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RESUMO 
 
Este artigo apresenta uma reflexão empírico-metodológica para a análise de públicos no YouTube. Para tanto, 
destaca como o algoritmo dessa plataforma age na recomendação de vídeos para públicos diversos, 
considerando as ações e os rastros online destes. Igualmente, este trabalho identifica e caracteriza os critérios 
empregados pelos cálculos dessa plataforma midiática para a classificação de conteúdos, defendendo que os 
públicos desse site, bem como os de outras redes sociotécnicas online, formam-se de maneira algorítimica, 
por isso podem ser considerados como públicos algorítmicos. Do mesmo modo, este trabalho defende que, ao 
mesmo tempo em que as pessoas são influenciadas por algoritmos, estes também o são por aquelas, pois eles 
consideram as diferentes ações comunicacionais por elas realizadas na conta que efetuam para recomendar e 
classificar os vídeos publicados no YouTube e recomendados aos que o utilizam para acessá-los. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Algoritmo. Públicos. Recomendação. Redes sociotécnicas. YouTube. 
 
Algorithmic publics: relevance and recommendantio on YouTube 
 
ABSTRACT 
 
This article presents a empirical and methodological reflexion for YouTube and YouTube’s publics analysis. 
This paper highlights how the algorithm of this platform acts in the recommendation of videos for different 
publics, considering their actions and the online traces. Likewise, this work identifies and characterizes the 
criteria used by the calculations of this media platform for the classification of contents, arguing that the 
publics of this site, as well as those of other online sociotechnical networks, are formed in an algorithmic way, 
so they can be considered as algorithmic publics. In the same way, this work argues that, while people are 
influenced by algorithms, they are also influenced by algorithms, since they consider the different 
communicational actions they perform in the account they make to recommend and classify the videos 
published on YouTube and recommended to those who use it to access them. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Criado em 2005 e adquirido pela Google em 2006, o YouTube é o segundo site mais 

acessado nacional e internacionalmente, atrás apenas do Google (ALEXA, 2016). Essa 

posição lhe é devida graças ao imenso volume de dados nele presentes, os quais não param 

de crescer exponencialmente com o passar do tempo. Para se ter ideia desse gigantismo 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT “Interações, tecnologias e processos comunicativos” do IX ECOMIG, realizado 
nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2016 na UFOP, em Mariana, Minas Gerais. 
2 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Bolsista pela CAPES. Doutorado sanduíche pelo GSPR na EHESS (Paris, França). E-mail: 
tigubarcelos@gmail.com. 
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todo, conforme o próprio YouTube (2016) destaca, ele conta com mais de um bilhão de 

usuários/as, o que representa aproximadamente um terço das pessoas que utilizam a 

internet. Além disso, o tempo de exibição dessa plataforma midiática digital online tem 

crescido ao menos 50% a cada ano durante três anos seguidos. O serviço possui versões em 

88 países em 76 idiomas por ele disponibilizados. O tempo de visualização de conteúdos 

desse site em dispositivos móveis, que representam mais da metade dos dispositivos 

utilizados para visualizar conteúdos, é superior a 40 minutos (YOUTUBE, 2016). 

Enquanto “plataforma midiática digital online”, termo compreendido neste trabalho 

como o conjunto de serviços online que medeiam as relações entre conteúdos diversos e 

pessoas que os utilizam, entre imprensa e quem comenta e molda os discursos que os 

enredam (GILLESPIE, 2010), o YouTube age na recomendação de conteúdos para públicos 

diversos que, como demonstraremos, não existem a priori, mas se formam pelas relações 

que estabelecem com temas de interesse tornados visíveis por esse site.  

Antes de avançarmos, cabe destacarmos que as plataformas midiáticas apresentam, 

segundo propõe Gillespie (2010), ao menos três dimensões principais: computacional (a 

infraestrutura), arquitetural (estrutura de base para ações e operações específicas) e 

figurativa (plataformas são plataformas não apenas porque possibilitam a inscrição de 

códigos e protocolos, mas porque as affordances3 nelas presentes permitem a comunicação, 

a interação e comercialização). Atentando justamente para esses três aspectos que 

caracterizam as plataformas midiáticas, propomos este trabalho. 

Uma vez que o YouTube é de suma importância na sugestão daquilo que iremos 

assistir, indagamos: como essa plataforma opera na recomendação de conteúdos 

audiovisuais? Quais são os critérios adotados pelo algoritmo desse site para essa 

recomendação? Em que medida públicos diversos se formam em função da ação 

algorítmica nessa plataforma? Como as ações dos públicos contribui para os cálculos de 

recomendação? Essas são as questões suscitadas pela dinâmica comunicacional presente no 

YouTube que, ao serem respondidas, podem apontar caminhos possíveis para a 
                                                             
3 Termo cunhado pelo psicólogo norte-americano James Gibson (1982, 2015) para se referir às qualidades ou 
características presentes em um ambiente. Essas especificidades do meio ofertam possibilidades para a ação 
dos seres que nele agem. Em um ambiente aquático, por exemplo, os peixes podem agir de certas maneiras 
que não poderiam fazer em um ambiente terrestre. Em uma sala de aula, estudantes podem agir de certos 
modos que não poderiam em um restaurante. O argumento central de Gibson é que os seres agem segundo as 
condições ofertadas pelo ambiente em que estão no momento de ação, ainda que possam subverter condições 
e criar outras. 
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compreensão não apenas da ação algorítmica no YouTube, como também em outras redes 

sociotécnicas online, caracterizadas como tal, como detalharemos adiante, por conjugarem 

ações humanas e não humanas (maquínicas). 

