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Resumo
Com a explosão de dados digitais e a evolução do campo da inteligência artificial,
começou a ser introduzida uma ruptura tecnológica dentro de algumas empresas de
jornalismo que tem profundo impacto sobre a cultura organizacional e a dos
jornalistas: a automatização de funções como apuração, redação e distribuição de
notícias. Este processo já ocorre nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Reino Unido
e China, em empresas como Associated Press, Forbes, Washington Post e Bloomberg.
No Le Monde, por exemplo, os algoritmos redigiram notícias sobre as eleições em
2015. Os algoritmos, aqui chamados de agentes autônomos artificiais, produzem
notícias baseadas em dados facilmente estruturados, como nas áreas de esportes,
finanças e previsão de tempo. Este trabalho tem dois objetivos: mostrar como os
algoritmos estruturam a matéria a partir do lead e do avanço da geração de linguagem
natural e analisar as tendências e diferenças de funções entre jornalistas humanos e
agentes autonômos artificiais e o que a automatização pode representar para a
organização jornalística. As reflexões não adotam uma visão neutra ou determinista
da tecnologia e partem de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório e
interdisciplinar e da abordagem da Teoria Ator-Rede.
Palavras-chave: Algoritmos jornalísticos; jornalismo automatizado; agente
autonônomo artificial no jornalismo

1.Introdução
Com as tecnologias digitais conectáveis foram introduzidas várias mudanças
na sociedade, entre elas o acesso, a produção e a distribuição de informação, que
deixaram de ser um monopólio das empresas jornalísticas. Atualmente, o jornalismo
pode ser realizado melhor dentro ou fora da redação, por profissionais ou amadores,
por parceiros ou especialistas. Tudo depende da matemática do ecossistema e, em
última instância, da necessidade do consumidor de informação (ANDERSON; BELL
e SHIRK, 2013). Recentemente, um novo ator passou a fazer parte do processo de

produção jornalístico: os agentes autônomos artificiais, que operam na internet,
coletando dados de arquivo em arquivo, executando operações lógicas para resolver
um problema ou tarefa. Eles trabalham em redes de componentes sem controle
central, com regras de operação que crescem para o comportamento coletivo
complexo, processam informações e adaptam-se através do aprendizado e da
evolução. Portanto, eles operam dentro de um sistema complexo que é autoorganizado, emergente e não trivial (MITCHEL, 2009). Para compreender o novo
ecossistema jornalístico, a abordagem da Teoria Ator-Rede (TAR) é empregada por
ter uma visão menos antropocêntrica do social. Segundo ela, um agregado não
humano pode ter relação e conectar-se com outro humano, dentro de uma concepção
do social como uma associação momentânea e dinâmica. Assim, os algoritmos que
redigem notícias são entendidos como atores - ou actantes - e como mediadores, uma
vez que essas características modificam o ambiente que atuam, fazendo diferença no
processo. Os textos automatizados são curtos e seguem a estrutura do lead
jornalístico, que tem uma sequência de passos traduzida facilmente para uma lista de
instruções para a máquina. Desta forma, os agentes autônomos artificiais estruturam a
história, fazem um título e traduzem os dados para uma linguagem natural e
compreensível para o ser humano.
Por ser um fenômeno recente, existem poucos estudos sobre a automação nas
redações, atividade nomeada como robot journalism (CLERWALL, 2014; LATAR,
2014, 2015; ALJAZAIRI, 2016); automated journalism (LECOMPTE, 2015;
GRAEFE, 2016) ou jornalismo automatizado (SANTOS, 2016) e algorithmic
journalism (Diakopoulos, 2013; van Dalen, 2012). Neste trabalho, foi adotado o
termo jornalismo automatizado. Nas redações onde ele é empregado, a justificativa
econômica é a mais recorrente, pois os algoritmos geram notícias mais rapidamente
do que os jornalistas e com custo menor. A partir da revisão bibliográfica
interdisciplinar conclui-se que a automação está sendo vista como:
a) Útil para estórias de rotina e tópicos repetitivos (GRAEFE, 2016;
ALJAZAIRI, 2016); mas o texto é mais burocrático, não é criativo e pode ter

problemas com metáforas e contextos culturais diversos. Os algoritmos não
fazem fazem pergunta “fora da caixa” (LATAR, 2015), reduzem a
diversidade, complexidade, curiosidade e imaginação (CARR, 2015) e
eliminam empregos de rotina do jornalista (LINDEN, 2016);
b) Válida quando a velocidade é essencial (GRAEFE, 2016) e satisfaz a
necessidade de imediatismo (LINDEN, 2016). Ela economiza tempo de
produção de notícias e também, ao mesmo tempo, pode postar notícias
rapidamente em redees sociais (LATAR, 2015);
c) Permite expansão da cobertura e aumento da receita através da personalização,
(LECOMPTE, 2015; LATAR, 2015). Por outro lado, aumenta a pressão para
adaptar conteúdo de acordo com retorno econômico (LATAR, 2015);
d) Identifica fatos despercebidos em enormes volumes de dados e gera decisões e
processos editoriais mais eficientes ao fazer previsões e detectar tendências
(LINDEN, 2016; LATAR, 2015);
e) Libera repórteres para tarefas que exigem mais qualificação, análise,
investigação e contextualização (van Dalen, 2012; MOROZOV, 2012;
CLERWALL, 2014; LECOMPTE, 2015. Mas muitos jornalistas ficarão
limitados ao treinamento de algoritmos para definição de palavras e processos
(LINDEN, 2016).
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