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RESUMO 

 

As redes sociais têm desempenhado um papel de crescente importância no fluxo de notícias. 

Em meio a diversos produtores de conteúdo e à mediação algorítmica, o fluxo nessas 

plataformas é potencializado por usuários comuns, que compartilham conteúdos jornalísticos 

através de seus perfis pessoais. Com base na teoria da noticiabilidade, surge uma gama de 

pesquisas acerca dos critérios que podem ajudar a prever os padrões de compartilhamento do 

público, isto é, os critérios de compartilhabilidade (TRILLING; TOLOCHKO; BURSCHER, 

2017), e de que forma eles se manifestam em diferentes contextos. Esta pesquisa de mestrado 

investiga os efeitos dos critérios de noticiabilidade no compartilhamento de notícias no 

Facebook, em uma perspectiva comparativa entre Brasil, Estados Unidos e Canadá, países com 

diferentes níveis de estabilidade política. Para este fim, realizamos uma análise de conteúdo das 

notícias publicadas no Facebook, durante uma semana contínua de 2016 (n=1658), pelos dois 

veículos com maior número de seguidores de cada país. Eles são G1 e Veja (Brasil), Fox News 

e The New York Times (EUA), Global News e CBC News (Canadá). A partir da concepção de 

noticiabilidade de Eilders (2006) e do Estado da Arte traçado a partir das pesquisas empíricas 

sobre este fenômeno publicadas nas últimas duas décadas, levantamos seis hipóteses acerca dos 

efeitos dos critérios de sucesso, dano, controvérsia/conflito, influência, proeminência e 

proximidade nos compartilhamentos, e das diferenças esperadas entre os países. A principal 

diferença nos padrões de compartilhamentos dos países foi relativa ao critério de 

controvérsia/conflito, correspondendo ao contexto que vivia cada país no período da amostra. 

A principal semelhança foi relativa ao critério de dano, ou seja, às notícias negativas. Ele 

apresentou o efeito mais estável e com maior significância estatística, sugerindo a relevância 

deste tipo de notícia também no engajamento online do público.  

 

Palavras-chave: compartilhamento de notícias; Facebook; critérios de noticiabilidade. 

 

  



ABSTRACT 

 

Social media have played an increasingly important role in the news flow. Amidst several 

content producers and algorithmic mediation, the news flow on these platforms is enhanced by 

common users, who share journalistic content through their personal profiles. Based on 

newsworthiness, a range of research investigate criteria that can help to predict the patterns of 

news sharing, namely, shareworthiness (TRILLING; TOLOCHKO; BURSCHER, 2017) and 

how it appears in different contexts. This research investigates the effect of news factors on 

news sharing on Facebook, in a comparative perspective between Brazil, the United States and 

Canada, countries with different levels of political stability. To this end, we performed a content 

analysis of the news published on Facebook during a continuous week in 2016 (n = 1658), by 

the two news media’s largest pages in each country. They are G1 and Veja (Brazil), Fox News 

and The New York Times (USA), Global News and CBC News (Canada). Based on Eilder's 

conception of newsworthiness (2006) and on the state of the art drawn from the empirical 

studies on news sharing published in the last two decades, we raised six hypotheses about the 

effect of success, damage, controversy/conflict, influence, proeminence and proximity factors 

on sharing patterns and the expected differences between countries. The main difference in the 

sharing patterns of the countries was related to the controversy/conflict factor, corresponding 

to the context of each country during the sample period. The main similarity was related to the 

damage factor, that is, negative news. It showed the most stable effect with the greatest 

statistical significance, which suggests the relevance of this type of news on audience 

engagement. 

 

Keywords: news sharing; Facebook; newsworthiness 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Além de exercerem um papel importante na comunicação interpessoal, as redes 

sociais são, atualmente, espaços com um grande fluxo de informações. Em 2016, na última 

Pesquisa Brasileira de Mídia, a Internet foi apontada como a segunda principal fonte de 

informação para a população do País, atrás apenas da televisão e a frente de outros meios de 

jornalismo tradicionais, como rádio e jornal impresso. Em um relatório mais atual, o Reuters 

Institute Digital News Report 2019, a Internet foi citada como fonte de notícias prioritária no 

Brasil, ocupando o posto da televisão. 