Com a finalidade de apresentar algumas respostas para as indagações levantadas por 

este trabalho, o organizamos em cinco tópicos. O primeiro identifica e caracteriza as 

principais ações comunicacionais presentes no YouTube. O segundo apreende o YouTube 

como rede sociotécnica, formulação ancorada na Teoria Ator-Rede (TAR). O terceiro 

discute como o algoritmo do YouTube opera na recomendação de conteúdos audiovisuais 

nessa plataforma midiática. O quarto aborda a formação de públicos variados em razão da 

ação de algoritmos em redes socioténicas online, delimitada na plataforma YouTube. Por 

fim, apresentamos algumas considerações finais sobre públicos algorítmicos, as limitações 

e os desafios de pesquisas que visam lidar com plataformas midiáticas digitais online e a 

formação de públicos. 

 

AÇÕES COMUNICACIONAIS NO YOUTUBE 

 

 O YouTube é uma plataforma midiática digital online em que variadas ações de 

múltiplas ordens acontecem. Essas ações são diferenciadas umas das outras, mas juntas 

integram a dinâmica de tornar visível ou pouco visível os conteúdos audiovisuais nela 

alocados. Nessa plataforma, as pessoas podem agir segundo as condições de ação ofertadas 

por ela (as affordances). Nesse sentido, visualizar, curtir (gostar), não gostar, compartilhar, 

comentar e se inscrever em algum canal do YouTube são ações possibilitadas pelo modo 

como esse site foi programado – aspecto esse que remete às três dimensões ressaltadas por 

Gillespie (2010). 

 Essas ações são de ordem comunicacional, pois deixam rastros digitais que podem 

mais ou menos ser recuperados em função de seu apagamento ou não por quem cria um 

canal nessa plataforma, bem como por quem os produz de maneira consciente ou não 

(BRUNO, 2012, 2013, 2016). O rastro digital, portanto, diz da inscrição de uma ação que 

se deu anteriormente. Enquanto índice, o rastro digital aponta para uma ação, para um 

ambiente e para um ou mais agentes que a realizaram em um instante específico. Esses três 

aspectos que propomos na observação de ações comunicacionais no YouTube se 
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fundamentam na noção de “ação” proposta pela TAR, segundo a qual as ações são incertas, 

pois não sabemos ao certo quem agiu, como agiu, quando agiu, por qual motivo agiu, por 

quem foi levado a agir e onde exatamente agiu (LATOUR, 2005). 

Pensemos nos dados estatísticos disponibilizados publica e gratuitamente pelo 

YouTube quando acessamos um vídeo. Logo abaixo do espaço delimitado para a 

apresentação do conteúdo audiovisual, encontramos: um botão para se inscrever no canal 

cujo vídeo faz parte; o número de visualizações; o número de curtidas (gostei) e não gostei; 

botões para adicionar o vídeo em questão a uma lista de vídeos a serem assistidos em outro 

momento (playlist); botão para compartilhar; botão para incorporar o vídeo em outra 

plataforma midiática; botão para enviá-lo por e-mail; a data de publicação do vídeo em 

questão; o número de comentários e o texto dos comentários com referência ao perfil de 

cada pessoa que comentou.  

Cada número (estatística) e texto (descrição, comentários) apresentado é um tipo de 

rastro digital, pois dizem de uma ação (inscrever-se, visualizar, gostar, não gostar e 

comentar), de um ambiente (o YouTube de modo geral, o canal ao qual o vídeo pertence e a 

página do vídeo em si) e de quem agiu (quem criou o vídeo, quem criou o canal, quem se 

inscreveu no canal, quem visualizou o vídeo, quem gostou ou não dele e quem comentou-

o). A ação, contudo, permanece incerta, conforme a proposta da TAR por nós evidenciada 

acima. Não sabemos ao certo quais foram as pessoas que visualizaram algum vídeo e se 

elas se inscreveram ou não no canal em que o vídeo foi publicado. Do mesmo modo, não 

sabemos com precisão quem gostou ou não de um vídeo. O que sabemos, ainda que com 

certo grau de imprecisão, são os perfis que comentaram o vídeo – cujo nome não 

necessariamente coincide com o nome das pessoas físicas que os criaram –, mas não 

sabemos ao certo quando os comentários foram publicados (referimo-nos a data e hora 

precisas; há apenas uma indicação histórica semanal ou mensal: “há tanto tempo atrás”). 

Outro aspecto ressaltado pela TAR que merece destaque é o fato de a ação ser 

alocal, ou seja, não local (LATOUR, 2005). Ela se distribui de um modo que pode ser 

descrito como rede, pois permite que seja descrita pela conjugação de ações humanas e não 

humanas que, em associação mútua, operam não apenas no mero transporte de 

informações, mas na circulação dessas informações (LATOUR, 2005; [1996] 2013). Nesse 
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fluxo infocomunicacional, muitos atores agem e levam outros a agir, de modo que o 

conteúdo é transformado, por isso são mediadores e não apenas intermediários.  

