
Módulo 6 | Busca e algoritmo
Orientações para aplicação do conteúdo formativo

MATERIAIS DISPONÍVEIS
- Apresentação em slides para oficinas e palestras;
- Este PDF com instruções e sugestões para o uso dos slides;
- Cartilha digital para o público 60+ (pode ser impressa);
- Vídeo introdutório.

Caro(a) oficineiro(a),

Este material orienta a aplicação do conteúdo da formação Busca e algoritmo: A
minha internet não é a sua internet, módulo do programa EducaMídia 60+,
voltado ao letramento midiático e informacional de pessoas com mais de 60 anos.

Aqui você encontrará um detalhamento do conteúdo pedagógico desenvolvido
no formato de slides para discutir as lógicas dos algoritmos, que condicionam
nossa experiência nas redes sociais e nossa relação com a informação nas
plataformas digitais.

Assim, este módulo tem como objetivos:

● Compreender a relação entre busca e algoritmos.
● Conhecer a lógica dos algoritmos, sua intencionalidade, benefícios e

desvantagens.
● Refletir sobre maneiras de driblar as lógicas algorítmicas para acessar

fontes plurais de informação e evitar condicionar-se a bolhas
informacionais.

Assim, os conteúdos abordados nesta atividade serão:

● O que são algoritmos e como funcionam.
● Como pesquisar de forma mais eficiente.
● Personalização algorítmica: vantagens e desvantagens.
● Algoritmos, preconceito e discriminação.



No quadro a seguir você encontra orientações acerca de cada um dos slides que
compõem a apresentação deste módulo. Fique à vontade para customizar o
conteúdo, conforme as necessidades do seu grupo e o nível letramento midiático
e digital, por exemplo, selecionando apenas alguns dos tópicos do material, em
vez de aplicá-lo na íntegra.

Estimamos que a atividade completa dure entre 60 e 90 minutos, a depender
das intervenções do grupo ou da necessidade de tempo para a prática. Isso deve
ser avaliado por você antes da realização do encontro. Boa atividade!

Busca e algoritmo
Dê as boas-vindas ao grupo, apresente-se
(caso não conheça a turma) e explique os
propósitos desta atividade. Ler os objetivos
da formação, descritos acima, é uma
forma de deixar claro o que se espera do
encontro.

A partir da pergunta exibida no slide,
proponha um diálogo inicial com o grupo,
a fim de mapear a experiência dos
participantes no âmbito digital e sua
relação com buscadores e redes sociais.
Abra até 10 minutos para coletar algumas
respostas.

Com esta pergunta, queremos mobilizar
conhecimentos prévios do grupo sobre
algoritmos. A intenção é identificar se
alguém no grupo sabe explicar como a
inteligência artificial denominada
“algoritmo” opera para apresentar
informações sobre temas de interesse do
usuário na internet.
Abra até 10 minutos para possíveis
respostas, estimulando o grupo a pensar
sobre como e por que as redes sociais e
outras plataformas digitais apresentam
anúncios sobre coisas que realmente
fazem parte do interesse do usuário.



Algoritmos
Neste slide, buscamos responder à
pergunta do slide anterior, afirmando que
é graças aos algoritmos que as buscas que
fazemos sobre os temas de nosso
interesse ou produtos e serviços que
desejamos adquirir se transformam em
informações sobre nós.
Dessa forma, explique que os algoritmos
são uma sequência lógica e binária de
passos que, se executados, cumprem uma
tarefa.
Para exemplificar, você pode dizer ao
grupo que tarefas simples, como digitar
um texto no computador, seguem uma
lógica algorítmica. Isso porque cada tecla
é um comando que damos ao
computador. Se o usuário aperta a tecla
“T” no teclado quer informar ao programa
que deseja que a letra “T” apareça na tela.
Portanto, qualquer comando simples que
damos é regido por uma lógica que
entende esse comando como uma tarefa
a ser cumprida. Nesse sentido, toda ação
que fazemos online - toda palavra-chave
que digitamos em um buscador, as
palavras que usamos em nossas
postagens nas redes sociais e até mesmo
nas conversas privadas dos aplicativos de
mensagens - são dados sobre nós. Dessa
forma, os buscadores, como o Google, são
criados sob uma lógica algorítmica,
entendo as palavras ou frases que
digitamos como comandos para que a
plataforma busque, na vastidão da
internet, informações relacionadas com o
que foi digitado.
Por isso que os algoritmos oferecem
comodidade, já que esses comandos
servem para cumprir tarefas que facilitem
a vida do usuário. No entanto, quando
falamos em plataformas digitais na
internet, os algoritmos recorrem a
informações privadas sobre nós para
tentar entender nossas necessidades.
Essas informações, como já dito
anteriormente, são o histórico de buscas
que fazemos no dia a dia, além das
informações que curtimos e
compartilhamos nas redes sociais e até
mesmo as palavras que mais usamos nas
interações virtuais. Tudo isso são pistas
sobre nós que damos, gratuitamente, às
plataformas.