As redes sociais em específico apareceram em terceiro lugar na lista, o que aponta 

para um enfraquecimento da relação direta entre leitores e veículos. Mais da metade dos 

brasileiros entrevistados (58%) declarou utilizar tais redes não só para ler, mas também para 

compartilhar notícias. A nível mundial, mais da metade da amostra combinada de usuários do 

relatório (55%) declarou preferir acessar notícias através de buscadores, redes sociais ou 

aplicativos agregadores de notícias, meios onde a seleção e a oferta do conteúdo dependem dos 

contatos das redes e eventualmente são mediadas por algoritmos. 

Desta forma, os usuários exercem um papel de grande importância na difusão do 

conteúdo jornalístico nas redes, ao escolherem matérias para recomendar através de seus perfis 

em um movimento de curadoria colaborativa (BRUNS, 2014) e de recirculação jornalística 

(ZAGO, 2011). 

O compartilhamento de notícias nessas plataformas é um comportamento que 

ultrapassa a esfera privada e a efemeridade das conversas cotidianas, o que o torna público e 

arquivado, e facilita seu estudo. Não à toa, nas duas últimas décadas o tema se tornou interesse 

de pesquisa em várias áreas do conhecimento, originando uma literatura que abrange diversos 

aspectos (KÜMPEL; KARNOWSKI; KEYLING, 2015) como, por exemplo, as características 

de conteúdo que ajudam a entender o porquê de determinadas notícias serem mais 

compartilhadas que outras nas redes sociais. 

Com base na teoria da noticiabilidade, surge uma gama de pesquisas acerca dos 

critérios que podem ajudar a prever os padrões de compartilhamento do público, isto é, os 

critérios de compartilhabilidade (TRILLING; TOLOCHKO; BURSCHER, 2017), e de que 

forma eles se manifestam em diferentes contextos. Somando a estes estudos esta pesquisa 

investiga esses critérios enquanto valores partilhados não apenas entre a comunidade 

jornalística, mas enquanto critérios gerais de seleção humana (EILDERS, 2006).  



10 

 

Mais especificamente, investigamos os efeitos dos critérios de noticiabilidade nos 

padrões dos compartilhamentos da audiência no Facebook – a plataforma de rede social mais 

utilizada a nível global para o consumo de conteúdo noticioso (NEWMAN et al., 2019), em 

uma perspectiva comparativa entre três países com diferentes níveis de estabilidade política: 

Brasil, Estados Unidos e Canadá. 

Assim como a escolha dos eventos que virarão notícias feita por jornalistas e a 

escolha de uma notícia para ler feita pela audiência, a decisão de se engajar com um conteúdo 

em uma rede social é também norteada por diversos fatores. A literatura sobre o 

compartilhamento de notícias em redes sociais perpassa as motivações de usuários para tal tipo 

de engajamento, as características de plataforma e variáveis relacionadas à rotina de produção 

noticiosa, as interferências algorítmicas nessas plataformas, entre outros.  

Uma influência na difusão do conteúdo jornalístico bastante estudada se refere às 

características relacionadas ao conteúdo. Para isso, são analisadas tanto variáveis de construção, 

como o estilo de escrita, a presença de links e imagens, quanto os temas abordados pela notícia 

e seus critérios de noticiabilidade. Com base nesta teoria, em particular a concepção proposta 

por Eilders (2006), Trilling, Tolochko e Burscher (2017) lançaram o conceito de 

compartilhabilidade (shareworthiness) em extensão à noticiabilidade (newsworthiness). 

Os achados dos autores com relação aos fatores que podem ser utilizados para 

prever o compartilhamento no Facebook e no Twitter, isto é, os fatores de compartilhabilidade, 

traçam um padrão de engajamento endossado por outros estudos internacionais. Ao testar a 

aplicabilidade desses achados, Lycarião e Leite (2020) encontraram um padrão do 

compartilhamento diferente do proposto por pesquisas provindas de outros países. O teste foi 

realizado em amostra de notícias publicadas no primeiro semestre de 2016, período em que se 

deu o andamento e a efetivação do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, 

ou seja, um período de atividade política atípica. 

Dentro da literatura acerca do compartilhamento de notícias em redes sociais, como 

apresentaremos em nossa discussão teórica, poucos ainda são os estudos que buscam 

compreender como a compartilhabilidade se apresenta em diferentes contextos. É nesta lacuna 

que se posiciona a presente pesquisa de mestrado, cujo desenho foi realizado de forma 

colaborativa e buscando responder a questões deixadas em aberto em pesquisa anterior 

(LYCARIÃO; LEITE, 2020). 