No caso específico do YouTube, o conteúdo do vídeo em si não muda; o que muda 

são os metadados a ele associados, ou seja, os dados estatísticos que o caracterizam nessa 

plataforma. A alteração dos dados estatísticos, isto é, o aumento deles, aponta para uma 

espiral de mediações em que pessoas que realizam algum tipo de ação nesse site afetam 

outras pessoas. Isso ocorre porque, ao visualizar ou curtir um conteúdo, age-se no sentido 

de sua promoção nessa plataforma, posto que possivelmente ele aparecerá na página inicial 

dela, segundo critérios utilizados por seu algoritmo, como veremos à frente. Nessa 

dinâmica, o vídeo novamente obterá mais visualizações, curtidas, não curtidas, 

compartilhamentos e comentários.  

As ações comunicacionais no YouTube, portanto, bem como em outras plataformas 

midiáticas online que as permitam, graças a suas affordances programadas, como o 

Facebook, o Twitter, o Instagram, entre outras, incidem novamente sobre si mesmas que 

novamente incidem sobre si mesmas, em um processo espiralar. Trata-se, como 

defendemos, de espirais de mediações, em que as ações se afetam mutuamente e 

conjuntamente e, em associação ao algoritmo do YouTube, promovem ou ocultam certos 

vídeos. 

Nesse sentido, o YouTube pode e deve ser pesquisado como rede sociotécnica. Essa 

qualidade das ações e de sua distribuição no YouTube e em outras plataformas midiáticas 

que podem concorrer para que um conteúdo seja mais visualizado no YouTube e também 

mais curtido ou não, compartilhado e comentado, será agora esclarecida. 

 

O YOUTUBE COMO REDE SOCIOTÉCNICA 

 

 O YouTube é capaz de ser descrito como rede sociotécnica por agenciar (colocar em 

relação)4 humanos e não humanos. Ambos são, como frisamos acima, mediadores, pois 

                                                             
4 A noção de agenciamento é discutida por Gilles Deleuze e Félix Guattari em seus diversos escritos. Em 
função de nosso foco e do espaço aqui disponível, não iremos adentrar mais detidamente neste aspecto. De 
modo geral e didático, conforme as proposições por eles apresentadas, o agenciamento se refere ao 
estabelecimento de relações entre entidades distintas por meio daquilo que as diferencia (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011; GUATTARI, 2012). Dito de outra maneira, uma associação se dá em função das 
diferenças de cada ser que, mutuamente produzem uma nova diferença que, em devir, potencialmente pode 
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transformam o que fazem circular. Outrossim, eles são híbridos, pois não podem ser 

pensados dissociados um do outro (LATOUR, 1994a). Com efeito, não há em plataformas 

midiáticas digitais online ações humanas de um lado e ações técnicas de outro; ambas se 

dão em associação. 

 Ao se considerar, então, que ações comunicacionais online no YouTube são 

híbridas, podemos dizer da mesma maneira que elas são sociotécnicas. A dimensão social 

dessas plataformas, portanto, não reside apenas no elemento humano que nelas age, mas 

também nos elementos não humanos que nelas estão presentes e intensamente operantes. A 

esse respeito, Michel Callon (2008), outro expoente da TAR, juntamente com Bruno 

Latour, afirma que as associações são socioténicas por mesclarem elementos heterogêneos 

que não podem ser pensados ou identificados antes de suas ações, pois, à medida que agem, 

eles enredam e convocam à ação outros seres que, novamente ao agirem, agenciam outras 

entidades. Assim, essas camadas de mediação, dispostas de maneira espiralar, como temos 

defendido, atuam sobre si mesmas e expandem a rede composta e fabricada por ações 

diversas. 

 Descrever o YouTube como rede sociotécnica, bem como qualquer outra plataforma 

midiática digital online, implica em levar em conta as conexões que passam a ser 

estabelecidas entre os atores que agem e são levados a agir por outros em agenciamentos 

sociotécnicos (CALLON, 2008). Esses agenciamentos se referem à diversidade de atores e 

formas de ação que realizam, as quais não podem ser pensadas como intencionais ou 

individuais, mas como coletivas, tal como reivindicam Deleuze e Guattari (2011) e Guattari 

(2012) ao reconhecerem, como também o faz a TAR, a capacidade de ação tanto de 

humanos quanto de não humanos. Trata-se, como defende esta teoria, de atores-rede. O ator 

age como rede ao levar muitos à ação, o que por sua vez possibilita a sua distribuição por 

várias localidades; e a rede age como ator, pois agencia entidades diversas que se afetam 

mútua e coletivamente. 

                                                                                                                                                                                          
novamente produzir diferença. Os seres, nesse sentido vão se diferenciando à medida em que se associam e se 
desassociam, e nesta dinâmica, produzem um ser híbrido que não é simplesmente a soma das partes 
individuais (TARDE, 2007; LATOUR, 1994b). A TAR, principalmente Bruno Latour, baseia-se nas 
formulações de Gilles Deleuze, Félix Guattari e Gabriel Tarde para pensar agenciamentos sociotécnicos que 
produzem atores-rede, os quais, por sua vez, agem no sentido de estabelecer aqueles. 
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 Cabe agora, atentarmos de maneira mais cuidadosa e precisa para a ação técnica no 

YouTube em associação às ações humanas, de ordem comunicacional, posto que produzem 

rastros nessa plataforma. Esses rastros, igualmente, são apropriados pelo algoritmo do 

YouTube para a recomendação de conteúdos audiovisuais nessa plataforma. 

