. Esta ideia de aprimoramento, aprendizado que o 

tempo e outros contextos são capazes de trazer, bem como uma espécie de permissão para 

mudar de opinião são, por vezes também explicitadas na rede.  

Ressalta-se, entretanto, que a depender como essas mensagens voltam a circular, o 

aprendizado ou o sentimento positivo que pode vir associado a “não ser mais aquele” podem 

ser colocados em xeque. Como exemplo, o caso do diretor de cinema James Gunn, demitido do 

filme Guardiões da Galáxia Vo. 3 devido a publicações antigas no seu perfil no Twitter tornou-

se emblemático (WAKKA, 2018). Publicações de 2009, 2010 e 2011 foram recuperadas por 

Jack Posobiec em 2018 e nelas, Gunn fazia piadas com temas bastante sensíveis como pedofilia 

e estupro. 

O fato de Gunn ter se pronunciado sobre o assunto anos antes tendo reconhecido o erro 

de produzir este tipo de conteúdo e ter reiterado as desculpas neste episódio não foi suficiente 

para que a Disney – empresa responsável pela franquia de Guardiões da Galáxia – se 

posicionasse em favor do diretor. O público, por sua vez, apresentou posicionamentos diversos, 

tanto em favor quanto contrários ao diretor, entretanto o que está posto é que no digital, o 

fenômeno da presentificação e apagamento das fronteiras com o passado pode ser devastador, 

a depender do modo como ocorre a circulação. 

Entendendo não apenas a noção de reescrita, mas a complexa dimensão afetiva que 

emerge ao se expor alguém (ou a si mesmo) a uma lembrança, estas também, por vezes são 

expressas de modo implícito e podem assumir uma reafirmação de um sentimento, uma 

negação/reconfiguração das circunstâncias que trazem um novo sentido às emoções que 

emergem a partir daquela publicação. Sobre as ressignificações de eventos marcantes como o 

luto, não apenas o anúncio da perda de um ente querido é comumente propagado pelo Facebook, 

mas quando a pessoa falecida também teve um perfil ou este “presente” na plataforma de 

alguma maneira, esses rastros podem ser acionados, conforme é possível observar na figura 25: 
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Figura 25 - Luto e saudades na recuperação de lembranças 

 

Fonte: Acervo autoral (2019) 

 

 A figura 25 apresenta, à esquerda, a recuperação de uma lembrança de 2 de dezembro 

de 2016 no ano de 2019. O perfil que rememora está marcado na publicação e insere uma 

legenda curta: “eita, pai”. A fotografia (recortada para fins de não identificação dos perfis) 

apresenta a legenda: “uma semana de caminhada com [nome do perfil do interator]”. Ao clicar 

no perfil do “pai”, a página dele no Facebook é recuperada (imagem à direita na figura 25). 

Nela, abaixo da fotografia, aparece o texto “em memória de”. No topo da linha do tempo, o 

recado a quem navega no perfil: “Esperamos que este possa ser um lugar para os amigos e 

familiares de [nome do interator] se lembrarem dele e o homenagearem”. 

 Como explica Sheryl Sandberg (2019), em “Tornando mais fácil homenagear um ente 

querido no Facebook depois que ele falece”133, a opção em transformar o perfil em memorial 

quando da morte do usuário pode ser uma escolha para quem “herda” o perfil. Sandberg (2019) 

explica que, desde 2015 o Facebook oferece um recurso em que o usuário pode escolher alguém 

para “cuidar da conta”, um amigo ou familiar, em caso de falecimento. Este se torna o 

responsável por gerenciar postagens, criar seções, editar as condições de privacidade, remover 

marcações, dentre outras possibilidades disponíveis no Facebook. 

 Chama atenção o fato do recurso também começar a ser disponibilizado em 2015, o que 

demonstra que foi um ano significativo para o conglomerado em termos de esforços para o 

desenvolvimento de produtos vinculados às experiências de memória no Facebook. Segundo 

Sandberg (2019) 

 

Mais de 30 milhões de pessoas visualizam perfis memoriais todos os meses para 

postar histórias, comemorar marcos e lembrar aqueles que já faleceram. A nova seção 

de homenagens expande isso, criando uma guia separada em perfis memoriais onde 

 
133 Do original: “Making It Easier to Honor a Loved One on Facebook After They Pass Away”. 
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amigos e familiares podem compartilhar postagens - tudo isso preservando a linha do 

tempo original de seu ente querido134. 

  

 No perfil da figura 25 é possível visualizar a presença dessas interações. Na aba 

“homenagens” mencionada por Sandberg (2019), destacam-se as duas últimas interações 

diretas com o perfil. A primeira delas é: “Estou pensando em você. Te amo.  Saudade.”. 

A interação com o perfil memorial, assim, demarca a ausência, a vinculação ao passado, 

preenchida pelos momentos de lembrança que são evocados no dia-a-dia.  

 A segunda mensagem, por sua vez, além da saudade, promove, no campo dos afetos, 

uma ruptura temporal e traz a dimensão subjetiva do indivíduo para a experiência presente: “Eu 

sei que o senhor faria piada sobre ter virado jacaré, ou mesmo sugerir alguma alteração só por 

piada pós vacinação. Hehehe Saudades. Queria muito te escutar sobre tudo isso”. Traz, portanto, 

os atravessamentos cotidianos e os marcadores de um tempo pandêmico em que a 

rememoração, as escritas e reescritas de si, também são conduzidas por suas marcas. 

 

6.5.2 Impactos da pandemia nas reescritas de si e na recuperação de lembranças 

 

Dentre os desafios emergentes no decorrer da produção da tese, a pandemia de covid-

19 provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e cada uma das etapas subsequentes 

impuseram um complexo rearranjo para as relações sociais, as subjetividades, os modos de 

reconhecer e ocupar os espaços, sejam estes públicos ou privados, físicos, híbridos ou digitais. 

Entre o anúncio dos primeiros casos da doença respiratória aguda em Wuhan, China, no final 

de dezembro de 2019 e da declaração da situação mundial como “pandêmica” pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 (GALHARDI et al., 2020), o mundo de 

“carne e osso” precisou pensar, dentre vários outros fluxos, em uma intensa reconfiguração de 

dinâmicas de circulação de corpos, tratamento, prevenção, além de diversas estratégias de 

contenção, compreensão do ciclo do vírus nos indivíduos, em superfícies, em ambientes abertos 

e fechados. 

Diante do reordenamento da circulação dos corpos, reconfigura-se o mundo digital e, 

nele, também as escritas de si dos sujeitos (como se escreve) e sobre eles (o que se escreve). A 

paisagem midiática passa a comportar outras visualidades, outros significados para presença e 

 
134 Do original: “Over 30 million people view memorialized profiles every month to post stories, commemorate 

milestones and remember those who have passed away. The new tributes section expands on this, creating a 

separate tab on memorialized profiles where friends and family can share posts — all while preserving the original 

timeline of their loved one”. 
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tatilidade – e com eles, um outro complexo sensível – das quais pode-se citar de forma breve 

os rostos semicobertos, a presença cada vez maior de locais e cotidianidades da esfera do 

privado (a casa, o quarto, a reorganização para abarcar o trabalho remoto etc) expostos em rede, 

a revisão do tempo e das atividades de lazer, bem como dos significados associados a tais 

práticas. De igual modo, às estratégias de recuperação de lembranças são incorporadas mais 

algumas camadas no campo dos significados. 

Adicionando mais fios na tessitura particular da experiência do cotidiano das 

plataformas de redes sociodigitais, a presença desafiadora da covid-19 emaranhou-se ao cenário 

de disputas político-ideológicas que seguem em profundo acirramento e polarização no país 

(DUFFY; SKINNER, 2021), além de uma crise econômica que é, nas narrativas que navegam 

em ambientes sociotécnicos, enredada como sendo ou não efeito da pandemia de covid-19, a 

depender de quem realiza as costuras. Todas essas questões somam-se e se introjetam nas 

produções de si, nas performances do eu no ambiente digital, nos esforços de distanciamentos 

e filiações a grupos específicos a partir do que é dito, silenciado, das disputas que se opta 

“embarcar”, nos apagamentos para a manutenção de um dado pertencimento, entre outras 

questões tão humanas (DESLANDES; COUTINHO, 2020). 

Conforme explicam Marcelo Robalinho, Sheila Borges e Adriano Pádua (2020), acerca 

do interesse quanto ao consumo (e, por conseguinte, produção) de tipos de informações 

referentes à covid-19, esse varia “[...] em função da situação epidemiológica da doença” 

(ROBALINHO; BORGES; PÁDUA, 2020, p. 25). Assim, o sentimento de uma quarentena que 

duraria poucos dias dilui-se diante de uma vivência pandêmica que já atravessa 2 anos (2020 e 

2021) e deve se manter ao menos em parte do ano seguinte. 

O período utilizado como referência para a análise descrita considera março de 2020 até 

setembro de 2021. Apesar de um aparente retorno das atividades diante dos anúncios de 

reabertura por meio de decretos de governos municipais e estaduais135, até o fim de setembro, 

não era possível afirmar a chegada do fim da pandemia. Mesmo com 42,2% da população 

brasileira tendo completado o ciclo vacinal (tomando as duas doses ou a vacina de dose única, 

a depender da fabricante) e se ter uma média de 70% da população vacinada com a primeira 

 
135 Expectativas de abertura acompanham os ciclos de transmissão e contenção dos casos. Se possuir uma diretriz 

única, os governos cada estado e município cria os seus próprios planos de biossegurança e consideram fatores 

específicos para a tomada de decisão que nem sempre estão alinhadas às premissas científicas acerca da 

transmissibilidade do vírus. Em João Pessoa, por exemplo, foi possível verificar períodos em que as praças e praias 

sofriam mais restrições em relação a decretos do que bares, restaurantes e shoppings, mesmo que a circulação do 

vírus seja comprovadamente mais perigosa nestes últimos ambientes. Em todo o período o que se consegue 

observar é o desafio em equilibrar medidas sanitárias, risco econômico, interesse público e pressão de alguns 

setores do mercado. Mais em: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/05/19/covid-19-decreto-em-joao-

pessoa-volta-a-fechar-orla-e-pracas-e-a-decretar-toque-de-recolher.ghtml.  

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/05/19/covid-19-decreto-em-joao-pessoa-volta-a-fechar-orla-e-pracas-e-a-decretar-toque-de-recolher.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/05/19/covid-19-decreto-em-joao-pessoa-volta-a-fechar-orla-e-pracas-e-a-decretar-toque-de-recolher.ghtml


189 

 

dose136, no dia 28 de setembro de 2021 o país registrou 818 mortes em um dia (G1, 2021). 