A escolha de Brasil, Estados Unidos e Canadá se baseou na estratégia metodológica 

proposta por Albuquerque (2013) para comparações em estudos de Comunicação Política, que 

se dá a partir da combinação entre as variáveis de competitividade e estabilidade política. Os 
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diferentes achados acerca dos efeitos da noticiabilidade nos padrões de compartilhamento em 

diferentes países, com diferentes contextos políticos levantam a pertinência do método para dar 

conta deste aspecto.  

No ano da nossa coleta, 2016, o Canadá era o 11º país mais estável do mundo, 

enquanto Estados Unidos e Brasil estavam no 75º e 129º lugar da lista, respectivamente1. Esse 

ano foi um período interessante para a análise pois, enquanto no Canadá não aconteciam 

grandes eventos políticos, nos Estados Unidos e no Brasil havia um grande fervor, o primeiro 

devido às eleições presidenciais polarizadas que elegeram Donald Trump e, o segundo, aos 

casos de corrupção que se desenrolaram na Operação Lava Jato e ao impeachment da ex-

presidenta Dilma Rousseff. 

Além disso, a amostra de 2016 permite uma comparação mais direta com os 

achados de outros estudos realizados no mesmo período, visto que as mudanças algorítmicas 

ocorridas no Facebook posteriormente poderiam significar uma mudança nos padrões e 

números de compartilhamentos na rede. Uma problemática levantada com relação aos estudos 

de redes sociais é a dos objetos em constante movimento, visto que plataformas emergem e 

decaem rapidamente, e são adotadas de formas diferentes em diferentes localidades e por 

diferentes grupos (BAYER, TRIÊU e ELLISON, 2020). 

Por mais que a atualização seja um fator de grande importância em pesquisas sobre 

o tema, é importante também promover a replicabilidade dos estudos em longo prazo. Além 

dos motivos citados acima, a utilização de uma base de dados coletada há mais tempo permitiu 

também maior cuidado metodológico. Nossa análise de conteúdo passou por sucessivos testes 

para garantir resultados com maior confiabilidade, o que não teria sido possível se tivesse sido 

realizada dentro de um intervalo de tempo menor. 

A discussão teórica e a análise empírica se desenrolam a partir da seguinte questão 

de pesquisa: “De que forma se assemelham e se diferenciam os efeitos dos critérios de 

noticiabilidade nos padrões de compartilhamento no Facebook de notícias no Brasil, nos 

Estados Unidos e no Canadá?”. 

No primeiro capítulo “Notícia: da noticiabilidade à recepção em redes sociais” 

debatemos os conceitos de notícia e noticiabilidade, inicialmente em uma perspectiva histórica, 

com foco na tradição da noticiabilidade construída por Galtung e Ruge (1965), até chegar em 

abordagens que estudam a noticiabilidade em relação a seleção noticiosa realizada pela 

audiência no consumo de mídia, desenvolvidas principalmente pelas pesquisadoras Christiane 

 
1 O ranking é atualizado anualmente. Disponível em: 

<https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/>.   
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Eilders e Pamela Shoemaker, e abordagens mais recentes que se tratam do consumo de notícias 

em redes sociais. 

Nele, abrimos também a discussão sobre redes sociais, realizando a conceituação 

do termo e apresentando a plataforma em análise, o Facebook. Discutimos sobre algoritmos e 

as formas de circulação das notícias na Internet e nas redes sociais, adentrando em 

problemáticas como a da bolha dos filtros, levantada por Pariser (2012), e do social news gap, 

postulada por Bright (2016). 

O segundo capítulo “Compartilhamento online de notícias” apresenta o Estado da 

Arte do fenômeno específico do compartilhamento de notícias em redes sociais, tomando como 

ponto de partida a revisão de literatura feita por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) e dando 

continuidade a partir de uma nova revisão das pesquisas publicadas entre 2015 e 2020. Nesta 

etapa, identificamos os padrões temáticos abordados nessa literatura, assim como os avanços e 

lacunas que ainda existem com relação ao tema.  