 

O ALGORITMO DO YOUTUBE E A RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

 Como temos dito, as ações de criar e publicar um conteúdo audiovisual no YouTube, 

inscrever-se em algum canal nessa plataforma, visualizar um vídeo, gostar ou não dele, 

compartilhá-lo, incorporá-lo em outras plataformas, bem como comentá-lo, são ações 

comunicacionais pois deixam rastros digitais nesse site. O que passamos a investigar nesta 

seção é o uso desses rastros digitais por parte do algoritmo do YouTube a fim de que 

conteúdos sejam recomendados nessa plataforma, de modo a promover os canais que nela 

estão registrados e a fazer com que públicos diferenciados permaneçam o maior tempo 

possível nesse site. 

 O algoritmo do YouTube não é divulgado publicamente, ou seja, não sabemos ao 

certo como ele age na recomendação de vídeos e canais nessa plataforma. Nas palavras da 

TAR, ele é uma “caixa-preta” (LATOUR, 2000). Essa expressão é de ordem 

infocomputacional e se refere ao processamento de dados de maneira pouco explícita pelos 

computadores e máquinas de cálculo. Como recomenda a TAR, a caixa-preta precisa ser 

aberta a fim de que se observe as mediações que ali se dão e se apreenda os diversos 

mediadores que nela agem. Da mesma maneira, ao se abrir uma caixa-preta, revela-se as 

diversas controvérsias nela implicadas. Esse último ponto não será tratado por nós neste 

trabalho. 

 Ao abrirmos a caixa-preta dos algoritmos, podemos tomá-los como funções, 

fórmulas, códigos, cálculos matemáticos (logaritmos) ou softwares que reconhecem 

informações e produzem outras (GILLESPIE, 2014a, 2014b). Eles mapeiam nossas 

preferências em detrimento de outras, sugerindo e disponibilizando novas informações ou 

informações esquecidas, como nos diz esse autor. Preferências que, como temos reforçado, 

são feitas em função daquilo que o algoritmo também já nos tenha recomendado, na 

dinâmica espiralar de mediações para a qual temos chamado atenção. Preferências que se 
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baseiam, portanto, em rastros digitais por nós produzidos, mas principalmente produzidos 

por outras pessoas que utilizaram uma ou mais plataformas midiáticas digitais online e 

nelas deixaram as marcas de suas ações de visualização, inscrição, compartilhamento etc. 

(seus rastros). 

 Nesse sentido, os algoritmos, conforme alega Gillespie (2014b), realizam a gestão 

de nossas interações nessas redes sociotécnicas online, pois destacam conteúdos e excluem 

ou tornam pouco visíveis outros. Esse mesmo mecanismo de visibilidade ou invisibilidade 

opera em outras plataformas midiáticas digitais online. No Facebook (FB), por exemplo, os 

algoritmos do Feed de Notícias (FN) sublinham as notícias e publicações de amigos/as com 

os/as quais mais nos relacionamos (troca de mensagens, curtidas de conteúdos, conversas 

pelo chat do FB, amizades recentes) (GILLESPIE, 2014b; JURNO, 2016). As interações 

em “rede sociais”, portanto, não são apenas sociais (apenas humanas, no sentido clássico),5 

por isso defendemos o termo “redes sociotécnicas online”, integrando os não humanos 

nessa dinâmica comunicacional e interacional nessas plataformas midiáticas digitais online. 

 As interações sociotécnicas são de extrema importância na ação algorítmica no 

YouTube. Nessa plataforma, especificamente, de acordo com pesquisa realizada por Matt 

Gielen e Jeremy Rosen (2016), o sucesso (maior visibilidade e acesso a conteúdos) ou o 

fracasso (o contrário) de conteúdos no YouTube e em plataformas midiáticas dependem do 

mecanismo de distribuição desses materiais. Conforme relatam esses pesquisadores, os 

dados por eles coletados e analisados, referentes ao YouTube, apontam para a conjugação 

de algumas variáveis que podem indicar o modo pelo qual o algoritmo desse site opera. 

 O título do vídeo ou do canal, as miniaturas de imagens dos vídeos (as thumbnails), 

o histórico de navegação das pessoas, dentre outros fatores que apresentaremos a seguir, 

influenciam a recomendação de ordem algorítmica no YouTube. Considerando os primeiros 

pontos destacados ao início deste parágrafo (titulação de conteúdos e miniaturas), notamos 

que a ação de quem cria e publica materiais audiovisuais nessa plataforma é de suma 

importância, pois essas ações possibilitam que um conteúdo seja acessado nesse site. Em 

outras palavras, só é possível acessar e visualizar um conteúdo que tenha necessariamente 

                                                             
5 A este respeito é válido conferir os trabalhos de Émile Durkheim, Max Weber e Erving Goffman, criticados 
pela TAR, principalmente Latour (2005). 
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sido publicado diretamente na plataforma midiática em que ele se encontra disponível ou 

nela republicado a partir de outra plataforma.  