Desafios quanto ao tempo de imunização garantido por cada fabricante de vacinas, as 

discussões acerca da necessidade de aplicação de doses de reforço137 e de uma periodicidade 

para este evento, bem como a emergência de novas variantes revelando novos ciclos de infecção 

em países que julgavam já ter controlado a doença, como é o caso de Israel (DE ORTE, 2021), 

também se somam ao horizonte de desconhecimento sobre os rumos futuros quanto ao “fim da 

pandemia”, embora previsões mais otimistas antevejam uma retomada em breve. 

Em relação às intersubjetividades, a durabilidade e os eventos ocorridos no percurso 

trazem à superfície camadas que se sabem comuns à vida e aos seus dilemas, mas normalmente 

diluídas e menos palpáveis na rotina diária. A incerteza, a vigilância do outro sobre os riscos 

infligidos a si e aos demais diante da incorporação ou não de determinados comportamentos, a 

fragilidade dos corpos, a morte, o luto, o medo, a esperança, o atravessamento de adversidades 

representado pela cura e outras questões diversas passam a ser componentes comuns e espessos 

de sua camada mais visível. Todos eles são amplamente registrados em plataformas de redes 

sociodigitais nas mais diversas linguagens e formatos que cada uma delas permite. 

Na dimensão social, o debate público e a escrita de si perpassados pelo contexto 

pandêmico considera as distintas fases epidemiológicas. Isto faz emergir em cada tempo, os 

fatos e atores políticos locais e nacionais, personalidades e instituições do campo das ciências 

da saúde, um conjunto de vocábulos que envolvem termos técnicos e expressões, além de 

objetos, todos eles de acordo com os eventos que emergem a cada período. De maneira geral, 

alguns desses eventos envolvem diversos atores e contextos citados como é o caso do que tem 

ocorrido desde 27 de abril de 2021 diante da atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) que se propôs a apurar as possíveis “[...] ações e omissões do Governo Federal no 

enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no Brasil”, como sinaliza o portal do Senado 

Federal138. 

 
136 Dados extraídos do site Our World in Data mantido pela Universidade de Oxford e base para a geração de 

gráficos do Google acerca do avanço da vacinação no mundo. Os dados foram coletados no dia 29 de setembro de 

2021. Informações atualizadas podem ser acessadas através do endereço: https://ourworldindata.org/covid-

vaccinations?country=OWID_WRL  
137 Há um debate sobre a concentração de esforços em reforço vacinal enquanto alguns países ainda possuem 

menos de 10% da população vacinada, revelando uma profunda assimetria entre os países. Por outro lado, a 

emergência de variantes como a delta, a diminuição de anticorpos neutralizantes à medida que o tempo passa e a 

fragilidade do sistema imunológico de grupos específicos traz à tona a necessidade de se pensar em doses de 

reforço. Mais informações em: https://saude.abril.com.br/medicina/reforco-da-vacina-da-covid-19-e-importante-

mas-desigualdades-preocupam/. Último acesso: 20 set. 2021.  
138 O site do Senado Federal possui uma seção para registrar a atividade legislativa referente à CPI que pode ser 

acessada através do endereço: https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441. Último acesso: 20 

set. 2021.  

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
https://saude.abril.com.br/medicina/reforco-da-vacina-da-covid-19-e-importante-mas-desigualdades-preocupam/
https://saude.abril.com.br/medicina/reforco-da-vacina-da-covid-19-e-importante-mas-desigualdades-preocupam/
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441
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À CPI também coube a investigação de um conjunto de decisões políticas com base em 

estratégias distantes das orientações científicas e vinculadas ao que a OMS tem chamado de 

“infodemia”. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) define o termo como sendo 

“[...] um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar 

fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa” (OPAS, 2021). Uma infodemia, 

portanto, pode ser impulsionada devido a um determinado evento, no caso, a pandemia, capaz 

de impulsionar a produção e circulação não apenas de informações de qualidade, mas também 

de fake news. Utilizando as metáforas comuns à cotidianidade dos últimos dois anos, Gomes 

(2021) compreende as fake news como uma “doença informacional”, capaz de se alastrar como 

uma “pandemia” pela vida pública, cujos “sintomas” são: [i] incapacidade de distinguir a 

verdade, [ii] de lidar adequadamente com fatos e dados e [iii] tomar decisões bem informadas. 

O que se observa à primeira vista é que a própria conceituação de fake news está em 

disputa. Adriana Teixeira (2018, p. 6) recorre aos primeiros usos do termo que remontam ao 

século XIX e trata das “[...] notícias fabricadas e fraudadas pelos meios de comunicação de 

massa e impostas como verdades por revistas, jornais, rádios e TVs”. Wilson Gomes e Tatiana 

Dourado (2019), por sua vez, defendem que o fenômeno tal qual se experiencia e se articula 

atualmente é distinto de outros momentos e encontra no digital o seu espaço de atuação possível.  

Para os autores, são as características da infraestrutura do ambiente sociotécnico em 

rede que permite os processos produtivos das fake news, garantem a velocidade de transmissão 

de um dado conteúdo falso, a viralização etc. Toda a cadeia, portanto, é viabilizada pela 

hiperconexão, a mobilidade e o entendimento dos ambientes digitais como as plataformas de 

redes sociais como marcadores do campo social (GOMES; DOURADO, 2019).  

No âmbito da saúde, mais notadamente acerca da fase inicial da pandemia do novo 

coronavírus, Carla Pereira Galhardi et al. (2020) identificaram o WhatsApp como principal 

canal de compartilhamento de fake news, seguido do Instagram e do Facebook. É válido 

destacar que todos os ambientes sociotécnicos mencionados pertencem ao mesmo 

conglomerado. Este vem sendo pressionado e até mesmo responsabilizado pelo número de 

mortos ou pela baixa adesão à vacinação em alguns países. O presidente dos Estados Unidos, 

Joe Biden, em 16 de julho de 2021, ao ser questionado sobre a desinformação que circula em 

plataformas como o Facebook afirmou que elas estão “matando pessoas”139. 

 
139 O vídeo da declaração pública de Joe Biden acerca da responsabilização do Facebook na disseminação de 

notícias falsas sobre a pandemia pode ser acessado através do endereço: 

https://twitter.com/thehill/status/1416111364419035141? 
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Em rápida resposta publicada em seu site no dia seguinte, o Facebook, embora admita 

a força das plataformas de redes sociais que compõem o conglomerado, afirma que o combate 

à pandemia deve ir além dos esforços da companhia e ser responsabilidade de toda a sociedade 

(ROSEN, 2021). O texto do vice-presidente de Integridade, Guy Rosen (2021), é um esforço 

de demonstrar o que tem sido feito na plataforma com o intuito de [i] compreender a percepção 

dos usuários acerca de seus comportamentos e expectativas diante da crise sanitária, [ii] a 

disseminação de informação de qualidade acerca da pandemia, bem como na tentativa de [ii] 

combater e desarticular redes de propagação de notícias falsas. 

Rosen (2021) relata as pesquisas que têm sido feitas em parceria com as Universidades 

de Maryland e a Carnegie Mellon desde abril de 2020 utilizando o Facebook como canal de 

distribuição dos formulários. Segundo Rosen (2021), as pesquisas têm o objetivo de “reunir 

insights sobre os sintomas da COVID-19, testes, taxas de vacinação e muito mais. Esta é a 

maior pesquisa desse tipo, com mais de 70 milhões de respostas no total e mais de 170.000 

respostas diárias em mais de 200 países e territórios”140. Os impressionantes números e seus 

resultados, de acordo com o autor, são compartilhados com a Casa Branca, o Centro de Controle 

de Prevenção de Doenças (CDC) estadunidense e um opaco grupo descrito estrategicamente 

como “parceiros importantes do Governo Federal”. Como é discutido na parte IV desta tese a 

partir da reflexão de Zuboff (2020), o eufemismo e as generalizações são mecanismos que as 

grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício aprenderam a utilizar para manter algumas 

de suas atuações em segredo. 

Ainda na resposta, Rosen (2021) afirma que 2 bilhões de pessoas acessaram informações 

confiáveis sobre a covid-19, além de terem removido 18 milhões de ocorrências de 

desinformação sobre o tema e reduzido o alcance, visualização e acrescentado um rótulo em 

mais de 167 milhões de publicações. No Brasil, os impactos dessas decisões demonstram o que 

anteriormente foi destacado quanto ao entrelaçamento do contexto pandêmico e as disputas 

político-ideológicas em curso, conforme pode ser observado na figura abaixo:  

 

 
140 Do original: “Since April 2020, we’ve been collaborating with Carnegie Mellon University and University of 

Maryland on a global survey to gather insights about COVID-19 symptoms, testing, vaccination rates and more. 

This is the largest survey of its kind, with over 70 million total responses, and more than 170,000 responses daily 

across more than 200 countries and territories”. 
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Figura 26 - Rótulo de informação falsa no Facebook 

 

Fonte: Gullino (2021) 

 

A imagem supramencionada demonstra que, em 29 abril de 2021, um conteúdo 

publicado pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro foi rotulado como informação 

falsa141. Tal atribuição é feita por agências de checagem parceiras do Facebook e certificadas 

pela International Fact-checking Network (IFCN), neste caso, a Agência Lupa (FACEBOOK, 

2021a). É importante mencionar que, embora o número de 167 milhões de rótulos de 

informação falsa dessa natureza seja sedutor no sentido de deduzir que a plataforma está 

fazendo a sua parte, ele não impede, apenas reduz o número de pessoas que vêem a publicação 

(FACEBOOK, 2021a). Mais uma vez não há clareza quanto aos valores da redução nem o 

impacto dela para as pessoas que se filiam àquele tipo de mensagem.  

Ainda na página que explica as estratégias da plataforma para o combate de notícias 

falsas, a empresa afirma que “páginas e sites que repetidamente compartilham notícias falsas 

terão a distribuição reduzida e a capacidade de anunciar será removida” (FACEBOOK, 2021a). 

 
141 Na legenda do vídeo, o presidente sugere haver uma manipulação da imprensa brasileira com o objetivo de 

prejudicar a sua imagem. No vídeo, uma pessoa afirma haver uma contradição entre duas manchetes sobre o 

mesmo evento, uma em espanhol e oura em português, o discurso de Jair Bolsonaro em Davos, em 2019: 

"Bolsonaro anima a los ejecutivos de Davos a invertir en el nuevo Brasil" e "O breve discurso de Bolsonaro 

decepciona em Davos" (GULLINO, 2021). A checagem de fatos explica que a expressão “anima” em espanhol 

trata-se, no contexto, de um falso cognato, e significa “pede”. A própria repórter tentou desfazer o mal entendido 

em sua conta pessoal no Twitter que pode ser acessado através do endereço: 

https://twitter.com/agvicente/status/1088074098952032261?.   

https://twitter.com/agvicente/status/1088074098952032261
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Contudo, uma vez mais, os critérios do que pode ser considerado reincidência ou redução da 

distribuição estão longe de serem transparentes. 