Partindo para a nossa amostra de análise, o terceiro capítulo “Compartilhamento de 

notícias no Facebook: Brasil, Estados Unidos e Canadá” traz dados empíricos sobre o 

consumo de notícias nesses três países. A partir deles e em retomada da discussão teórica 

realizada nos dois primeiros capítulos, formulamos a questão de pesquisa, apresentamos a 

metodologia e as hipóteses.  

Realizamos uma análise de conteúdo das notícias publicadas no Facebook, durante 

uma semana contínua de 2016 (n=1658), pelos dois veículos com maior número de seguidores 

de cada país. Eles foram G1 e Veja (Brasil), Fox News e The New York Times (EUA), Global 

News e CBC News (Canadá). Após sucessivos testes, os critérios de noticiabilidade que 

obtiveram maior concordância entre os codificadores foram: sucesso, dano e 

controvérsia/conflito. O livro de códigos pode ser consultado para mais detalhes sobre a 

operacionalização de cada variável na análise (POLICOMM NETWORK, 2021).  

Levantamos seis hipóteses acerca dos efeitos desses critérios. A primeira hipótese 

(H1) diz que: a média de compartilhamentos será maior nos países com menor índice de 

estabilidade política. Esperamos que o Brasil tenha a maioria dos compartilhamentos, seguido 

dos Estados Unidos e do Canadá, respectivamente.  

A segunda hipótese (H2) diz que notícias negativas serão mais compartilhadas que 

notícias positivas, ou: o critério de dano terá um maior efeito no compartilhamento de notícias 

que o critério de sucesso. A terceira hipótese (H3) diz que notícias mais controversas, sejam 

elas positivas ou negativas, serão mais compartilhadas pela audiência: quanto maior o nível de 

conflito/controvérsia, maior o efeito deste critério no compartilhamento de notícias. 
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A hipótese (H4) compara os três países: o efeito dos critérios de dano (H4a) e 

conflito/controvérsia (H4b) será maior no compartilhamento de notícias nos países com menor 

índice de estabilidade política (Brasil > Estados Unidos > Canadá). 

A quinta hipótese (H5) diz que: quanto maior o nível de influência (H5a) e de 

proeminência (H5b), maior o efeito destes critérios no compartilhamento de notícias. Por fim, 

a sexta hipótese (H6) é: quanto maior o nível de proximidade, maior o efeito destes critérios 

no compartilhamento de notícias. 

Como forma de testar as hipóteses, trabalhamos com a comparação entre médias e 

com análise de regressão múltipla, tendo como variável dependente o número de 

compartilhamentos, como variáveis independentes os critérios de noticiabilidade, e como 

variáveis de controle a página e o formato da visualidade do post no Facebook. A partir de 

nossa análise, buscamos dar continuidade aos achados da literatura (GARCÍA-PERDOMO et 

al., 2017; TRILLING, TOLOCHKO e BURSCHER, 2017; LYCARIÃO e LEITE, 2020) e 

cumprir o objetivo de investigar as semelhanças e diferenças em como os critérios de 

noticiabilidade, ou de compartilhabilidade, se apresentam no padrão de compartilhamento do 

público, em diferentes contextos. 
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2 NOTÍCIA: DA NOTICIABILIDADE À RECEPÇÃO EM REDES SOCIAIS 

 

A notícia é a unidade base do jornalismo. É o produto final que chega à audiência, 

resultado das rotinas jornalísticas e do processo de produção de informação. Desta forma, 

segundo Sousa (2002), toda teoria do jornalismo é essencialmente uma teoria da notícia, ou 

seja, é uma tentativa de explicar a notícia e seus efeitos, integrando os diversos fenômenos do 

campo jornalístico.  

O termo “notícia” pode ser considerado um constructo primitivo – tão integrado em 

nossas vidas que não questionamos sua existência e cuja definição é dispensável em conversas 

corriqueiras, aliás, notícia é o que sai no jornal todos os dias (SHOEMAKER, 2006, p. 105). 

Em uma perspectiva acadêmica e enquanto fenômeno central da teoria do jornalismo, 

entretanto, torna-se necessária sua conceituação.  