Nesse quesito, cabe ressaltarmos, para não contradizermos a TAR, teoria de base 

deste artigo, que a ação de publicar um vídeo não é a “primeira ação”, que dará início e 

desencadeará todas as outras ações possíveis na plataforma e para além dela. Trata-se, 

deveras, de uma ação identificável como “primeira”, mas que obviamente decorre de outras 

ações que não sabemos ao certo, como o porquê de alguém produzir aquele vídeo e o 

porquê de disponibilizá-lo no YouTube e não em outra plataforma ou ainda em quais outras 

plataformas ele foi ou não publicado.  

Tudo isso pode ser rastreado digitalmente, mas, de imediato, o que interessa é o que 

se sabe: que um vídeo específico, com um título específico, foi publicado por um perfil 

específico, em uma data específica em uma plataforma específica. Com isso, podemos 

atualizar os termos da TAR e dizer que se a ação é incerta – premissa da qual partimos, em 

termos metodológicos – é necessário considerar o que se sabe e o que vai sendo descoberto 

(tornado sabido) a fim de que a complexidade e a incerteza dos fenômenos sejam 

minimizadas ou reduzidas no intuito de se tornarem inteligíveis e analisáveis. Esse aspecto 

está previsto na resolução da TAR, quando essa vertente sociológica francesa pondera a 

respeito da redução de complexidade de controvérsias, ponto que não abordaremos neste 

trabalho, mas que igualmente se relaciona à noção de caixa-preta outrora por nós 

apresentada neste texto. Portanto, devemos partir do que sabemos e do que os fenômenos 

nos apresentam, mas sem desconsiderar as incertezas que eles comportam. 

 Considerando, então, o que sabemos sobre o YouTube, partimos do fato de que que 

um conjunto de ações se afetam mutuamente, no sentido espiralar de mediações que temos 

apontado. Em relação a este ponto, Gielen e Rosen (2016) constataram que o YouTube 

possui não apenas um, mas vários algoritmos (recomendação, sugestão, relação de vídeos 

ou vídeos relacionados, pesquisa etc.). O que eles nomeiam como “o algoritmo do 

YouTube”, e que nós também adotamos neste artigo, refere-se a esse grupo de algoritmos 

que, apesar de serem distintos, compartilham o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, 

os cálculos por eles realizados fundamentam-se em variáveis semelhantes. Voltemo-nos 

para elas neste momento. 
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 A primeira variável apresentada pelos pesquisadores é o Tempo de Visualização 

(Watch Time), que não diz respeito à quantidade de minutos de um vídeo que foram 

assistidos por alguém, mas se refere à combinação dos seguintes elementos: visualizações, 

duração da visualização, inicialização de sessões, frequência de upload, duração da sessão e 

finalização da sessão. Esses elementos podem indicar com qual frequência vídeos de um 

canal são iniciados e por quanto tempo as pessoas permanecem utilizando o YouTube. 

 O primeiro fator a ser levado em conta no cálculo do algoritmo do YouTube é o 

número de visualizações. O sucesso de um vídeo nessa plataforma, então, entendido como 

o alcance de públicos, o qual deve ser igual ou superior a 50% do número de inscrições do 

canal nos últimos 30 dias, depende do quanto ele é visualizado, bem como do número de 

inscrições que possui. Nesse item, novamente nos apercebemos da dinâmica espiralar das 

mediações efetuada por pessoas e algoritmos.  

Quando um vídeo aparece para nós na página inicial do YouTube, recomendado por 

seu algoritmo, tendemos a clicar nele e visualizar seu conteúdo. Essa ação, por sua vez, 

pode nos levar a nos inscrevermos no canal ao qual o vídeo pertence, ação esta que tende a 

aumentar o número de visualizações e assim sucessivamente. Não cabe aqui explicitar o 

processo de semiose discutido pela perspectiva pragmaticista de Charles S. Peirce, mas 

seria um caminho produtivo futuro. 

 As visualizações, se considerarmos a questão do tempo, precisam se dar de maneira 

exponencial e concentrada no menor intervalo possível, o que é nomeado pelos 

pesquisadores como Velocidade de Visualização (View Volocity). Como eles averiguaram, 

a conjugação do número de visualizações com a velocidade dessas visualizações incide no 

sucesso do vídeo e do canal ao qual ele pertence. Por outro lado, se um vídeo é pouco 

visualizado em um curto período de tempo, o algoritmo debita do cálculo que faz uma 

variável que poderia atribuir um maior grau de relevância ao material videográfico em 

questão.  

A fórmula matemática do algoritmo do YouTube, desse modo, baseia-se em ações 

passadas (rastros) e em ações futuras (devir). O cálculo tende a previsibilidade ancorada no 

que já foi feito e no que pode ser feito. Ao mesmo tempo em que há uma recuperação 

histórica dos rastros, há também uma antecipação de performances (ações e condutas; 

modos de ação) (BRUNO, 2016). Se uma grande quantidade de pessoas inscritas não 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

visualizar um conjunto de vídeos de um canal específico, o YouTube não irá recomendar o 

próximo vídeo publicado nesse canal para os/as usuários/as nele inscritos/as (GIELEN; 

ROSEN, 2016). 

 Além dessas duas variáveis, evidenciadas nos três últimos parágrafos, a Duração de 

Visualização (View Duration) é outro fator que o algoritmo do YouTube leva em conta para 

recomendar conteúdos. Ele diz respeito a quanto tempo uma pessoa assiste um vídeo 

individual. De acordo com os pesquisadores, vídeos com maior duração tendem a ser mais 

visualizados, pois o tempo total assistido conta no cálculo do algoritmo. Assim, quanto 

maior a duração de um vídeo, mais minutos uma pessoa tende a assistir. 