Os critérios acerca do que pode ou não ser feito quanto à publicidade, circulação de 

anúncios e segmentação de público na plataforma é algo que está constantemente em disputa 

quanto à clareza dos critérios, especialmente quando envolvem o âmbito da política. Como 

destacam Kurt Wagner e Naomi Nix (2021) da Bloomberg, em agosto de 2021, o Facebook 

desativou as contas pessoais e o acesso as APIs de pesquisadores da Universidade de Nova 

York (NYU) que investigavam os critérios dos anúncios políticos na plataforma de rede social.  

A alegação de que os pesquisadores estavam copiando os dados e ferindo os termos de 

serviço da empresa foi largamente rebatida pelos membros do Observatório de Publicidade da 

NYU. Conforme ressaltam Wagner e Nix (2021), 

 

Em outubro passado, o Facebook enviou aos pesquisadores uma carta de cessar-e-

desistir exigindo que parassem de coletar dados de segmentação sobre os anúncios 

políticos do Facebook e ameaçando “ação adicional de coação”. Laura Edelson, 

pesquisadora da Tandon School of Engineering da NYU, disse ao Wall Street Journal 

na época que o grupo pararia se o próprio Facebook publicasse os dados mais 

diferenciados142. 

 

As polêmicas sobre os impactos sociais das estratégias de financiamento do Facebook, 

mais notadamente quando envolvem a propaganda política, são um ponto de tensão que o 

conglomerado é reiteradamente cobrado. Em um malabarismo retórico e utilizando-se das 

premissas neoliberais de atribuição de “liberdade de escolha” dos usuários, projeta estratégias 

que soam mais como responsabilização dos indivíduos mediante uma infraestrutura que os 

colocam isoladamente com pouco ou nenhuma capacidade de reação diante das assimetrias de 

poder. 

Sob o título “Transparência expandida e mais controle para anúncios políticos”, em 9 

de janeiro de 2020, o Meta divulgou por meio dos canais oficiais as suas escolhas quanto às 

formas de regular a propaganda política diante da aproximação das eleições dos Estados 

Unidos. Apesar de propalar a capacidade de modelos de inteligência maquínica que prometem 

ser eficientes em detectar fake news, o conglomerado não as coloca à disposição no contexto 

mencionado.  

 
142 Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “Last October, Facebook sent the researchers a cease-and-

desist letter demanding they stop collecting targeting data about Facebook political ads, and threatening 

“additional enforcement action.” Laura Edelson, a researcher at NYU’s Tandon School of Engineering, told the 

Wall Street Journal at the time that the group would stop if Facebook published the more nuanced data itself”. 
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A justificativa do diretor de gestão de produto, Rob Leathern (2020), é que diante da 

ausência de regulamentação, o Facebook e outras empresas se tornam as responsáveis por 

criarem suas próprias políticas. A escolha do Facebook foi que “as pessoas devem ser capazes 

de ouvir aqueles que desejam liderá-las”, mesmo que isso implique alguns problemas no que é 

dito, devendo estes serem examinados e “debatidos em público” (LEATHERN, 2020)143. 

 Dito de outra maneira, enquanto permite e recebe o financiamento de anúncios de 

políticos que podem ser, inclusive, informações falsas, transfere a responsabilidade de 

verificação dos fatos, bem como a escolha de receber ou não determinadas propagandas para 

os usuários. Desse modo, desconsideram os possíveis impactos corrosivos das ferramentas de 

direcionamento e segmentação de propaganda em relação ao debate público. Mais uma vez 

termos como “transparência” e “controle” nas próprias mãos são acionados como valores 

positivos, mas no contexto prático, revelam as lógicas sedutoras de extrema responsabilização 

de si e nunca dos mecanismos e sistemas aos quais se está submetido (HAN, 2014). 

Reforça-se que toda a movimentação a partir e na própria plataforma aciona gatilhos de 

posicionamentos, reações e conversações que preenchem a esfera do digital de um modelo 

específico de ordenamento do debate público, no qual as performances do eu são estimuladas e 

orbitam também em torno destes eventos, materializando-se em publicações, reações, 

visualizações, compartilhamentos, dentre outras atividades permitidas pela interface. 

Ainda no campo da interface, além da “película” que comporta o rótulo para as 

informações falsas, conforme demonstra a figura 26, o usuário do Facebook passa a ter acesso 

a elementos que colocam a pandemia no centro da cotidianidade. Isto permeia diversos campos 

de escrita de si, vinculação e posicionamento, conforme é possível observar: 

 

 
143  Documento eletrônico não paginado. Traduzido de: “In the absence of regulation, Facebook and other 

companies are left to design their own policies. We have based ours on the principle that people should be able to 

hear from those who wish to lead them, warts and all, and that what they say should be scrutinized and debated 

in public.” 
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Figura 27- Estratégias da interface - Covid-19 

 
Fonte: acervo autoral (2021) 

 

Na figura 27, no canto superior direito, é possível identificar a possibilidade de vincular 

o posicionamento do indivíduo diretamente em sua foto de perfil ao adicionar um tema. Antes 

abertos para serem desenvolvidos por empresas, instituições e/ou pessoas e serem adicionados 

à plataforma para uso geral e demonstração de filiação a uma determinada causa através de uma 

área disponibilizada pela própria plataforma chamada Facebook Frame144, possui, no atual 

cenário, uma limitação estabelecida. A mensagem do Facebook informa que tal criação está 

limitada apenas às organizações pertencentes às suas centrais de informações que são a da 

covid-19 e o Centro de Informações ao Eleitor.  

A empresa anuncia que pretende adicionar um Centro de Informações de Ciência do 

Clima, mas não estabelece um prazo: “Acreditamos que essa abordagem ajudará as pessoas a 

continuar expressando seu apoio em torno de questões importantes, como informações 

confiáveis sobre saúde, votação e mudança climática” (FACEBOOK, 2021b)145. Há, como se 

é possível observar, um esforço em demonstrar o envolvimento do conglomerado nos desafios 

sociais contemporâneos. 

A Central de Informações da covid-19146, à esquerda na figura 27, é um exemplo de 

agregador de diversos conteúdos que podem auxiliar na compreensão do cenário da crise 

 
144 A área pode ser acessada através do endereço: https://www.facebook.com/frames/manage/. 
145 Do original: “We believe this approach will help people continue to express their support around important 

issues like reliable health information, voting, and climate change.” 
146 A seção pode ser acessada em: https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=newsfeed.  

https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=newsfeed
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sanitária. Segundo a plataforma, através da “leitura de diversos sinais” – esta tem sido uma 

metáfora bem comum na comunicação institucional do conglomerado para tratar da extração e 

mineração dos dados entregues pelos indivíduos – , dentre eles a geolocalização, o Facebook 

entrega aos perfis dados acerca da situação da pandemia na cidade que o indivíduo está 

conectado, no país e também os dados gerais.  

Destaca-se que o Facebook não produz nenhum destes conteúdos, apenas agrega e torna 

acessível por meio de uma eficiente estrutura de visualização de informações, divididas em 

seções temáticas que vão desde “fatos sobre a covid-19” e “dicas de prevenção” até cuidados 

com a saúde emocional e dicas para lidar e/ou apoiar pessoas que estão sofrendo algum tipo de 

abuso doméstico neste momento. Há, portanto, um complexo informacional que busca dar conta 

da interação dos indivíduos uns com os outros, deles com a plataforma e as instituições, bem 

como do indivíduo consigo mesmo, seja por meio da informação ou pelas escolhas de se 

construir como sujeito deste tempo pandêmico. 

Em toda a comunicação institucional busca-se deixar evidente que o Facebook não 

apenas entende como assume ocupar um lugar privilegiado enquanto mediador e modulador 

dos debates e dos sentimentos que emergem a partir deles. Neste sentido, à primeira vista, a 

interface permite uma leitura de que a plataforma cumpre a sua parte neste acordo de forma 

ética. Contudo, a assimetria de poder aliada a uma alta margem de opacidade já demonstrou ser 

um terreno bastante fértil para abusos.  

Em suma, embora em seus comunicados e canais oficiais seja possível observar aquilo 

que é demonstrado como esforço da plataforma no intuito de melhorar o ambiente digital, 

combater a infodemia e melhorar a qualidade do debate público, trata-se de uma via de mão 

única, na qual é preciso acreditar na boa fé da empresa, na sua capacidade em obter as respostas 

tecnológicas mais precisas e no modelo de negócio que a suporta. Como já observado, a “fé” 

em relação à criação e aplicação das políticas do Facebook, entretanto, vem sendo testada há 

bastante tempo, destacando-se os casos da Cambridge Analytica e, mais recentemente o 

Facebook Papers, como emblemáticos para que a questão sobre o poder das plataformas e 

alguns dos riscos acerca do uso indevido de dados se tornem uma pauta relevante para além da 

academia, ativistas e entidades da sociedade civil organizada. 

Na primeira reportagem do chamado Facebook Papers, publicada em 13 de setembro 

de 2021, Horwitz (2021) é bastante enfático sobre as assimetrias de poder entre perfis 

permitidas dentro da própria plataforma, geradas por um programa conhecido como XCheck: 
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Mark Zuckerberg disse que o Facebook permite que seus usuários falem em pé de 

igualdade com as elites da política, cultura e jornalismo, e que seus padrões se aplicam 

a todos. Em particular, a empresa construiu um sistema que isentou usuários 

importantes de algumas ou de todas as suas regras. O programa, conhecido como 

“verificação cruzada” ou “XCheck”, foi planejado como uma medida de controle de 

qualidade para contas de alto perfil. Hoje, ele protege milhões de VIPs da fiscalização 

normal da empresa, como mostram os documentos. Muitos abusam do privilégio, 

postando material incluindo assédio e incitação à violência que normalmente levaria 

a sanções147. 

 

Horwitz (2021) menciona como exemplos dessas contas VIPs, acima do radar de 

permissões dos demais usuários, o caso do jogador brasileiro Neymar ter publicado fotos de 

uma mulher nua que o havia acusado de estupro, sendo entregue para dezenas de milhões de 

fãs ao redor do mundo antes de ter a publicação removida. Além dele, outras contas 

privilegiadas conseguiram compartilhar informações mesmo sendo declaradas falsas pelos 

verificadores como discursos inflamados contra vacinas, bem como da existência de uma rede 

de pedófilos acobertada por Hillary Clinton.  