Sousa (2002) delimita duas dimensões do conceito. A primeira, a dimensão tática, 

diz respeito à teoria dos gêneros jornalísticos e se esgota na distinção da notícia de outros 

formatos como reportagem, nota, entrevista etc. Já a segunda, a dimensão estratégica, entende 

notícia como todo o enunciado jornalístico. Seguindo esta dimensão que, para o autor, é a que 

interessa à teoria do jornalismo enquanto teoria que busca explicar a notícia em uma perspectiva 

mais abrangente que a da diferenciação entre gêneros, 

 

podem definir-se as notícias como artefactos linguísticos que procuram representar 

determinados aspectos da realidade e que resultam de um processo de construção e 

fabrico onde interagem, entre outros, diversos factores de natureza pessoal, social, 

ideológica, cultural, histórica e do meio físico/ tecnológico, que são difundidos pelos 

meios jornalísticos e aportam novidades com sentido compreensível num determinado 

momento histórico e num determinado meio sócio-cultural. (SOUSA, 2006, p. 211-

212) 

 

O jornalismo, a partir das notícias, informa sobre acontecimentos reais. Ele não 

produz, no entanto, um espelho, mas sim uma representação de parcelas da realidade. Para 

Sousa (2002), ao mesmo tempo que indicia aspectos da realidade a que se refere, a notícia 

indicia as condições de sua produção. As características do acontecimento a ser noticiado, 

portanto, não são os únicos fatores atuantes na construção de uma notícia.  Além delas atuam 

diversas outras questões, desde o contexto histórico e cultural em que foi produzida, até as 

características do veículo jornalístico, seus valores ideológicos e institucionais, os valores 

pessoais do jornalista, as condições de trabalho, entre outras. 

Em um contexto de jornalismo online, conteúdos de diversos tipos circulam lado a 

lado na web e nas redes sociais, tornando tênues as fronteiras entre o que é e o que não é notícia. 

Um debate dentro da dimensão tática apontada pelo autor pode levar a compreensão de que 
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determinados conteúdos jornalísticos não se enquadram como notícia, enquanto conteúdos 

informativos produzidos por outros atores e fora de um contexto institucional do jornalismo 

podem receber tal denominação. Para fins desta pesquisa, no entanto, nos atentaremos à 

dimensão estratégica. Desta forma, consideraremos a notícia enquanto fenômeno jornalístico, 

ou seja, “enunciados que são produzidos por jornalistas credenciados e que são veiculados em 

espaços jornalísticos por meios jornalísticos” (SOUSA, 2002, p. 3).  

A atuação de diversos fatores na construção da notícia não é o único motivo para o 

jornalismo não ser espelho da realidade. Além disso, nem tudo que acontece no mundo vira 

notícia. A questão acerca do que leva determinados acontecimentos a serem noticiados – e 

outros não – se apresenta desde os primeiros estudos sobre jornalismo, ainda no século 17, e é 

central na abordagem do newsmaking. Esta abordagem articula suas pesquisas nas conexões 

entre a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos processos 

produtivos (WOLF, 2003). 

Dois conceitos são centrais nas pesquisas sobre a seleção noticiosa: gatekeeping e 

noticiabilidade. Para Staab (1990), em conjunto com a noção da distorção midiática (news bias), 

não são conceitos mutuamente excludentes, e sim complementares, visto que dão conta de 

diferentes aspectos da seleção.   

A imagem do jornalista enquanto guardião do portão, ou gatekeeper, surgida na 

década de 50, é a metáfora que explica como e por que ocorre o fluxo de informações sobre um 

acontecimento entre fontes e jornalistas, resultando na produção e publicação das notícias 

(SHOEMAKER et al., 2010). A partir dela, compreende-se que os profissionais de jornalismo 

decidem, entre a infinidade de acontecimentos, o que será noticiado, não obrigatoriamente em 

um caráter de atividade individual do jornalista, e sim como um processo hierarquicamente 

ordenado e proveniente de uma cultura compartilhada da profissão (WOLF, 2003). 

A noticiabilidade, da forma resumida por Shoemaker et al (2010), é um constructo 

cognitivo, uma decisão feita no início do processo de gatekeeping. É um “partilhamento e 

consenso de valores em uma comunidade” (FRANCISCATO, 2014, p. 98) de critérios que 

determinam o valor de um acontecimento enquanto notícia, e está intrinsecamente relacionada 

às rotinas produtivas do jornalismo. Como explica Wolf (2003), é a tentativa de introduzir 

práticas produtivas estáveis para contornar a natureza variável e impossível de predizer da 

matéria-prima da profissão, os acontecimentos, que se constituem em superabundância na vida 

cotidiana.  