 Outras três variáveis analisada conjuntamente são a Inicialização de Sessão (Session 

Starts), a Duração de Sessão (Session Duration) e a Finalização de Sessão (Session Ends), 

as quais se referem respectivamente a inicialização, duração e finalização de uma sessão no 

YouTube. A Inicialização de Sessão concerne ao número de pessoas que iniciam uma 

sessão com os vídeos de um canal. Prioritariamente, as primeiras pessoas a iniciarem uma 

sessão tendem a ser aquelas que se inscreveram no canal, posto que recebem, em primeira 

mão, notificações e avisos sobre novas publicações no canal ao qual se afiliaram. Esse 

aspecto se associa à visualização das miniaturas dos vídeos, às quais aqueles/as inscritos/as 

no canal já estão acostumados/as a ver, pois essas miniaturas podem recuperar imagens 

dos/as criadores/as do canal ou de temas que eles/as recorrentemente abordam.  

A Duração de Sessão, por sua vez, refere-se ao tempo que um conteúdo possibilita 

aos usuários/as permanecerem na plataforma ao assistirem o vídeo específico de um canal 

específico e logo depois de o terem feito. A Finalização de Sessão, a seu turno, diz respeito 

à frequência com que alguém finaliza uma sessão no YouTube enquanto ou após visualizar 

um dos vídeos de um canal em particular. 

 Em suma, Gielen e Rosen (2016) concluem que o algoritmo do YouTube age no 

sentido de promover canais e não vídeos individuais, pois como vimos, o número de 

inscrições do canal, bem como a quantidade e a duração de vídeos nele alocados incide 

nessa repercussão nessa plataforma. No entanto, como ressaltam ambos os pesquisadores, o 

YouTube usa vídeos para promover canais individuais. Trata-se, portanto, de uma mútua 

afetação (mediação) entre canais e vídeos desses canais, bem como entre inscrições e 

visualizações. Igualmente, trata-se de mediações entre tempo de visualização, duração de 
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vídeos e data de publicação de vídeos. O peso de cada variável, conforme apontam os 

pesquisadores, dá-se na seguinte ordem: Session Start Score, Session Duration Score, View 

Duration, Consistency Score, Engagement Rate, Publish Boost, Relevancy, Rolling 

Relevancy, Rolling Subscriptions 5 Day e 7 Day Average vs. View Duration Score.  

 O algoritmo do YouTube, portanto, condiciona: quantas visualizações cada vídeo e 

canal terá; o sucesso de canais, focados em conteúdos específicos – aspecto pouco discutido 

pelos pesquisadores e que merece investigações, como a que temos realizado no âmbito do 

doutorado; conteúdos de canais com personalidades célebres sempre serão dominantes 

nessa plataforma por serem específicos – ponto pouco esclarecido na pesquisa realizada; e 

novos canais sem acesso a dados dos públicos levarão bastante tempo para crescer. 

Logo, como pudemos destacar pela pesquisa na qual nos referenciamos, o objetivo 

principal do YouTube é produzir públicos de maneira algorítmica, baseando nas variáveis 

que apresentamos neste tópico do artigo, a fim de que pessoas retornem a essa plataforma e 

nela permaneçam o maior tempo possível. Dessa maneira, cabe agora esclarecermos a 

noção de público e como esse grupo se forma de maneira algorítmica no YouTube. 

  

A FORMAÇÃO DE PÚBLICOS ALGORÍTMICOS 

 

 Como temos argumentado, o algoritmo do YouTube age na promoção de canais e de 

vídeos segundo os rastros digitais de ações comunicacionais online efetuadas por pessoas 

que navegam por essa plataforma midiática digital online. Essas ações, como vimos, são de 

diversos tipos e aquelas de visualização e inscrição são de suma importância para o cálculo 

de recomendação efetuado por aquele algoritmo. 

 Um aspecto crucial não abordado por Gillespie (2010, 2014a, 2014b) nem por 

Gielen e Rosen (2010) em relação à ação algorítmica no YouTube e em plataformas 

midiáticas digitais online concerne as ações de compartilhamento e comentário nesse site. 

Primeiro falaremos da ação de compartilhar e em seguida da ação de comentar conteúdos 

audiovisuais nesse site. Compartilhar um vídeo implica em fazê-lo circular para além do 

YouTube. Ao sugeri-lo a outras pessoas, fazemos com que ele apareça e seja 

disponibilizado em outras plataformas midiáticas, como o Facebook e o Twitter, meios que 

temos recentemente investigado em nossa pesquisa de doutorado. Esse cruzamento entre 
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mídias e seus conteúdos, tem sido por nós compreendida enquanto intermídia, característica 

que demarca a lógica comunicacional e midiática atual (ALZAMORA; SALGADO, 2014). 

O YouTube, então, em conexões com outras plataformas midiáticas, constitui uma rede 

intermídia, pois as ações comunicacionais nele realizadas, que se assemelham as ações 

comunicacionais de mídias, distribuem-se entre essas mídias e operam na circulação de 

conteúdos e na transformação de seus metadados (número de visualizações, gostei, não 

gostei, comentários), bem como na ressignificação dos temas abordados em um vídeo que 

circula dessa maneira intermídia. 

