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Pensar em preservar conteúdos oriundos de redes sociais convoca a 

pensar não apenas em que conteúdos são esses e suas características 

do ponto de vista da forma, estrutura e mídia, mas, sobretudo, o que é 

estar em rede e o que é preservar a rede. Pode-se denominar os con-

teúdos em redes sociais como objetos digitais. Esses objetos, sejam 

eles originalmente digitais ou oriundos de objetos materiais digitaliza-

dos, são constituídos por camadas de informação que são peculiares 

de cada rede social. Essas camadas são formadas pelos comentários, 

curtidas, compartilhamentos, votações, textos que acompanham os 

objetos, as imagens, hashtags, marcações de lugares, pessoas, entre 

outros elementos que as diferentes redes utilizam para criar uma di-

nâmica de relacionamento social. Logo, preservar um objeto digital é 

também compreender e produzir estratégias de preservação das ca-

madas de informação nas quais ele se constitui como objeto social. 

O desafio é enorme e coloca inúmeras questões técnicas, éticas e le-

gais, quando se trata de compreender o problema em diversas dimen-

sões. Um dos exemplos mais notórios e simbólicos desse desafio é o 

que ocorreu com a rede social Orkut. Criada em 2004 e desativada 

em 2014, o Orkut foi por vários anos um espaço de socialização ex-

tremamente importante no Brasil. Palco da iniciação de muitos usuá-

rios à internet, milhares de comunidades públicas foram criadas com 

a publicação de milhões de objetos digitais produzidos e socializados 

por seus usuários. Quando de sua desativação, em 2014, o Google, a 

empresa mantenedora do Orkut, permitiu que os usuários individuais 

continuassem se conectando na rede até 2016 e podendo fazer down-

load de seus conteúdos pessoais, tais como fotos e textos publicados 

por eles. Já as comunidades públicas ficaram disponíveis até maio de 

2017 para visitação em ambiente de arquivo fornecido pelo Google. 

Esse ambiente era bastante precário, não possuindo uma interface 

de busca e a única forma de navegação pelas comunidades era por 

ordem alfabética da primeira letra do nome. Quando se encontrava 
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uma comunidade, as postagens feitas estavam disponíveis em pági-

nas HTML estáticas, onde não se conseguia navegar pelos usuários, ver 

seus perfis ou interagir com os conteúdos publicados. Por fim, desse 

registro, oficialmente, não se tem mais nenhum objeto preservado e 

disponível para acesso.

O que de fato se passou com essa experiência e que mostra elementos 

fundamentais para reflexão? O Google, ao desativar a rede, retira os 

componentes dinâmicos que permitem as formas de relacionamen-

to social. Os algoritmos do Orkut foram desativados e com eles toda 

possibilidade de interação. Os objetos digitais tornaram-se estáticos e 

foram transformados em documentos web apenas para visualização 

humana. As possibilidades de busca e recuperação da informação são 

limitadas a recursos precários de ordenação alfabética. A rede é con-

gelada e desaparece na sequência. Nessa iniciativa, tentou-se preser-

var, mesmo que por um período curto de tempo, apenas parte do que 

constitui uma rede social e de sua experiência de uso. O que lhe dá 

vida e torna a experiência dinâmica, o que permite o jogo de mediação 

dos algoritmos desapareceu e cabe mesmo se perguntar se aquilo que 

estava no ar ainda era uma rede social ou apenas evidências, resquí-

cios, traços de sua existência.

Logo, quando se trata de discutir a preservação de conteúdos em re-

des sociais é fundamental ampliar a compreensão do que significam 

esses conteúdos em rede. Cabe destacar alguns elementos que seriam 

passíveis de preservação e que, uma vez adequadamente preserva-

dos, permitiriam a reconstituição dos conteúdos em seus contextos 

originais. Em primeira instância é fundamental compreender o con-

teúdo como objeto digital, identificando as camadas de informação 

que o constituem, e garantir que elas sejam passíveis de preservação. 

Os comentários, as curtidas, os compartilhamentos, as marcações, os 

textos, os likes e dislikes, entre outros, são fundamentais para a ca-

racterização desse objeto e elementos necessários à sua preservação. 

Um segundo elemento fundamental é a dinâmica de circulação dos 

objetos digitais, ou seja, os algoritmos utilizados para ordenar a expe-

riência de acesso a esses objetos, algoritmos esses responsáveis por 

produzir filtros de relevância, visibilidade e interação. Esses algoritmos 

são a inteligência de circulação da informação da rede social, eles não 

apenas possuem efeito dinâmico, mas uma dimensão cultural fun-

damental. São eles que incorporam as formas de governança da rede 

social e, portanto, regulam a experiência de uso dessa rede em todas 

as suas possibilidades interativas.