Em um dos documentos internos, a análise feita conclui que os privilégios concedidos 

a determinadas personalidades não eram “publicamente defensáveis” e que o Facebook na 

verdade, não estava fazendo o que dizia publicamente que fazia (HORWITZ, 2021). O 

Facebook assumiu como “justas” as críticas feitas ao seu programa de verificação cruzada e 

afirma estar trabalhando para fazer os ajustes necessários (HORWITZ, 2021). Entretanto, os 

documentos mostram que apenas em 2020, 5,8 milhões de usuários foram incluídos nessa lista 

VIP. 

O que se revela é que mesmo diante de denúncias reincidentes e um esforço de diversos 

times e equipes para identificar e resolver os problemas, seja a falta de vontade ou de capacidade 

de lidar com eles, ambas esbarram no enfrentamento de reconhecer os riscos e reordenamentos 

necessários no modelo de negócio que legitima a atual cultura do algoritmo que está 

intimamente relacionada à extração e exploração de dados. 

Nesta arena, o contexto do compartilhamento de dados por parte dos indivíduos ganha 

novas proporções diante da pandemia. De acordo com o relatório de acompanhamento do setor 

de telecomunicações publicado no segundo semestre de 2020 e produzido pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2020), uma média recorde de 1,54 bilhões de 

 
147 Traduzido de: “Mark Zuckerberg has said Facebook allows its users to speak on equal footing with the elites 

of politics, culture and journalism, and that its standards apply to everyone. In private, the company has built a 

system that has exempted high-profile users from some or all of its rules. The program, known as “cross check” 

or “XCheck,” was intended as a quality-control measure for high-profile accounts. Today, it shields millions of 

VIPs from the company’s normal enforcement, the documents show. Many abuse the privilege, posting material 

including harassment and incitement to violence that would typically lead to sanctions”. 
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gigabytes de dados foram compartilhados pelos usuários das companhias de telefonia móvel no 

Brasil durante o primeiro ano da pandemia. Em consequência, “a receita decorrente do tráfego 

de dados foi a maior dos últimos três anos, somando R$ 14,13 bilhões, mais que o triplo da 

receita decorrente dos serviços de voz, que totalizou R$ 4,08 bilhões” (ANATEL, 2020).  

Os números revelam uma presença bastante intensa da conexão e, por conseguinte, da 

produção de dados em rede. Serviços de videoconferência ganham particular atenção, 

atendimentos de telemedicina através de aplicativos de conversação são expandidos, sites e 

aplicativos para compras de itens básicos de alimentação e ambientes de educação virtual 

síncronos e assíncronos são apenas alguns exemplos de plataformas que emergem ou se 

expandem no contexto demarcado pela tentativa de distanciamento social. Todos eles buscam, 

em uma negociação entre indivíduos vinculados considerando determinados grupos (trabalho, 

escola, igreja etc) e entre estes e as plataformas, encontrar condições para que as atividades 

sejam desenvolvidas naquilo que exaustivamente foi rotulado no discurso publicitário e 

jornalístico como o “novo normal”, em um empenho retórico e manter os sistemas (e os 

sujeitos) constituídos “sob controle”. 

Em suma, quanto aos usos e movimentações no/do ambiente digital, este se reorganizou 

para permitir as novas condições para o desatamento de uma cotidianidade pandêmica nas 

relações de trabalho, educação, entretenimento, lazer. Os esforços de soluções também 

trouxeram em seu cerne um novo e diverso conjunto de problemas. Alguns destes já existentes, 

mas que aprofundaram ainda mais a desigualdade social, como foi o caso da má qualidade ou 

falta de acesso à conexão de internet ou até mesmo os riscos que os trabalhadores tiveram que 

assumir diante de possíveis contágios pela covid-19 em transportes públicos devido à redução 

das frotas que ocorreu em diversas cidades do país (CALVI, 2021). 

A impossibilidade de acesso às aulas por conta das limitações na conexão de uma parte 

significativa dos estudantes da rede pública, além do crescente desemprego também foram 

fatores que impactaram nos números do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tanto em 

2020, com um índice de abstenção superior a 55% (OLIVEIRA, 2021), e em 2021 com a menor 

taxa de inscritos desde 2005 (STARLLES, 2021). Por conseguinte, a mobilidade social do país 

por várias gerações adiante pode ficar comprometida, de acordo com a pesquisa realizada pelo 

Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS) a partir dos dados do PNAD Covid-

19 do Governo Federal148. 

 
148 A pesquisa do IMDS pode ser conferida na íntegra através do endereço: https://imdsbrasil.org/apresentacao-

detalhe. Acesso: 4 ago. 2021. 

https://imdsbrasil.org/apresentacao-detalhe
https://imdsbrasil.org/apresentacao-detalhe
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Ainda que de forma breve, uma vez demonstrado o cenário, faz-se necessário reforçar 

que as reescritas de si no Facebook no que concerne à pandemia passa por estágios que são 

também os estágios da situação sanitária no país. Mesmo que eles não ocorram numa escala 

temporal homogênea, uma vez que cada município, estado e região do país possui 

particularidades quanto aos desafios que atravessam, é possível afirmar que em maior ou menor 

grau, todos eles passaram pelo complexo conjunto de eventos.  

Embora algumas publicações sejam próprias de determinados períodos – por exemplo, 

não era possível a proliferação de imagens de pessoas vacinadas em meados de 2020 pelo 

simples fato de que este elemento ainda não pertencia à ecologia de objetos da pandemia –, é 

possível perceber que os temas e assuntos vão se aglutinando à medida que os meses passam. 

Assim, da situação de desconhecimento até a ação para as medidas de segurança, o aumento 

significativo do número de casos junto ao colapso hospitalar em várias cidades até a chegada e 

os desafios logísticos para a distribuição de vacinas acompanhado por tensionamentos acerca 

do retorno das atividades presenciais, um conjunto de questões se sobrepõe e emerge nas 

publicações e escritas de si no Facebook. 

 

6.5.3 Práticas de escrita de si e de recuperação de lembranças no Facebook durante a 

pandemia 

 

O que se observa no Facebook diante da covid-19 é o reordenamento da vida cotidiana 

representado pela emergência e/ou acesso a novos vocabulários, desenvolvimento de novas 

práticas, ressignificação de antigos comportamentos e rituais, como a morte, o luto, a celebração 

da vida, bem como a presença de práticas e instrumentos de enfrentamento fortemente 

simbolizados pelas máscaras, o álcool 70% e o distanciamento social, apenas para ficar em 

exemplos rápidos. Neste contexto, alguns perfis se tornaram diários de bordo de uma parte do 

mundo que aprendia a viver em confinamento enquanto outros não praticaram “isolamento” 

social, seja por impossibilidade, seja por escolha ideológica. Obituários, pedidos de oração, 

mal-estar diante das decisões e apatias políticas, esforços para defender a orientação do 

Governo Federal, bom humor e ansiedade para enfrentar as rotinas de tédio, relatos de cura, de 

quadros graves, leves ou moderados da doença, pessoas que viveram como se a pandemia não 

atravessasse o mundo, todo este complexo quebra-cabeça esteve presente nas reescritas dos 

indivíduos conectados. 

Para fins de análise, parte-se do entendimento, tal qual Félix Guattari (ano), que contar 

o mundo e sua própria vida exige partir de um ponto cujo relato e discursividade não são 
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absolutos. Isto significa que os exemplos trazidos não se propõem homogêneos, mas partem de 

pontos específicos de quem escreve. São assim resultado de subjetividades articuladas a partir 

de experiências e sensibilidades, dentre várias outras, de gênero, classe, etnia e assim por diante. 

Estas, por sua vez, acabam sendo lidas na contemporaneidade a partir de uma ideia de 

empreendedor de si, presente nas reflexões de diversos autores, entre eles Han (2014),  Maurizio 

Lazzarato (2014) e Vander Casaqui (2020). 

Dito isto, propôs-se pensar em tipos de publicação que fossem capazes de abarcar 

elementos gerais, mas não absolutos. Dividimos as publicações em (i) educativas e/ou 

informativas, (ii) opinativas, (iii) rearranjos e reescritas e (iv) motivacionais. É válido 

mencionar que o ecossistema de notícias falsas vai ser compreendido como uma categoria 

passível de ser incorporada em cada um dos tipos de publicação mencionados. Ainda que de 

forma enviesada, as fake news fazem parte da dieta informacional contemporânea e, segundo 

Gomes (2021)149, não pretendem necessariamente desinformar, mas informar falsamente. Para 

o autor um sujeito que consome fake news não está desinformado, mas mal informado.  

Isto posto, há o reconhecimento de que, apesar da divisão proposta, as tipologias 

sugeridas para as publicações em alguns momentos se entrecruzam, contudo, a separação serve 

ao ordenamento e reflexão sobre os exemplos trazidos. Acerca do primeiro tipo, as publicações 

(i) educativas e/ou informativas, é possível trazer como exemplo uma publicação de 23 de abril 

de 2020 que demonstra a fase inicial da pandemia e a partilha de estratégias de proteção. 

Conforme é possível observar na transcrição abaixo: 

 

 

Com 3 itens, acabei de fazer esta proteção facial / máscara facial. Para quem 

quiser/precisar, vai usar: 1 Pasta transparente cortada. Ela fica como uma espécie de 

folha A4 transparente. 1 Furador de papel. Rabos de gato (Use de acordo com o 

tamanho da sua cabeça. A minha é pequena. Usei 2.). >>> Passe as fotos e veja como 

eu fiz [...] Um abraço a tod@s! Se puderem, façam e se cuidem. Fiquem em casa mas 

se precisar sair, use uma máscara ou pano, além disso, o protetor facial se preferir. 

#mascarafacial #máscarafacial #utilidadepública #utilidadepublica #covid19 

#coronavírus #coronavirus #saude #saúde #coronavairus150. 

 
149 As informações foram retiradas da primeira aula do curso “Entendendo as fake news: usos, disseminação, 

conceitos”, promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), 

ministrada pelo professor Dr. Wilson Gomes e cumprido pela autora nos meses de setembro de outubro de 2021. 