Diferentemente de outras teorias do newsmaking, como a própria teoria do 

gatekeeping, a noticiabilidade se preocupa com características do conteúdo jornalístico, sejam 
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elas referentes a qualidades do evento ou a questões operacionais da produção da notícia. A 

teoria da noticiabilidade será o foco da discussão neste capítulo, perpassando uma perspectiva 

histórica, com foco na tradição da noticiabilidade construída por Galtung e Ruge (1965), até 

abordagens que estudam a noticiabilidade em relação a seleção noticiosa realizada pela 

audiência no consumo de mídia, desenvolvidas principalmente pelas pesquisadoras Christiane 

Eilders e Pamela Shoemaker, e abordagens mais recentes que se tratam do consumo de notícias 

em redes sociais. 

  

2.1 Teoria da noticiabilidade 

 

A noção da noticiabilidade tem suas origens traçadas ao primeiro estudo de 

jornalismo, a tese de Tobias Peucer de 1690 (SILVA, 2014). Considerado o pai das Ciências 

da Comunicação, Peucer delimitou alguns dos eixos centrais da pesquisa em jornalismo: o 

formato das notícias, respondendo às perguntas "quem?", "o quê?", "quando?", "onde?", 

"como?" e "porquê?"; a gramática histórico-cultural que devem seguir; a objetividade e a ética 

jornalística; e o processo de seleção de notícias com base em determinados critérios – novidade, 

atualidade, excepcionalidade, memorabilidade e interesse público (SOUSA, 2006). 

Ao longo dos séculos, diversos outros estudos enumeraram critérios do que 

posteriormente seria denominado como noticiabilidade. A espinha dorsal da teoria, no entanto, 

está na pesquisa de Galtung e Ruge (1965), considerada a primeira sistematização formal dos 

fatores de noticiabilidade (DA SILVA, 2014; EILDERS, 2006; SILVA, 2014; TRAQUINA, 

2005).  

No artigo “The Structure of Foreign News”, os autores listam doze fatores, os news 

factors, que dariam maiores chances a um evento de ser noticiado – os oito primeiros 

considerados “culture-free”, ou seja, que não dependem de parâmetros culturais, e os últimos 

quatro ligados à cultura ocidental (GALTUNG; RUGE, 1965, p. 67-68). Na tradução de 

Traquina (2005), eles são: 1) frequência; 2) amplitude; 3) clareza ou falta de ambiguidade; 4) 

significância; 5) consonância; 6) inesperado; 7) continuidade; 8) composição ou equilíbrio; 9) 

referência a nações de elite; 10) referência a pessoas de elite; 11) personalização; e 12) 

negatividade. 

Essa lista é um desdobramento dos três fatores noticiosos delineados por Östgaard, 

em estudo também da década de 60, como responsáveis pela distorção midiática no fluxo de 

notícias internacionais – simplificação, identificação e sensacionalismo (STAAB, 1990), e 
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constitui o alicerce da tradição europeia da noticiabilidade, seguindo como referência teórica e 

metodológica até a atualidade. 

Para explicar a teoria, Galtung e Ruge (1965) utilizam a metáfora da radiodifusão. 

Cada estação de rádio emite seu sinal ou programa em seu próprio comprimento de onda, em 

emissão contínua, da mesma forma que a todo momento algo acontece em algum lugar do 

mundo. Não é possível, com um aparelho de rádio, ouvir de uma só vez as diversas frequências 

transmitidas, assim como os veículos jornalísticos não conseguem noticiar tudo que acontece 

no mundo.  

Deste modo, os jornalistas precisam selecionar o que será registrado. O que se 

escolhe considerar um “evento” é culturalmente construído. A questão é o que, entre os diversos 

acontecimentos, irá chamar a atenção. Os oito primeiros fatores para que isso aconteça seguem 

uma lógica mais óbvia em uma perspectiva da psicologia da percepção, prosseguindo a 

metáfora da radiodifusão. 

O primeiro – frequência – diz que se a frequência do sinal estiver fora do mostrador, 

ela não será registrada, o que também pode ser aplicado a eventos no geral. Por frequência os 

autores se referem ao espaço de tempo necessário para que um evento se desdobre e adquira 

significado. Ou seja, “quanto mais similar a frequência do evento for à frequência dos meios de 

comunicação, é mais provável que ele seja registrado como notícia por aquele meio de 

comunicação” (GALTUNG; RUGE, 1965, p. 66).  