Igualmente, o conteúdo elegido para ser abordado em determinado vídeo e o 

conjunto de temas que irão caracterizar um canal e possibilitar que as pessoas nele se 

inscrevam ou não é de extrema importância. Isso porque públicos se interessam por 

assuntos que lhes pareçam relevantes ou mesmo lhes permita se informar ou se entreter. 

Esse aspecto de formação de “comunidades de interesse” foi por nós discutido 

anteriormente enquanto composição de audiências, que se reúnem em torno de assuntos de 

interesse comum em associações temporárias e frágeis (SALGADO, 2013). Naquele 

momento, realizamos uma exaustiva revisão da noção de audiência por diferentes vertentes 

de estudo e a empregamos para caracterizar um grupo de pessoas que se interessam por 

temáticas afins que performam provisoriamente o papel de audiências por vinculações de 

ordem estética, ou seja, pela vontade de se estar com outras pessoas. Neste momento, 

todavia, precisamos reformular aquela noção, pois o termo audiência, como temos pensado 

ultimamente, indica um sentido de leitura que não nos parece o mais adequado. 

Como ressaltamos naquele trabalho, essa nomenclatura se volta, em seu uso mais 

recorrente, simplesmente para os dados numéricos que constituem pesquisas quantitativas 

(SALGADO, 2013). Naquela ocasião, revisamos esse quesito e indicamos que há também 

um aspecto qualitativo das audiências que deve ser considerado nas pesquisas que abordam 

esse tema. Entretanto, o termo “audiência” ainda nos parece carregar mais fortemente o 

sentido quantitativo, além de remeter à prática de escuta radiofônica – momento de sua 

formulação inicial quando da invenção e uso do rádio. Desse modo, sugerimos que o termo 

“públicos” seja utilizado em detrimento daquele outro. 

Utilizar o termo “públicos” no plural indica que não se trata de considerar apenas 

um grupo homogêneo e coeso de pessoas de classe social e faixa etária semelhantes, mas de 
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levar em conta uma multiplicidade de seres que podem partilhar interesses comuns por 

temáticas específicas. A vinculação estética (emocional e afetiva) que ressaltamos naquele 

trabalho permanece como característica das associações estabelecidas entre usuários/as, 

mas a ação algorítmica precisa necessariamente ser incluída nestas relações sociais e 

técnicas, por isso sociotécnicas, como evidenciamos acima. 

Outro fator notório que precisamos ressaltar neste artigo, em consonância com a 

TAR, é que não há grupos, mas formação de grupos (LATOUR, 2005). Essa bandeira 

levantada por essa abordagem teórica, nesse sentido, auxilia-nos diretamente a repensar que 

grupo de pessoas é esse que acessa conteúdos no YouTube e em plataformas midiáticas 

digitais online segundo preferências pessoais, mas também fortemente orientadas pela 

recomendação dos algoritmos que agem nessas plataformas e por suas affordances e 

botões. Considerando essa proposição da TAR, então, cabe afirmarmos que não existem 

públicos, mas formação de públicos, que como vimos, formam-se de maneira algorítmica. 

Compreendemos os públicos algorítmicos do YouTube como grupo temporário, 

flexível, instável e associativo de pessoas que possuem interesses comuns por outra pessoa 

(celebridade, personalidade pública, vlogueiro, blogueiro etc.), por temas variados 

(videogame, saúde, fitness, beleza, moda etc.) ou canais (humor, jogos, música, beleza, 

fitness etc.). Os públicos algorítmicos são moldados por suas práticas e ações em rede e 

pelas possibilidades de ação nas plataformas midiáticas (affordances), que moldam as 

dinâmicas associativas, moldadas também pelos/as usuários/as e pelo algoritmo que nelas 

age. 

Do mesmo modo, entendemos que os públicos, segundo formulação de Warner 

(2002), formam-se apenas no contato e contágio com produções textuais e imagéticas 

(livro, filme, vídeo, fotografia, exposição, texto, espetáculo circense, apresentação teatral, 

site de notícias, roda de samba, vlog no YouTube etc.). Assim sendo, não há públicos a 

priori ou antes de uma performance (SALGADO, 2013). Os públicos se formam no 

momento em que agem, seja assistindo televisão, lendo histórias em quadrinho, escutando 

um programa de rádio, ouvindo um concerto em uma sala de câmara, visitando uma 

exposição, entre outras possibilidades.  

Há, como sublinha Warner (2002), uma auto-organização dos públicos. Não há algo 

ou alguém que dite como eles devam se organizar, mesmo quando os algoritmos de 
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plataformas midiáticas recomendam conteúdos. Não se trata de ordenar o que deve ser feito 

e como deve ser feito, mas de recomendar e ofertar condições de ação (affordances) que 

podem e de fato influenciam as performances online, de humanos e de algoritmos. Os 

públicos, portanto, são virtuais, ou seja, atualizados no momento em que agem e levam 

outros a agir (acesso ao YouTube, visualização e compartilhamento e/ou comentários). 

Warner (2002) esclarece ainda que os públicos produzem sentidos em relação 

àquilo com o qual se contagiam, estando ou não presentes fisicamente – o autor considera, 

por exemplo, que a multidão (crowd) é um tipo de público, bem como a audiência. Esse 

autor evidencia que a quantificação dos públicos deve ser feita menos no sentido de 

considerar aquilo que é ditado discursivamente por instituições do que os próprios 

discursos por eles produzidos nas dinâmicas conectivas das quais participam e produzem. 