O curso pode ser acessado através do endereço: https://cursofakenews.inctdd.org/. 
150 As publicações coletadas foram todas postadas em modo público e, por esta razão, podem ser utilizadas para 

fins de análise, desde que retiradas as condições para a identificação imediata com o perfil do usuário que a 

produziu. Neste sentido, foram evitadas as fotografias com os rostos dos usuários, as fotos do perfil foram 

suprimidas os nomes substituídos por “perfil 1”, “perfil 2”, “perfil 3” e assim por diante. Para os casos em que os 

comentários também forem transcritos, estes serão identificados como “interagente 1”, “interagente 2” e assim por 

diante. Buscou-se manter a sintaxe, ortografia, pontuação e uso de elementos icônicos como emojis nas 

transcrições com o objetivo de preservar a mensagem transmitida. Todas as publicações fazem parte do acervo 

pessoal da pesquisadora e, nesta seção, foram coletadas entre os dias 15 de março de 2020 a 28 de setembro de 

2021.  



201 

 

Utilizando de imagens e um texto que serve como um manual de instruções, o perfil 1 

ensina a produzir em casa uma máscara de proteção facial denominada de faceshield. Ainda 

que, mais tarde, a informação de que a faceshield deve ser tratada como um acessório que não 

substitui o uso de máscaras que cobrem diretamente o nariz e a boca151, é preciso reconhecer 

que ainda que em uma fase do desconhecimento do vírus quanto às estratégias biológicas de 

circulação, transmissibilidade e atuação nos corpos humanos e não-humanos (animais de 

estimação, superfícies, objetos de materiais distintos, ambientes etc), os indivíduos já faziam 

circular rapidamente as informações que estavam disponíveis no campo ecossistema midiático. 

O apelo para que as pessoas se cuidem, a postagem em modo público (aparentemente 

após uma solicitação de um dos interagentes), bem como a utilização das hashtags sobre o 

contexto para que a publicação seja capaz de circular para além de sua rede de contatos são 

estratégias que demonstram tanto um grau de conhecimento acerca do modo de funcionamento 

da infraestrutura da plataforma como uma escrita de si projetada para o outro. Do campo 

subjetivo, além da preocupação com o coletivo, o seu entorno de conexões e além dele, é 

possível observar a demonstração de uma habilidade pessoal e a sua premente utilização em um 

determinado contexto que a exigir. Entende-se essas publicações também como relatos e si, 

uma vez que quando o indivíduo opta por tratar de determinados assuntos e define o modo, os 

vieses e as experiências sensíveis a partir das quais o tema será abordado, ele sempre está, de 

alguma maneira, falando de si mesmo.  

Com 89 reações (65 curtidas e 24 amei) e 34 comentários152, os interagentes de um modo 

geral incentivam e agradecem a partilha do conteúdo por meio de textos, emojis, figurinhas e 

outras imagens. Nos comentários da publicação do perfil 1 também se revela o entrelaçamento 

da situação de crise sanitária com a latente disputa política. Com a legenda “máscara veterinária 

para bolsominions” acompanhada da imagem de um cavalo mascarado, um dos interagentes 

provoca, obtendo a reação do usuário perfil 1, “essa não fui eu que criei!”, ao que o provocador 

responde: “disso eu não tenho a menor dúvida”. 

Embora nessa publicação em particular não tenha ocorrido um maior envolvimento ao 

contexto político, nas publicações (ii) opinativas, a dimensão político-ideológica e sua arena de 

disputas emerge com força significativa. Estas podem vir em longos textos, vídeos, imagens ou 

legendas para um determinado link externo de notícia, dentre outros formatos possíveis segundo 

 
151 Dados sobre a qualidade de proteção de distintos modelos e materiais de máscara foram publicados pela 

Comissão de Biossegurança da Fiocruz e podem ser acessados no endereço: 

https://www.far.fiocruz.br/2021/04/comissao-de-biosseguranca-orienta-sobre-o-uso-de-mascaras/?print=print. 

Último acesso em 20 de setembro de 2021.   
152 Os números foram verificados pela última vez em 20 de setembro de 2021. 

https://www.far.fiocruz.br/2021/04/comissao-de-biosseguranca-orienta-sobre-o-uso-de-mascaras/?print=print
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as permissões concedida pela infraestrutura da plataforma. Neste embate, é possível perceber 

como as orientações ideológicas são performadas e como elas coadunam com a imagem e a 

escrita de si na busca da coerência expressiva não apenas para o pertencimento a um lado, mas 

o rechaço e a negação ao outro, como é possível observar na imagem abaixo, publicada em 20 

de maio de 2020: 

 

Figura 28- Publicações opinativas no contexto da pandemia 

 
Fonte: Acervo autoral (2020) 

 

As estratégias opinativas podem ser apresentadas de diversas maneiras e o humor por 

vezes é escolhido como linguagem de filiação, tanto aos pares quanto à própria forma de contar-

se ao mundo. Tais escolhas refletem a identidade construída do sujeito de um modo geral e do 

estado de espírito no momento da publicação, afinal, o mesmo indivíduo pode utilizar de vários 

dos recursos a depender dos sentimentos ou emoções evocados em um dado contexto. Na figura 

acima, o perfil 2 não emite uma opinião sobre a pandemia em si de forma explícita, mas releva 

por meio do artifício do escárnio, as diferenças com o Governo Federal em exercício, bem como 

de seus principais representantes. Junto à notícia de O Globo com o título, “Concurso de 

máscara para crianças tem como prêmio tarde com Damares e Michelle Bolsonaro”, o perfil 2 

escreve a legenda “quem ganha perde”. 

 É verdade que desde o início da pandemia é possível identificar mensagens favoráveis 

e contra um determinado espectro ideológico e/ou conjunto de decisões políticas,  mas os temas 

abordados e os fatos cotidianos, alimentados tanto pelas experiências pessoais com os impactos 

da presença da covid-19 quanto pelas notícias divulgadas pelo campo jornalístico, podem 

assumir maior ou menor presença nas escritas de si dos indivíduos. Em 29 de junho de 2021, 
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por exemplo, o perfil 3 publica um texto que sinaliza reiterar opiniões e posicionamentos 

propagados em situações anteriores: 

 

Não é como se ninguém tivesse avisado que era imoral, mau caráter, nefasto, 

preconceituoso, racista, machista, xenófobo, autoritário, totalitarista, ditador, 

admirador de torturador, violento, ignorante, incompetente e, claro, CORRUPTO. 

Quem votou consciente no 17, votou avisado. Agora resolve aí o pepino do governo 

eleito democraticamente que está roubando dinheiro de VACINA no meio de uma 

pandemia com meio milhão de mortos. Governo Genocida. Bolsonaro Genocida. E se 

ainda o está defendendo, você é cúmplice, sim. 

     

Apesar de aparentemente falar com os eleitores do presidente da República, o perfil 3 

busca, sobretudo, marcar um ponto de distinção entre si e os apoiadores de Jair Bolsonaro. Isto 

se revela quando o interagente 1 comenta a publicação reiterando a sua filiação com o Governo 

Federal: “Meu querido, eu sinto muito por você ter esse pensamento, eu respeito. E continuo 

Firme. ”. Envolve-se na conversa um segundo interagente que 

responde “Firme na loucura”, enquanto o perfil 3 segue “não é sentimento, é fato mesmo. 

Lamentável”. As interações entre estes perfis, nesta publicação não vão além disso, embora se 

façam presentes outros sujeitos a partir das reações naquilo que é dito por cada um dos 

participantes da breve conversa. As curtidas, como explica Recuero (2014), geralmente são 

utilizadas para demonstrar concordância, apoio a uma determinada opinião. Considerando que 

desde 2016, as curtidas deram espaço a outras possibilidades de reações, estes sentimentos são 

rapidamente expressos sem necessariamente haver um envolvimento maior no debate como é 

o caso de um comentário, por exemplo. 

Outra estratégia opinativa que se revela nas escritas de si consiste no uso do 

compartilhamento como marcador de apoio àquela mensagem. O perfil 4, por exemplo, 

compartilha o que pode ser compreendido como uma espécie de contra argumento ao 

movimento que caracteriza e define Bolsonaro como genocida que é encontrado no discurso do 

perfil 3, além de trazer novos elementos para propor uma atribuição de responsabilidade do 

contexto atual a eventos do passado. A imagem de um rapaz se vacinando com uma camiseta 

escrito #globolixo e um cartaz com dizeres pró-governo: “genocida é quem constroi estádios 

ao invés de hospitais! Genocida são ditadores do lockdown e ladrão de respiradores”.  

A publicação original, com mais de 227 mil compartilhamentos e 9,7 mil reações153  

demonstra uma grande adesão, mas também uma disputa, afinal, nem todas as reações podem 

ser compreendidas como positivas, assim como nem todos os compartilhamentos são favoráveis 

 
153 Último acesso em 20 de setembro de 2021. 
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ao discurso. O fato da postagem estar em modo público, mas moderar os comentários pode ser 

um forte elemento para aqueles que discordam levarem o debate para os seus próprios perfis.   

Em relação aos (iii) rearranjos e reescritas, é possível identificar a sensibilização para 

questões da própria vida, de cunho pessoal, por vezes ordinária, mas que também podem servir 

de vínculo de identificação, alerta, afeto. É aqui que é possível observar as narrativas de perda, 

de luto, bem como as inquietações pessoais perante as experiências que moldam a dimensão 

subjetiva de modo particular, mas naturalmente pertencente a um complexo grupo que 

estabelece vínculos e conexões nem sempre tão aparentes. Destaca-se algumas dessas 

publicações que trazem vieses diferentes, mas todos eles vinculados a uma tentativa de 

compreender, refletir, dividir, partilhar, e, neste fluxo de escrever-se, reordenar a própria vida 

diante da situação que se impôs. 

No caso do exemplo do perfil 5, é possível identificar os rearranjos que a vivência na 

pandemia trouxe para o corpo, a mente e, por conseguinte, à rotina, como é possível observar 

na tabela que segue: 

 

Quadro 5 - Rearranjos na pandemia154 

  
Interagente 1 Simmm...Uó  

Interagente 2 Eu! hahahaha 

Meus horários estão todos desregulados, ***  
Perfil 5 (resp. a I2) somos doid. Preciso criar rotina pra ver se regulariza 

Interagente 3 (resp. a I2 e a 

perfil 5) 

é fundamental criar uma rotina. Horário de acordar, almoçar e de dormir. 

Recomendo até, ao acordar, se vestir como se fosse sair (ok, pode ser um 

pouco mais confortável) 

Interagente 4 Se eu já tinha insônia... 

Interagente 5  Situação atípica 

Interagente 6 Sim, sono muito desregulado nos últimos 10 dias, durando menos horas do 

que o normal... mas com bons sonhos. 

Perfil 5 (resp. a I6) **** eu tive uns sonhos muito esquisitos. Aff... 