Da mesma forma, quanto mais forte o sinal e maior a amplitude, maior a 

probabilidade de ser ouvido. O segundo fator – amplitude – diz, portanto, que quanto maiores 

as proporções do evento, maior a noticiabilidade. O terceiro – clareza ou falta de ambiguidade 

– no que diz respeito ao rádio, postula que quanto menos ruído na transmissão de um sinal, 

maior a probabilidade de ser escutado. Com relação às notícias, o que é considerado ruído é 

uma questão de convenção. Os autores acreditam que quanto menos ambíguas forem as 

informações, mais o evento será noticiado.  

O quarto fator – significância – se desdobra em duas interpretações, a da 

proximidade cultural e a da relevância do acontecimento. É mais provável que um evento 

ocorrido em um contexto culturalmente familiar tenha maior significância que um ocorrido do 

outro lado do mundo. Alguns eventos, entretanto, possuem relevância para ultrapassar essa 

barreira, como é o caso, por exemplo, de uma guerra. 

O quinto fator – consonância – e o sexto – inesperado –, por mais que possam 

parecer contraditórios, se relacionam. A consonância diz respeito às pré-imagens mentais que 

facilitam a cognição interpretativa. Segundo Galtung e Ruge, eventos que estão dentro do que 
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se espera possuem maior chance de serem noticiados, por possuírem compreensão mais 

simples. Mas apenas a ideia da consonância não é suficiente para determinar a noticiabilidade, 

visto que, ao mesmo tempo, a chance de um acontecimento virar notícia é maior quando ele é 

inesperado, raro ou incomum: “é o inesperado dentro do que é significativo e consonante que 

chama a atenção” (ibidem, p. 67)2.  

Os fatores sete e oito – continuidade e composição ou equilíbrio – também se 

relacionam. O critério da continuidade pressupõe que uma vez que algo vira notícia, então 

continuará sendo notícia. Na metáfora da radiodifusão, se um sinal já foi sintonizado, maior a 

probabilidade de continuar sintonizado e ser ouvido. Pensando em um jornal, podemos notá-lo 

no desdobramento de um evento ao longo dos dias. Já o critério da composição ou equilíbrio 

pressupõe que existe uma busca por proporcionalidade na seleção das notícias. Ou seja, quando 

um evento já foi muito noticiado, é de se esperar que se noticie em seguida um evento de 

natureza diferente. 

Esses oito fatores, segundo os autores, não variam significantemente de acordo com 

o contexto cultural. No entanto, também existem critérios ligados à cultura que influenciam na 

transição de eventos para notícias, que é o caso dos últimos quatro da lista, que se referem ao 

contexto ocidental. Isso não significa, contudo, que eles só são importantes neste contexto, e 

sim que não são tão universais quanto os demais. 

A primeira característica cultural das notícias ocidentais apresentada pelos autores 

é que elas são centradas nas elites, sejam nações de elite ou pessoas de elite. Os fatores nove e 

dez da lista são, portanto, referência a nações de elite e referência a pessoas de elite. Além disso, 

de acordo com o décimo primeiro fator – personalização, quanto mais um acontecimento pode 

ser retratado em termos pessoais, ou seja, ações que possuem um sujeito e podem ser creditadas 

a pessoas ou grupos, têm maior a probabilidade de virar notícia. O último fator – negatividade 

– diz que acontecimentos negativos possuem maior chance de virar notícia que acontecimentos 

positivos. 

A partir dos doze fatores enumerados, Galtung e Ruge (1965) lançaram três 

hipóteses centrais. A primeira se refere à seleção e diz que quanto mais um evento satisfaz os 

critérios, maior a probabilidade de ele virar notícia. A segunda, relativa à distorção, supõe que, 

uma vez que o evento é selecionado pelos jornalistas e vira notícia, esses mesmos critérios 

utilizados na seleção são acentuados na construção do texto. Por fim, a terceira trata da 

replicação e afirma que ambos os processos de seleção e distorção feitos pelos jornalistas serão 

 
2 Tradução livre de “It is the unexpected within the meaningful and the consonant that is brought to one's 

attention” (grifos dos autores). 
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feitos também pelo leitor. Juntas, as três hipóteses formam a seguinte cadeia comunicativa 

(Figura 1): 

 

Figura 1 – Cadeia comunicativa proposta por Galtung e Ruge (1965) 

 

FONTE: Galtung e Ruge (1965, p. 65), tradução da autora 

 

O artigo em questão trata da primeira metade da cadeia, dos acontecimentos 

mundiais à imagem criada pela mídia, mais especificamente na cobertura internacional feita 

pela mídia. Desta forma, a análise das notícias de quatro jornais noruegueses sobre três crises 

políticas – Cuba e Congo, em 1960, e Chipre, em 1964 – testou as duas primeiras hipóteses, 

que foram confirmadas. 

