
Busca e algoritmos
A minha internet não é a sua internet
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Você já viu um anúncio, nas 
redes sociais, de algo que você 
pesquisou num buscador? 

Adobe Stock
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Como as redes sociais 
“adivinham” nossos desejos e 
necessidades?

Aleksandr Kichigin / Canva Pro
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Algoritmos

— lógica de 
programação

— utilizam-se de 
informações 
privadas dos 
usuários

— oferecem 
comodidade

Sequência lógica e
binária de passos que, se 
executados,
cumprem tarefas.
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Como funcionam
os algoritmos?

— Identificam e 
selecionam conteúdos 
na internet, a partir de 
palavras-chave.

— Ordenam a seleção, a 
partir de critérios 
previamente definidos.

— Exibem resultados 
das buscas que 
consideram mais 
relevantes.

Lagarto Film / Getty Images
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Como o buscador sabe o que estou 
procurando?

Dr. Louis Lasagna Lasagna (em italiano)
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Como os algoritmos determinam o resultado da busca:

Análise das 
palavras

Que palavras 
você usou e o que 
elas querem dizer?

Ocorrência do 
termo buscado

O termo aparece? Onde? 
De forma relevante? 

Em que idioma? 

Resultados mais 
úteis e melhores  

A informação é recente? 
Outros sites apontam 

para este? 

Contexto 
da busca  

Onde você está? 
O que buscou 

anteriormente? 

Fonte: Google, Como funcionam os algoritmos de pesquisa

https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/
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O que tem na página 
de resultados?

— Entenda o que está na página.

— Desconfie da hierarquia         
(popularidade x qualidade).

— Resultado orgânico e 
patrocinado.
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Como pesquisar 
de forma mais eficiente?

Reflita sobre as palavras-chave 
(observe as previsões ou indicações)

Filtre por tipo de arquivo 
ou de licença de uso
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Use a 
pesquisa 
avançada

https://www.google.com.br/advanced_search
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Essa tal de 
personalização 
algorítmica.

“A personalização é 
uma barganha. Em 
troca do serviço de 
filtragem, damos 
nossas informações.”
Eli Pariser, autor do livro “O Filtro 
Invisível"
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Algoritmos
Vantagens Desvantagens

— Comparar produtos 
em promoção.
— Receber posts 
relevantes nas redes 
sociais.
— Economizar tempo na 
busca por conteúdos.

— Comprar coisas por 
impulso.
— Alienar-se 
politicamente e 
tornar-se intolerante.
— Empobrecer o 
repertório cultural.

Fonte: Lourenço, 2020.
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Algoritmos são neutros?
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Algoritmos, 
preconceito e 
discriminação

Vamos pesquisar as palavras 
CABELO FEIO

Urilux / Getty Images Signature
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— Quais imagens 
predominam?

— Por que você acha 
que este foi o resultado 
da busca?

— Você vê algum 
problema nisso? Por 
quê?
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“Meu cabelo não 
é feio, hoje sei 
que não é. Para 
ter essa 
consciência levou 
um tempo.”

https://claudia.abril.com.br/noticias/cabelo-crespo-cacheado-google-resultados/
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Como driblar os algoritmos e 
furar nossa bolha?

— Seja um(a) usuário(a) ativo(a)! Busque conteúdos diferentes em 
vez de se limitar ao conteúdo “oferecido” pelas redes sociais.
— Siga perfis e acesse conteúdos com visões de mundo e 
perspectivas políticas e ideológicas das quais você discorda.
— Navegue por diferentes plataformas e conheça e use suas 
opções de configuração.
— Use o modo anônimo do seu navegador para não armazenar 
dados sobre os sites visitados.
— Conheça mais sobre direito à informação e liberdade de 
expressão com responsabilidade.

Fonte: Adaptado de Lourenço, 2020.
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Como driblar os algoritmos para 
não se alienar?

— Seja um(a) usuário(a) ativo(a)! Busque conteúdos diferentes em 
vez de se limitar ao conteúdo “oferecido” pelas redes sociais.
— Siga perfis e acesse conteúdos com visões de mundo e 
perspectivas políticas e ideológicas das quais você discorda.
— Navegue por diferentes plataformas e conheça e use suas 
opções de configuração.
— Use o modo anônimo do seu navegador para não armazenar 
dados sobre os sites visitados.
— Conheça mais sobre direito à informação e liberdade 
responsável de expressão.

Fonte: Adaptado de Lourenço, 2020.
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