Por conseguinte, como nós defendemos, não se trata de decisões, produções discursivas ou 

ações individuais, mas coletivas, distribuídas em rede, em conexões e associações entre 

pessoas que, como temos frisado, ocorrem em relação direta com os rastros que deixam e 

com os algoritmos que agem, especificamente neste trabalho, em plataformas midiáticas 

digitais online. 

Outra qualidade que caracteriza os públicos diz respeito as relações estabelecidas, 

feitas entre estranhos. Dito de outra maneira, Warner (2002) considera que os públicos se 

formam por meio de associações que são estabelecidas entre alteridades, entre pessoas que 

obviamente são diferentes umas das outras. Esse aspecto retoma a discussão que fizemos 

acima sobre a condição híbrida das vinculações (sociais e técnicas; sociotécnicas), pois as 

interações entre as pessoas não têm a ver simplesmente com partes individuais somadas, 

mas de fato com uma nova entidade, que não é simplesmente a soma dos elementos que 

integram a composição.  

Dessa maneira, definimos os públicos algorítmicos como grupo de pessoas que se 

afetam mutuamente em função de suas ações, de ordem comunicacional e sociotécnica, em 

formação em plataformas midiáticas digitais online em que algoritmos atuam na 

recomendação de conteúdos para essas pessoas. Trata-se de uma espiral de mediações 

sobrepostas no decorrer e no desenrolar dos processos comunicacionais em que mediadores 

diversos (conteúdos, algoritmos, affordances, botões, rastos, performances – condutas e 

comportamentos, preferências, escolhas e usos) agem entre si e entre as pessoas em 
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associações temporárias que se desdobram em metadados e significados múltiplos que 

circulam e se alteram nesse contágio coletivo de entidades que povoam ambientes online. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste texto nos dedicamos a apresentar uma reflexão de caráter epistemológico e 

metodológico para a análise de plataformas midiáticas online, em geral, e do YouTube, em 

específico. Igualmente, oferecemos caminhos possíveis para a apreensão de ações 

comunicacionais, necessariamente sociotécnicas, didaticamente distinguidas entre humanas 

e não humanas. Nessa dinâmica comunicacional híbrida, em que pessoas e algoritmos se 

associam, destacamos que estes se valem de rastros digitais produzidos e deixados por 

aquelas no YouTube no intuito de recomendarem conteúdos audiovisuais que visam 

promover canais individuais por meio de vídeos específicos.  

Nesse cálculo de relevância e classificação de conteúdos, o algoritmo do YouTube 

se baseia, sobretudo, no número de visualizações e no número de inscrições de vídeos 

alocados em um canal. Da mesma maneira, esse algoritmo leva em consideração o tempo 

que o vídeo foi visualizado e o número de visualizações ao longo de um curto período de 

tempo – de uma semana a no máximo 30 dias. A relevância no YouTube se define por 

aquilo que potencialmente pode interessar a públicos diversos em função daquilo que já foi 

feito no YouTube e de futuras ações que podem se dar nessa plataforma. A recomendação, 

bem como a relevância, como ressaltamos, é calculada e atua na antecipação de 

performances futuras, ou seja, em ações comunicacionais subsequentes desencadeados por 

ações passadas ou em andamento nesse site. 

 Ao problematizar que os algoritmos de plataformas midiáticas digitais online, como 

o YouTube, operam na formação de públicos, pudemos reformular a noção de audiências 

por nós trabalhada em outra oportunidade e formular um operador conceitual e analítico 

que nomeamos como “públicos algorítmicos”. Esse operador destaca que as categorias 

affordances, botões, ações comunicacionais e rede intermídia e sociotécnica devem ser 

observadas em análises que tenham por objeto o YouTube ou plataformas midiáticas 

digitais online, de modo que as ações humanas sejam sempre pensadas em associação às 

ações não humanas (técnicas ou maquínicas). Deve-se partir, portanto, como ressaltamos, 
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daquilo que se sabe, sem, contudo, desconsiderar a complexidade e o grau de incerteza dos 

fenômenos comunicacionais e midiáticos a serem minuciosamente examinados. 

 À guisa de conclusão, cabe pontuarmos que futuras investigações podem se voltar 

para a dimensão semântica dos vídeos, ou seja, a titulação que lhes é atribuída por quem os 

cria e publica no YouTube, bem como os recursos para fazê-lo: caixa alta, caixa baixa, 

palavras-chave que permitam a sua pesquisa pelo buscador do YouTube e de outras 

ferramentas de busca. Além disso, pode-se observar as palavras empregadas para a titulação 

e a descrição dos vídeos e dos canais a serem investigados. Igualmente, frisamos que a 

dimensão intermídia do YouTube deve ser examinada mais detidamente, em conexões 

possíveis com outras plataformas, como o Facebook e o Twitter, bem como deve-se atentar 

para o conteúdo abordado nos vídeos e a performance daqueles/as que figuram nos 

materiais audiovisuais. Por último, mas não menos importante, a circulação da URL dos 

vídeos e os comentários também devem ser considerados, pois podem revelar mediações e 

mediadores não previstos ou não visíveis apenas no YouTube. 
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