 
154 Os asteriscos foram utilizados para suprimir os nomes dos usuários. A transcrição manteve a integridade das 

publicações quanto aos erros de digitação, escolhas de pontuação, utilização de emojis entre outros. Por esta razão, 

o compartilhamento de link do Interagente 16 aparece como imagem, em uma forma de manter a visualidade 

propiciada pela interface.  
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Interagente 6 (resp. a perfil 5) **** os meus são esquisitos, mas bons!!!! Hoje sonhei que via a vista do 

meu apto em Recife, mas tinham umas araras e tucanos lindos dando 

rasantes na janela com o Recife Antigo ao fundo... 

Interagente 7 Presente 

Interagente 8 (resp. ao I7) **** aí eu curto pra comunicar que estou acordado. Kkk 

Interagente 9 Estou aproveitando para preparar aula, quando acordo às 3:30 da 

manhã...hehehe. Mas, como eu durmo cedo, já dormi o suficiente. O 

importante é o corpo se sentir descansado, independente do horário de 

acordar. 

Interagente 10  qdo durmo de 22h e acabo acordando de 3h. Ou quando n durmo de cara,a 

cordo umas 4 horas depois e passo o dia lascado. Resumindo, durmo quando 

rola uma exaustão. Meditação e auto massagem têm ajudado muito 

Interagente 11 Sim. Pior ainda que o cérebro fica gritando "se você não dormir vai cair sua 

imunidadeeee".  

Interagente 12 Vendo filmes até umas 3h da madrugada  

Interagente 13 Eu! E quando cochilo um pouco já acordo com dor de cabeça  

Interagente 14 Só to dormindo com remédio ou melatonina  

Interagente 15 Eu tava. Aí agora to dormindo 10h por dia. Num horário completamente 

louco 
Interagente 16 

 
Interagente 17 A maconha salva. Dá uns peguinhas.  

Fonte: Acervo autoral (2021) 

 

No quadro 5, o perfil 5 revela um incômodo pessoal com uma pergunta: “alguém mais 

com insônia nessa pandemia?”. A pessoa utiliza um recurso disponibilizado pela própria 

interface para ampliar a dimensão visual do texto, inserindo-o em uma imagem que, em alguma 

medida, representa não apenas a noite diante das cores e de uma imagem circular que pode 

remeter à Lua, como também o curso do tempo, e da sensação de movimento que o jogo de 

cores e formas dentro do círculo cria. No não dito, recupera uma memória que o corpo 

funcionava de um outro modo, quando circulava em um outro tempo.  

A publicação, realizada às 1h19 da manhã155, demonstra que se trata de uma vivência 

daquilo que pergunta e obtém diversos retornos que variam entre concordância, relatos, 

estratégias pessoais para lidar com a situação e informação sobre como o momento marcado 

pela presença do coronavírus desencadeou a questão de modo coletivo. Optou-se por 

transcrever uma parte dos 38 comentários, por reconhecer que esses seriam capazes de auxiliar 

na reflexão acerca dos tipos de resposta que a partilha desse tipo de escrita de si promoveu no 

Facebook no contexto da pandemia, mas que pode também ser reconhecido em outros eventos 

e situações coletivas. 

 
155 Ao passar o cursor do mouse sobre a data da publicação (no caso, 14 de abril de 2020), é possível obter as 

informações do dia da semana e horário da postagem. 
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Destaca-se entre os comentários as diversas estratégias pessoais para lidar com o 

contexto. Diante da questão do perfil 5 e da resposta afirmativa do interagente 2, o interagente 

3 sugere um esforço em manter um certo grau de proximidade com a rotina vivida antes da 

pandemia: “é fundamental criar uma rotina. Horário de acordar, almoçar e de dormir. 

Recomendo até, ao acordar, se vestir como se fosse sair (ok, pode ser um pouco mais 

confortável)”. Trata-se, portanto, em uma busca por resolver o problema do sono em si e do 

ordenamento da vida. 

O interagente 9, por sua vez, demonstra entregar-se ao novo fluxo de funcionamento de 

seu cotidiano, embora reconheça que possui uma certa “vantagem” por conseguir dormir cedo: 

“Estou aproveitando para preparar aula, quando acordo às 3:30 da manhã...hehehe. Mas, como 

eu durmo cedo, já dormi o suficiente”.  

Entre as soluções do interagente 3 e do interagente 9, apesar de aparentemente 

apontarem para caminhos distintos, trazem a preocupação premente das subjetividades 

contemporâneas que são embebidas da lógica do empreendedor de si, própria do regime 

neoliberal: é preciso estar a todo instante assumindo uma postura eficiente, atravessar os 

conflitos internos com altivez em nome de uma produtividade que caracteriza o modelo do que 

significam os bem sucedidos. 

Conforme explica Byung-Chul Han (2014, p. 25), há uma sutileza nas técnicas de poder 

do regime neoliberal na medida em que trabalha para que o próprio indivíduo reproduza em si 

mesmo uma rede de dominação que acaba por ser interpretada como liberdade. Portanto, o autor 

explica que “a própria otimização e submissão, liberdade e exploração coincidem totalmente 

aqui” (HAN, 2014, p. 25)156.  

Esta lógica é reproduzida até mesmo quando entrelaçadas com o consumo comumente 

associado ao entretenimento e ao lazer. O interagente 11, por exemplo, demonstra o exemplo 

do imaginário da exclusiva responsabilização pessoal pelo sucesso ou pelo fracasso: “Sim. Pior 

ainda que o cérebro fica gritando ‘se você não dormir vai cair sua imunidadeeee’”. O que se 

identifica é que a necessidade de conter a qualquer custo o que pode ser natural – e sentir que 

não tem conseguido – é compreendido como falha em um sentido negativo da expressão e não 

como abertura para uma outra possibilidade.  

Vale destacar o pensamento de Lazzarato (2014, p. 14) que explica que “hoje, a 

ubiquidade da subjetivação empreendedora, manifesta no impulso para transformar todo 

indivíduo num negócio, resultou em vários paradoxos”. Tal “fracasso” descrito pelo interagente 

 
156 Do original: “La propia optimización y el sometimiento, la libertad y la explotación coinciden aquí plenamente” 
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11 situa-se como um risco para o corpo biológico, mas não considera a dimensão de si como 

um todo complexo do qual o corpo é uma parte vinculada por fios invisíveis a uma dimensão 

subjetiva, em uma relação, por vezes conflituosa, mas na qual é possível estabelecer outros 

modelos de relação.  

Soluções farmacêuticas (remédios, pílulas de melatonina) ou naturais (massagem, 

meditação, maconha) também emergem como soluções para enfrentar problema da insônia 

(interagentes 10, 14, e 17). Oscilações de quadro – o interagente 10 relata um momento de 

insônia seguido de outros momentos de sono prolongado –, respostas do corpo como exaustão, 

dores de cabeça, sonhos diferentes dos habituais se revelam diante da situação atípica que a 

pandemia traz aos cotidianos.  

Como destaca Fernanda Bruno (2020), apesar de saber-se parte significativa da coleta 

de informações para análise e extração do comportamento de utilização das redes pelos 

indivíduos, o esforço declaratório é mais complexo de ser analisado e interpretado pela 

infraestrutura maquínica das plataformas de redes sociais. Aos relatos são somados os rastros 

que estão vinculados a esse novo cenário: horários e percursos de acesso, fluxos, vinculações, 

comportamentos ansiosos, ociosos, odiosos, afetivos, entre outros. 

Os comentários, portanto, revelam as respostas de si a uma rotina que adiciona uma 

camada de imprevisibilidade e de enfrentamento diante do novo. Estas também se revelam 

quando confrontadas com as forças de celebração em tempos de crise e os esforços em 

desenvolver rearranjos para manter os encontros, conforme é possível observar no trecho 

transcrito da publicação de 24 de maio de 2020: 

 

Domingo. 24 de maio. 16h30. Se não fosse pela pandemia, deveríamos estar 

festejando em mais um #****. Não teve a folia planejada. Mas teve um batalhão de 

amigos chegando de surpresa, em carreata, à minha casa. Tou me tremendo até agora. 

Meu Deus! Muito amor envolvido! Obrigado a cada um que veio! Ah, e aos 

vizinhos que se somaram ao coro e cantaram parabéns das janelas dos prédios. Me 

emociono só de lembrar! E ainda ganhei esse bolo LINDO da querida ****! [...]. 

Obrigado! Muito obrigado!   

 

O texto acompanha as imagens do usuário do perfil 6 com o bolo mencionado no texto 

e a foto em um enquadramento plongée, retirada da varanda, de pessoas na rua com cartazes na 

mão, dividindo o quadro entre carros estacionados, portão do condomínio, muros e cerca 

elétrica. Estes modelos de rearranjos para manutenção das celebrações figuraram entre as 

visualidades e significados afetivos de se comemorar. É interessante perceber que o novo 

modelo comporta não apenas um novo formato, mas também novos sujeitos – no caso, “[...] os 

https://www.facebook.com/hashtag/bloquinhodobernardo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoDzwjpigWDtGq6_ajij7Xk1nBI0P7jU03WCHYh7kdMNzNk10LIGGm-RBvtC1P-eEFdmrhG4vTZc8coobvHHob9WVRahv0sgFNaTl0PBeifV1lYGvUrnQNoqvwA6j5eSg&__tn__=*NK-R
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vizinhos que se somaram ao coro” – alguns deles revelando a empatia pela impossibilidade do 

acontecimento da “folia planejada”. 

A escrita de si neste contexto vincula-se a uma construção de si no ato de celebrar, 

ancora-se no passado e nos laços que construiu no percurso, abarca a importância das conexões 

mais próximas, dos laços afetivos que se fazem presentes, mesmo diante da camada espessa e 

complexa do cotidiano imposta pela pandemia. É mais uma vez acionada a coerência 

expressiva, a manutenção daquilo que se é e que é também representado por sua própria 

articulação sobre si mesmo. Revela também o ser e sentir-se como alguém querido, como uma 

fissura que traz a lembrança da vida, pulsante e que precisa ser celebrada. É também um relato 

de memória, ainda que recente e embebida pela proximidade da experiência. Algo que revela 

aquilo que se gostaria de ser lembrado a respeito desse momento de crise sanitária, uma 

estratégia de arquivar a própria vida, para usar a expressão de Artières (1998). 

O luto também emerge como experiência ritual que tem uma irrupção e um rearranjo no 

momento pandêmico. Ele é experienciado de uma outra maneira, uma vez que o 

acompanhamento da pessoa enferma, bem como os rituais fúnebres passam a seguir um outro 

conjunto de protocolos. À causa do falecimento une-se outros responsáveis de ordem política e 

ideológica que são relatados junto à dor, a saudade e o respeito à memória daqueles que morrem. 