Como funcionam os algoritmos?
Neste slide, explicamos como os
algoritmos funcionam nos buscadores.
Basta ler os três tópicos.
Caso deseje aprofundar os tópicos 2 e 3,
abaixo detalhamos alguns complementos
possíveis:

- Os critérios previamente definidos
das plataformas de busca
referem-se à relevância dos sites
identificados ou até mesmo por
sites pagos para figurarem nos
primeiros lugares da busca.

- Resultados relevantes podem ser
caracterizados por sites muito
acessados ou até mesmo por sites
acessados anteriormente pelo
usuário que faz a busca.

Como o buscador sabe o que estou
procurando?
Neste slide, propomos a reflexão sobre
como a plataforma sabe o que estamos
procurando. Para exemplificar,
compartilhamos um exemplo: como a
plataforma sabe se estamos procurando
sobre Louis Lasagna, médico e professor
de medicina americano responsável pela
revisão do Juramento de Hipócrates, ou se
pelo tradicional prato italiano lasanha, mas
com a grafia em italiano (lasagna)?
Aqui, vale a pena comentar que se
visitamos com mais frequência sites de
receitas, por exemplo, é provável que o
buscador entenda que estamos buscando
pelo prato. No entanto, se buscamos
recentemente por “Juramento de
Hipócrates” ou se constantemente
buscamos por informações sobre história
da medicina, o algoritmo pode entender
que buscamos pelo médico.

Como os algoritmos determinam o
resultado da busca
Neste slide, apresentamos os critérios
usados pelos algoritmos para determinar
resultados das buscas que fazemos online.
Sobre cada um dos 4 itens, é possível fazer
os seguintes comentários:

- Análise das palavras: as palavras
usadas são os primeiros comandos
que damos para que os buscadores
façam uma varredura na internet
atrás de conteúdos.

- Ocorrência do termo buscado: é
comum obtermos, como resultado



da busca, os sites nos quais as
palavras foram usadas com mais
frequência.

- Resultados mais úteis e
melhores: outro critério dos
algoritmos é apresentar ao usuário
conteúdos recentes acerca das
palavras buscadas, bem como de
sites mais acessados ou
mencionados na internet sobre o
tema em questão..

- Contexto da busca: a localidade a
partir de onde a busca é feita, bem
como buscas e conteúdos
acessados anteriormente também
contribuem para que os resultados
sejam diferentes entre os usuários.

O que tem na página de resultados
Neste slide, queremos demonstrar
diferentes categorias de resultados de
busca. Por isso, o primeiro tópico diz:
“Entenda o que está na página”. Nesse
item, peça aos participantes para observar
a imagem e cada grupo de conteúdos,
delimitado pelos quadrados vermelhos.
Chame a atenção para a diversidade de
conteúdos relacionados ao que foi
buscado. O resultado da busca pode ser
em vídeos, notícias recentes sobre o tema
ou anúncios, que são publicidade ou
propaganda. Pode aparecer ainda uma
ficha, isto é, uma definição ou explicação
do termo pesquisado, geralmente oriundo
da Wikipedia. No topo da imagem, por
fim, destacamos conteúdos relacionados,
que não dizem respeito diretamente ao
que foi pesquisado, mas são conteúdos
que têm a ver com o tema da busca e que
o algoritmo entende que também podem
ser do interesse do usuário.
O segundo tópico chama a atenção para a
necessidade de analisar os resultados com
cuidado. Os primeiros resultados nem
sempre são os melhores, embora possam
ser os mais populares.
O terceiro tópico chama a atenção para
que o usuário diferencie o resultado
patrocinado do orgânico. O resultado
patrocinado geralmente será seguido da
palavra “anúncio” acima do link.



Como pesquisar de forma mais
eficiente?
Primeiramente, com a primeira imagem,
que apresenta o exemplo da
palavra-chave “dinossauro”, chame a
atenção para as indicações que o próprio
buscador dá ao usuário quando este está
digitando sua palavra-chave. Essas
sugestões vêm, muitas vezes, dos termos
mais procurados por outros usuários e que
podem nos ajudar a especificar ainda mais
a busca.
Em segundo lugar, diga aos participantes
que é possível escolher um tipo específico
de conteúdo na hora da busca, como filtrar
apenas notícias, imagens, vídeos ou sites
de venda acerca da palavra-chave.

Use a pesquisa avançada
Neste slide, demonstramos que é possível
ainda realizar pesquisas avançadas nos
buscadores. O link destacado na parte
superior do slide serve a essa finalidade.
Numa busca avançada, é possível
direcionar melhor a varredura que o
algoritmo fará e, assim, restringir
resultados de pesquisas complexas.