Fica evidente, a partir do exposto acima, que essa preservação adquire 

dimensões e desafios técnicos de alta complexidade. Faz-se neces-

sário identificar formas de extrair os objetos digitais em todas suas 

camadas constitutivas, identificar os algoritmos e suas características 

técnicas e lógicas de funcionamento, ao mesmo tempo disponibilizar 

isso em plataformas que permitam amplo acesso, busca, recuperação 

e restabelecer o contexto de uso e a dinâmica social de produção e 

circulação dos objetos digitais. 

Um dos exemplos mais interessantes nessa direção e que parece 

atender aos elementos de preservação mencionados acima é a inicia-

tiva dos arquivos de redes sociais realizados pela equipe da biblioteca 

presidencial do ex-presidente dos EUA, Barack Obama. Em um proje-

to organizado pela biblioteca presidencial, mas mantido pelo National 

Archives and Records Administration (Nara), todos os conteúdos de 

redes sociais produzidos durante o exercício do mandato foram orga-

nizados no Facebook1, Medium2e Twitter3. Todos os conteúdos seguem 

1  https://www.facebook.com/POTUS44/ 

2  https://medium.com/@POTUS44

3  https://twitter.com/potus44 

file:///Volumes/GoogleDrive/My%20Drive/CLIENTES/UNIVERSO/CINE%20OP/16%c2%aaCINEOP/CATALOGO/_TEXTO\h 
https://medium.com/@POTUS44
file:///Volumes/GoogleDrive/My%20Drive/CLIENTES/UNIVERSO/CINE%20OP/16%c2%aaCINEOP/CATALOGO/_TEXTO\h 
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ativos nas redes sociais originais, mas também foram baixados de 

suas redes e disponibilizados para download para os usuários pesqui-

sarem em arquivos formato .ZIP4. O arquivo histórico completo possui 

mais 250.000 registros e inclui mais de 100 contas de redes sociais 

oficiais utilizadas durante sua presidência e por sua equipe de governo. 

Os arquivos possuem não apenas o conteúdo textual das postagens, 

mas todos os dados de interação nas redes, como os comentários, 

curtidas, compartilhamentos etc. Além do acesso original aos objetos 

digitais em seu contexto e aos arquivos com as informações textuais, 

o projeto desenvolveu uma ferramenta de busca5 que permite bus-

ca simples e avançada em todas as redes sociais utilizadas durante a 

presidência. Apenas a título de exemplo, pesquisando pela expressão 

“Brazil”, é possível encontrar 203 resultados6, sendo eles 164 Tweets, 

20 imagens no Flickr, 10 postagens na Fanpage do Facebook e nove 

postagens no Instagram. A ferramenta de busca permite a integração 

entre as redes sociais e facilita a busca temática, tornando disponível 

o conteúdo de forma flexível ao usuário, evitando que ele tenha de 

migrar para várias plataformas e buscar manualmente em diferentes 

interfaces com diferentes estratégias de busca.

O que a experiência Obama demonstra no âmbito deste breve ensaio 

é a implementação de uma estratégia que de fato alarga o conceito 

de conteúdo e inclui em seu processo de trabalho os objetos digitais 

em sua complexidade e as redes sociais em sua perspectiva dinâmi-

ca e interativa. De fato, estão ausentes os algoritmos dessas redes na 

estratégia de preservação, sobretudo por serem algoritmos fechados 

4  https://www.obamalibrary.gov/research/archived-white-house-websites-and-
-social-media#socialmedia 

5  http://obamawhitehouse.gov.archivesocial.com/ 

6 https://obamawhitehouse.gov.archivesocial.com/results?query.terms%5B0%5D.
field=TEXT&query.terms%5B0%5D.text=brazil 

e proprietários, não sendo acessíveis para análise, estudo e pesquisa 

pela sociedade. No entanto, ao preservar os objetos digitais de dife-

rentes redes sociais e integrá-los em uma ferramenta de busca in-

terativa, o projeto avança em dimensões operacionais ainda pouco 

experimentadas por outras iniciativas e gera resultados que impres-

sionam por seu alcance e potencial de uso.

Por fim, cabe destacar que a questão da preservação dos conteúdos 

produzidos nas redes sociais deve ser incorporada com urgência pe-

las discussões e políticas públicas de cultura. Não se pode esquecer a 

experiência do Orkut e a enorme perda para a cultura brasileira de seu 

desaparecimento. Considerando que as redes sociais em uso no Brasil 

são todas elas serviços privados sem um claro compromisso com o 

interesse público, seu desaparecimento é sempre uma possibilidade 

eminente a ser levada em consideração em sua perspectiva cultural. 

A sociedade se digitaliza de forma intensa e as dinâmicas de sociabi-

lidade em rede possuem enorme centralidade na experiência de vida 

cotidiana. Inquietar-se com essas questões faz-se necessário, urgen-

te e convoca a refletir o sentido de memória na contemporaneidade. 

Dalton Martins 

UnB/Projeto Tainacan
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