Diante do tempo e do aumento volume de casos no Brasil, emergem relatos dos óbitos, imagens 

em leitos hospitalares, selfies com respiradores, diários de bordo de infectados, alguns destes 

interrompidos diante da morte, outros continuam com os relatos de desafios após a cura, do 

sentimento de desesperança diante da perda e da incapacidade de vislumbrar o fim deste 

momento em um horizonte próximo. 

Do emaranhado de relatos, que se propôs tipificar (ainda que se reconheça a 

incapacidade de encerrar nestas quatro categorias) emergem, por fim, as publicações [iv] 

motivacionais. Estas vão desde um modelo bastante conhecido na internet que são as chamadas 

“correntes” até outros modelos mais ou menos evidentes. O primeiro exemplo deste caso que 

se ressalta aqui é a transcrição da publicação do perfil 7, postada em 23 de março de 2020: 

“Tenho amigos que estão em estado de desespero, alguns tem depressão, vamos tentar 

compartilhar e postar coisas legais, divertidas, alto astral e principalmente evitar fakenews. De 

casa podemos fazer nossa parte tmb. ”. 

As tentativas de melhorar a qualidade e a saúde das informações que circulam no espaço 

público trazem ao menos duas perspectivas que merecem ser ressaltadas. De fato, é 

inquestionável que o perfil 7 evoca uma preocupação que é sintoma de uma tentativa, similar 

ao perfil 1 quando ensina a produção do faceshield, de ocupar o debate de forma colaborativa 
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e ativa quanto à preocupação com a proteção e a saúde, seja ela física ou emocional de seus 

contatos. A ideia de ação para além da “inação” exigida no momento pode ser lida ao final da 

mensagem, “de casa podemos fazer nossa parte tmb”. 

No âmbito do indivíduo e como ele se projeta no mundo, a ideia de otimismo, felicidade, 

cumprimento de sua função social de apoio aos demais é demarcada como uma posição também 

muito presente nas dinâmicas de assujeitamento próprias do neoliberalismo. Conforme explica 

Nora Merlin (2017), ser feliz também pode ser concebido como um domínio sobre o indivíduo, 

fazendo emergir uma sociedade “[...] fundada em um suposto funcionamento normal e 

regimentado que homogeneiza”. Em uma pesquisa sobre a felicidade no Instagram, Karla 

Freitas (2017) concluiu não haver subversão às normas sociais propostas, mas de vinculação ao 

ideário geral, o que faz, inclusive, com que as mensagens sigam um percurso de ampliação de 

sua visibilidade, este orientado pelas dinâmicas dos sistemas algorítmicos da plataforma.  

A ruptura provocada pela pandemia, portanto, também traz desafios para os sentidos 

diante das estéticas de felicidade que podem ser ressignificados e rediscutidos. Os relatos de 

inspiração e motivação assim, amplamente evocados para demarcar exemplos de histórias 

pessoais de sucesso ou fórmulas para lidar com a adversidade para quem ainda “não chegou lá” 

próprios do campo do empreendedor de si (CASAQUI, 2020) também são retomadas no 

enfrentamento das adversidades na pandemia. Destaca-se os relatos de cura que também trazem 

os componentes de fé e religiosidade como basilares nas formações narrativas dos sujeitos, 

conforme é possível observar na transcrição do perfil 8: 

 

EU VENCI A COVID 19 

Faz alguns dias que não posto nada por aqui, desde que fui internada. Hoje me 

sentindo melhor, venho aqui para agradecer primeiramente a Deus por ter conseguido 

sair dessa. Agradeço a todas as pessoas que estiveram comigo em orações e 

campanhas em prol da minha saúde, foram dias difíceis de inseguranças e incertezas 

mas que foram vencidos. Por fim quero agradecer a equipe de profissionais do HC 

que trabalham brilhantemente para salvar vidas, o amor, a dedicação, o 

profissionalismo e empenho que cada um dedica pra quem está ali como eu estive e 

pude presenciar todo trabalho que eles fazem, isso faz muita diferença na vida de 

quem está ali a espera de um milagre. Quando eu cheguei lá que me vi rodeada por 

médicos e enfermeiras fazendo todos os procedimentos necessários daquele momento 

e uma daquelas pessoas me disse “ FIQUE TRANQUILA VAI DAR TUDO CERTO, 

NÓS VAMOS CUIDAR DE VOCÊ,CONFIE EM NÓS “ e só me restava realmente 

isso CONFIAR e graças a Deus estou aqui pra contar o que aconteceu, enquanto 

muitos não tem essa oportunidade, por isso o que eu tenho a dizer é só GRATIDÃO, 

GRATIDÃO, GRATIDÃO   
 

O relato emocionado acompanha a imagem de uma pessoa em uma cadeira de rodas, de 

máscara e, na mão, um certificado de que venceu a doença. Reforçando o entusiasmo e os 

agradecimentos, utiliza o recurso do Facebook para mencionar, ao lado do seu nome, que está 
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“se sentindo agradecida”. A narrativa da enfermidade, dos desafios, das pessoas que 

acompanharam o momento (mais notadamente os profissionais de saúde) são tópicos bastante 

ressaltados no texto. Diante do contexto da pandemia, todos os componentes emergem como 

algo que qualquer pessoa neste momento do mundo está passível, permitindo uma rápida 

identificação e, por conseguinte, maior interação e visibilidade do indivíduo e do evento 

narrado. 

Como se vê, por se tratar de uma plataforma disponível oficialmente no Brasil desde 

2007157, ainda que tenham emergido serviços e experiências posteriores dentro do próprio 

ambiente do Facebook, bem como eventos que estão além dele, mas que atravessa os 

interatores,  percebe-se o amadurecimento e consolidação do tratamento dos dados por parte do 

Facebook que os têm como ativo fundamental para o seu modelo de negócio. À maturidade de 

tal modelo, crescem e se consolidam também os debates acerca dos limites éticos dos usos dos 

dados disponibilizados aos grandes conglomerados digitais, bem como da transparência acerca 

das dinâmicas que tratam dos sistemas de monetização, políticas de combate ao racismo e 

demais tipos de preconceito e assim por diante.  

Os resultados jurídico-legais começam a tomar forma ao redor do mundo, tendo como 

destaque o Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados (RGPD) na Europa, de 2018, e, no 

Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que entrou em vigor em 18 de setembro de 

2020. Ademais, cresce a vigilância da sociedade civil organizada, de políticos de diversos 

países, da academia, do jornalismo e de organizações não-governamentais que discutem e 

observam as decisões empresariais dos grandes conglomerados e o modo como elas impactam 

diretamente nas relações sociais, em um esforço de buscar respostas, compreender e regular o 

poder desses empreendimentos. 

Por parte dos indivíduos, é possível identificar, ainda que de forma bastante 

heterogênea, o desejo de presença e participação, uma assimilação quanto aos modos de uso, 

de experiências e apropriações desejadas no/do espaço. Destaca-se ainda, que a observação do 

Facebook como ambiente de memórias parte da dimensão de uso, à medida em que este não é 

o objetivo primário, mas uma consequência, na medida em que os registros e rastros são 

produzidos utilizando as possibilidades e centralidade que a plataforma adquire para 

determinadas relações sociais que permitem que os indivíduos também atribuam uma função à 

plataforma, tornando-a uma espécie de sistema de repositório digital. Destaca-se também que 

 
157 Embora o Facebook tenha sido disponibilizado em 2004, é apenas em 2007 que ele ganha uma versão traduzida 

para o Português-BR, momento, portanto que marca oficialmente o seu ingresso no mercado nacional, ainda que 

se reconheça o embaçamento de fronteiras próprio do contexto digital.  
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estas são algumas das formas possíveis de observar o Facebook que interessa particularmente 

a esta tese, mas estão longe de serem as únicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa tratou de analisar as implicações da cultura do algoritmo e do capitalismo 

de vigilância nos modos de produção, consumo, armazenamento, circulação e evocação da 

memória pessoal e das escritas e reescritas de si mediadas no e pelo Facebook. Neste sentido, 

reconheceu a presença de três relações: a do indivíduo consigo mesmo, a do indivíduo com as 

outras conexões (pessoas, instituições) e a dele com o Facebook (algoritmos, plataforma, 

interface). Para o conglomerado, o que se percebe é que não se trata apenas de organizar e 

auxiliar no gerenciamento dos arquivos de memórias que os sujeitos criam, disponibilizam e 

articulam na plataforma, mas de produzir novos dados, produtos, modulações de 

comportamento que servem e retroalimentam a sua lógica. 

Ao problematizar a concepção de memórias na intersecção que compreende as relações 

entre as dimensões da tecnologia, das materialidades da mídia e do corpo, bem como seus 

aspectos socioculturais, vislumbrou-se a produção de uma memória, ainda que, por vezes, 

íntima e pessoal, cada vez mais extrínseca, dirigida para o outro, atravessada por conflitos que 

emergem, em um cenário neoliberal, das negociações entre a sujeição social e o processo de 

dessubjetivação sinalizados por Lazzarato (2014). 

 No ambiente analisado, as lógicas da conversação, circulação próprias do feed, da linha 

do tempo, da interface e dos modos de ordenamento da visibilidade impostos pelo Facebook 

são imperativas para as escolhas daquilo que é produzido, editado, apagado. A presentificação 

como experiência homogeneizadora das relações e dos significados impele a um incessante 

rearranjo, um esforço de eliminar atritos entre o eu do passado e aquele do presente, o que torna 

mais fácil à plataforma reconhecer, identificar e agir no mercado de comportamentos futuros. 

Ainda que não se tenha analisado quantitativamente os usos que são feitos dos produtos que 

permitem as reescritas e os gerenciamentos de si, a abertura a esta possibilidade, aventada 

mediante resultados de pesquisa do próprio Facebook, demarca o posicionamento do 

conglomerado de colocar-se como um espaço “confiável” para a construção de uma imagem 

segura e estável do eu. 

Por estas razões, a emergência de recursos de gerenciamento de atividades (manage 

activity), de relações (take a break) e produtos de rememoração (memories, celebrations) se 

propõem como mecanismos que promovem a sensação e percepção de controle por parte do 

indivíduo. Concluiu-se que, em alguma medida, por mais que a circulação, a conversação e a 

efemeridade pertençam à forma majoritária de ordenamento do mundo e das relações digitais, 
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os recursos de gerenciamento de si trazem uma sensação de unidade ao fragmentado modo de 

escrever-se e reescrever-se no Facebook. 