Essa tal personalização algorítmica
Neste slide, reforce que os algoritmos não
apenas obedecem a comandos para
realizar buscas, mas cruzam informações
sobre nós para personalizá-las. Isso
acontece em razão do constante
monitoramento das atividades que
realizamos online. Para exemplificar a
personalização, apresentamos a imagem
da tela inicial da Netflix para dizer que esta
plataforma oferece conteúdos para seus
usuários conforme as “pistas” dadas
acerca do que gostam de assistir. Temas e
gêneros visitados são informações para
que a plataforma ofereça mais conteúdos
que tenham a ver com outros já
consumidos pelo usuário.



Algoritmos: Vantagens X Desvantagens
Neste slide, mostramos os prós e contras
dos algoritmos.
Vantagens:

- Comprar produtos em promoção:
por saber os produtos que estamos
procurando, os algoritmos
mapeiam sites de venda e
mostram preços pelos quais é
possível adquiri-los. Assim, é
possível compará-los para escolher
o site com o valor mais baixo, por
exemplo.

- Receber posts relevantes nas
redes sociais: as plataformas
tendem a mostrar apenas os posts
de páginas e pessoas com as quais
mais interagimos e das quais
demonstramos, por meio de
curtidas e compartilhamentos,
gostar mais.

- Economizar tempo na busca por
conteúdos: os algoritmos tornam
nossas buscas mais assertivas.

Desvantagens:
- Comprar coisas por impulso:

somos bombardeados por vários
anúncios de produtos pesquisados,
mas que nem sempre queremos
efetivamente. No entanto, por
tanto visualizarmos anúncios,
podemos cair em tentação e
comprar um produto mesmo sem
precisar tanto dele.

- Alienar-se politicamente e
tornar-se intolerante: a
personalização algorítmica dá a
impressão que todo mundo vê e
acessa conteúdos da mesma
natureza e fonte. Assim, quando
nos deparamos com conteúdos ou
opiniões divergentes das que
costumamos acessar, achamos que
estas são equivocadas ou absurdas.

- Empobrecer o repertório cultural:
como os algoritmos oferecem
sempre mais do mesmo, se nos
condicionamos a apenas receber o
que as plataformas oferecem, não
estaremos acessando informações
plurais e contraditórias, necessárias
à construção de uma visão
complexa da realidade.



Algoritmos são neutros?
Neste momento, abrimos para um breve
debate. Com base no que foi discutido até
então, é possível afirmar que os algoritmos
são neutros? Acolha algumas respostas do
seu grupo. Permita troca de ideias e
incentive que pessoas com impressões
diferentes se posicionem.
Após a troca de ideias diga que os
algoritmos não são neutros, uma vez que
atendem aos interesses das plataformas
em manter os usuários conectados. A
tendência do algoritmos é manter os
usuários em bolhas informacionais, ou
seja, condicionados apenas a conteúdos
que ofereçam comodidade e prazer ao
usuário, mantendo-o entretido e não
necessariamente informado sobre a
realidade.

Algoritmos, preconceito e discriminação
Esta é uma proposta de atividade, que
pode ser encarada como tal se houver
tempo. Mas também pode fazer parte da
exposição dialogada. Tudo depende da
sua disponibilidade e metodologia.
Comece dizendo que agora vamos
entender a ausência de neutralidade dos
algoritmos em outra perspectiva.
Caso queira aplicar a atividade, peça ao
grupo que abra um buscador, como o
Google, e digite a palavra-chave “cabelo
feio”. De preferência, peça que busquem
imagens a respeito.
Caso prefira dar continuidade à exposição
dialogada, diga apenas que ao digitar o
termo “cabelo feio” em um buscador,
vamos perceber a ausência de
neutralidade dos algoritmos no resultado
da busca.

Após o resultado da busca, faça as
perguntas presentes no slide ao seu grupo
e proponha uma discussão. Caso prefira
dar sequência à exposição, diga que as
imagens predominantes como resultado
da busca serão de cabelos crespos e
cacheados e que o resultado da busca
reflete o pensamento ainda racista e
preconceituoso da sociedade. Dessa
forma, o algoritmo não é neutro, pois
associa feiura a tipos específicos de cabelo.
Isso é problemático pois contribui para
reforçar visões preconceituosas e que
desumanizam grupos específicos de
pessoas.



Neste slide, demonstramos que essa
questão já foi pauta de um veículo de
comunicação e apresentamos a
declaração da influenciadora digital Sah
Oliveira, que trata de moda e beleza, sobre
a questão. Após lê-la, diga que os
algoritmos, ao reforçar preconceitos,
contribuem para reforçar estigmas em vez
de conectar pessoas a conteúdos que as
permitam desconstruir preconceitos.

Como driblar os algoritmos e furar a
nossa bolha?
Neste último slide, basta ler os itens e abrir
uma discussão final. Sobre o uso do modo
anônimo, diga que para acioná-lo, basta
clicar nos pontos posicionados na parte
superior direita do navegador e escolher
essa opção. Ela não salva as informações
de busca realizadas nesse contexto, dando
ao usuário um pouco mais de privacidade.