Tal controle, entretanto, no escopo do capitalismo de vigilância, serve ao refinamento 

na compreensão dos comportamentos, modulação das emoções e modelos de criação de perfis 

que são produzidos e conduzidos em uma margem de opacidade constantemente denunciadas. 

Ainda sobre os produtos de gerenciamento das memórias e reescritas de si no Facebook, são 

descritos pela voz institucional como instrumentos de autonomia, mas fica claro quando visto 

do cenário mais amplo sob as lentes do capitalismo de vigilância e da economia psíquica dos 

algoritmos que, apesar de não ser um equívoco assumir que há um grau de negociação entre o 

indivíduo e a plataforma, esta se dá mediante um aprofundamento na escala de assimetria de 

poder na qual notadamente os indivíduos compõem o elo mais fraco. 

Esta assimetria pode ser observada de forma bastante explícita na compreensão do 

tratamento dos dados como algo unilateral e da falsa percepção amplamente reforçada nos 

discursos da voz institucional do algoritmo como agente imparcial e inequívoco. Tal qual 

sinaliza Zuboff (2018), a voz institucional funciona em parte como um “nevoeiro de 

eufemismos”, cujo propósito é, se não tornar invisível a plataforma, ao menos constituir uma 

percepção de que ela atua em favor do indivíduo e das sociabilidades. 

A articulação entre escusas (i) políticas de uso, (ii) mecanismos de interação, (iii) 

cruzamento entre dados de plataformas distintas e (iv) ausência da transparência faz emergir 

produtos que, por vezes estão diretamente vinculados à experiência de um dado modo de 

navegação – por exemplo, a identificação dos rastros que as pessoas voltam em seus perfis e 

têm dificuldades em encontrar uma determinada lembrança ou como mudam a foto do perfil ao 

fim de um relacionamento –, mas também se estabelecem vinculações não tão aparentes 

inicialmente. É possível mencionar que as complexas e sedutoras camadas de produção de 

produtos e serviços aliadas à dimensão laboratorial do mundo (que tem nos filtros um simbólico 

representante), conduziram, por exemplo ao aprimoramento das tecnologias de reconhecimento 

facial passam ao largo das preocupações dos indivíduos, embora seja inequívoca a necessidade 

premente de discutir os usos, as consequências e os impactos que este tipo de inteligência pode 

ter nas sociedades.  

No caso específico do Facebook, no momento da escrita desta tese, a emergência de 

uma série de documentos e denúncias de ex-funcionários sobre as decisões empresariais, 

espalhadas e conduzidas pelo escrutínio de diversos veículos de comunicação, mas reunidos 

sob o emblemático nome de Facebook Papers, expõe, uma vez mais, a face perversa das 

decisões empresariais que reconfiguraram e colocaram em xeque a utopia do digital presente 
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no mercado e na academia durante uma parte dos anos 1990. Destaca-se, entretanto, tal qual 

sinaliza Branco (2020) que “é possível que no futuro a gente tenha uma ética da inteligência 

artificial, mas hoje a ética da inteligência artificial é a ética humana”.  

Desse modo, permitir a emergência das vozes de quem atua no conglomerado, 

considerando os canais institucionais, as pesquisas acadêmicas e as críticas que emergem do 

jornalismo e da sociedade civil organizada são de fundamental importância na compreensão do 

sistema. O reconhecimento da atuação e morfologia social segundo uma perspectiva não mais 

antropocêntrica, longe de reduzir as pessoas e subjetividades a engrenagens de um modelo 

neoliberal, deve considerá-los nas tensões, conflitos, negociações e imaginários que estas 

formas de olhar e organizar o mundo suscitam. Desse modo, torna-se possível, assim, a 

emergência da compreensão de modelos de existências e resistências que outras formas de vida 

e de vivências podem trazer, não apenas como reflexão ou lugar de subalternidade, mas de 

solução para vários dos problemas contemporâneos, sendo um dos principais o modo do ser 

humano estar no mundo. 

Precisamente sobre o campo das subjetividades, como mencionado por Bourdieu 

(2006), a estratégia proustiana acerca da sinalização da fragmentação do sujeito ao passo que 

conduz a sua unidade identitária social dava-se através do nome próprio seguido da adição de 

uma qualidade, um recorte temporal ou de um evento específico. É interessante perceber que 

tal recurso narrativo se apresenta como instrumento de afirmação do eu também nas malhas da 

rede. 

Diante da possibilidade premente de escrutínio da escrita de si por parte das próprias 

conexões e atores ali estabelecidos, o que se observou foi o duplo percurso que ora reafirma 

trajetórias, reflexões, posicionamentos políticos, permanência em grupos sociais específicos 

(igreja, empresa, família etc.) ora demarca reorientações que, para o sujeito de agora parecem 

inadequadas. As ferramentas de lembranças do Facebook que evocam fragmentos do cotidiano 

demonstram, assim, que, por mais que no fazer-se digital haja um esforço contínuo e constante 

da busca por uma coerência expressiva, à luz do tempo emerge também o inescapável, aquilo 

que, mesmo exaustivamente planejado, em algum lugar do futuro rompe com a estrutura 

idealizada de si como melhor versão. 

Ao inferir sobre a memória reconstruída e articulada a partir da mediação do Facebook 

e investigar como os indivíduos constroem e articulam as escritas de si e suas relações com elas 

a partir das memórias e lembranças escolhidas para serem publicadas e mais tarde sugeridas 

e/ou evocadas pela própria plataforma, considerou-se que a tarefa de armazenamento, 

classificação e recuperação das informações relativas à memória pessoal impõe-se, com o 
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imbricamento entre tecnologias analógicas e digitais, como uma tarefa desafiadora para as 

pessoas. No digital, se há a facilidade de todos os formatos circularem nos mesmos espaços a 

partir de uma linguagem binária e se reconhece o aumento significativo das possibilidades de 

armazenamento, observa-se também uma crescente no número de registros e a consequente 

necessidade premente de organização desta informação para que ela possa ficar visível e as 

informações sejam acessadas e capazes de circular. 

Quanto às buscas possíveis de serem realizadas pelo próprio indivíduo, como foi 

constatado, apesar do avanço em relação às aberturas na elaboração de categorias individuais, 

modelos de recuperação e sistemas de filtragem são os modelos automatizados de recuperação 

da informação do Facebook que buscam um aprimoramento cada vez maior, mais notadamente 

a partir de 2015. Ainda que, em alguma medida, assemelhe-se àquela busca randômica de uma 

carta, mensagem ou fotografia que, dentre tantas disponíveis, o “acaso” não é o melhor modo 

de definir como estas publicações retornam ao indivíduo. 

Ainda que se reconheça que há uma atuação relativamente similar à materialidade do 

baú de lembranças, dos álbuns de fotografia ou das caixas de sapato como repositórios e formas 

de armazenamento, a perspectiva de intencionalidade que emerge dos sistemas de captura e 

predição próprios da cultura do algoritmo evocam novos contornos à dimensão das 

materialidades, bem como da experiência de contar-se e arquivar-se. Neste contexto, ainda 

assim, os sistemas de recuperação podem contemplar aquele momento em um estado afetivo e 

sentimento de nostalgia, percebendo-se o uso dos dados no sentido de contribuir para a 

hierarquização dos afetos normatização dos desejos e padronização nas escalas de valores de 

conexões e interações sugeridas pela própria plataforma. 

Ainda que haja uma organização que considera o dia da publicação, para quem postou 

nem sempre esta é uma categoria relevante em um sistema de busca de um dado 

evento/acontecimento. Contudo, uma vez que é determinada pelo Facebook, há um conjunto de 

rastros em um nível abaixo da superfície que motivam as “escolhas” da plataforma.  

Estas servem a um modelo que convoca os indivíduos a um profundo e extenuante 

escrutínio de si mesmos, sempre expostos, alterdirigidos, conduzidos pelos sentimentos e 

comportamentos que a economia psíquica dos algoritmos se afina em compreender. Como 

consequência, o aprendizado das pessoas sobre os regimes de visibilidades segundo os quais o 

Facebook opera pode ter como consequência conduzir a um apagamento de alteridades, do 

estranho, consolidando o que Han (2021) nomina como o “inferno dos iguais”. 

Se for permitida uma metáfora, concluiu-se que as autobiografias sempre foram 

compostas de diversos “cacos” que os indivíduos, por vezes, tentam organizá-los, rearranjá-los 
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para a produção e exibição de belíssimos vitrais, obras acabadas, onde cada caquinho, 

estrategicamente colocado, encaixa-se e produz um sentido coerente e articulado para a 

formação do todo. Contudo, na prática, a efemeridade, as possibilidades de edição e reescrita 

de si permitem aos sujeitos que organizam os próprios cacos rearranjos tão complexos e 

diversos que é impossível que cada um deles ocupe sempre o mesmo espaço, cumprindo os 

mesmos significados.  

Emerge, portanto, a visualização e a experiência de manipular e conduzir os caquinhos 

não mais segundo o esforço da formação de vitrais, mas segundo a manipulação de uma 

tecnologia que propõe uma experiência similar a um caleidoscópio, em que cada vez que é 

girado, os reflexos no espelho e os modos como os cacos se  estabilizam, momentaneamente, 

fazem emergir novas imagens, significados e experiências sensíveis. A este caleidoscópio 

metafórico, é sempre possível que as pessoas acrescentem cacos, retirem outros, e, embora seja 

o próprio usuário que o faça girar, não é possível afirmar que ele é o único responsável pelas 

imagens e sentidos que são projetadas pela infraestrutura.  

É solicitada, portanto, a capacidade de sair da perspectiva de apenas “[...] racionalizar a 

situação com cinismo resignado”, conforme provoca Zuboff (2018). Insiste-se na necessidade 

de constituir novos imaginários, narrativas e modelos para se pensar a dimensão das tecnologias 

e dos usos possíveis que podem ser atribuídos a ela. Se é verdade que, por vezes, o poder e o 

controle exercido pelos grandes conglomerados aproximam-se da distopia, a escritora de várias 

delas, Margaret Atwood (apud FERNÁNDEZ, 2021), convoca a pensar em utopias que ajudem 

a atravessar as questões contemporâneas. Neste ponto, o convite é feito não a partir apenas do 

imaginário da resistência, ou numa ideia de sobrevivência, na medida em que estes submetem 

que resiste e sobrevive a uma força maior, mas, na perspectiva de Simas e Rufino (2021), na 

força da supravivência, capaz de inventar a vida como potência, como estratégia de autonomia 

de si, considerando os saberes e o encantamento do mundo. 
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