A concepção teórica lançada na pesquisa norueguesa inaugurou uma gama de 

estudos empíricos na tradição europeia do estudo sobre seleção noticiosa. O achado de que 

quanto mais fatores um acontecimento atender, maior sua noticiabilidade também foi obtido 

nas pesquisas estadunidenses, cuja tradição se inicia a partir da listagem não sistemática de 

critérios para a definição da notícia e se desenvolve também a partir da década de 60 em estudos 

empíricos (STAAB, 1990). 

Uma variação na abordagem americana é a teoria da notícia desenvolvida por 

Shoemaker desde os anos 80, que articula evolução biológica e cultural para explicar por que 

alguns eventos se tornam notícia e outros não. Duas dimensões são centrais no trabalho da 

autora sobre noticiabilidade: desvio e significância social. A ideia da vigilância como forma de 

adaptação evolutiva é a explicação para que o desviante chame mais atenção: instintivamente, 

humanos prestam mais atenção no que é conflitante ou controverso, no estranho ou incomum e 

nos eventos que podem ameaçar sua forma de viver (SHOEMAKER et al., 2010). O conceito 

não se aplica apenas a notícias negativas, mas também a notícias positivas sobre tópicos que 

podem melhor a qualidade de vida, como avanços na medicina e até entretenimento (ibidem, p. 

59). 

Assim como a vigilância pelo desvio está atrelada à evolução biológica, a 

necessidade humana de se encaixar em um sistema social está atrelada à evolução cultural. 

Shoemaker et al. (2010) destacam a significância social como outro fator importante na 
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noticiabilidade, podendo ser ela política, econômica, cultural ou relativa ao bem-estar público. 

Além disso, há o fator da complexidade da combinação entre as dimensões de desvio e de 

significância, que se relaciona à realidade social das pessoas de maneira variante e implica que, 

quanto maior essa complexidade, maior a atenção que será dada a um acontecimento. 

Em revisão das tradições europeia e americana do estudo da noticiabilidade, Staab 

(1990) aponta alguns problemas teóricos e metodológicos da abordagem. Em ambas tradições 

– e algo que se nota também em pesquisas mais atuais – a relação entre os critérios de 

noticiabilidade e a cobertura midiática é frequentemente interpretada através de um modelo 

causal no qual os critérios são considerados causas e as notícias efeitos. Isto é, considera-se que 

as notícias são produzidas e publicadas com base em qualidades particulares dos 

acontecimentos, os critérios de noticiabilidade, sobre os quais há um consenso acerca da 

significância. A seleção seria, assim, um mero reflexo de aspectos da realidade. Para o autor 

isso implica em um conceito apolítico, por excluir a possibilidade da intenção dos jornalistas 

na escolha do que noticiar. 

Uma alternativa seria a adoção de um modelo funcional, que considere jornalistas 

como atores políticos que tomam decisões pautadas também em influências extrínsecas aos 

eventos, como fatores organizacionais e ideológicos. A partir de outros pontos de vista teóricos 

citados por Staab (1990) como, por exemplo, os estudos sobre objetividade jornalística de Gaye 

Tuchman, entende-se a cobertura midiática não como reflexo, mas como uma construção 

socialmente determinada da realidade.  

Deste modo, ao invés de causa para a seleção noticiosa, os critérios de 

noticiabilidade são descritos como efeito da tomada de decisão dos jornalistas, aplicados 

consciente ou insconscientemente como meio de estabelecer o valor de um evento enquanto 

notícia e a fim de justificar a decisão. Enquanto efeito, os critérios são instrumentalizados para 

dar destaque a certos assuntos na mídia. 

Para Silva (2014) é reducionista pensar a noticiabilidade como algo meramente 

intrínseco aos acontecimentos, ou seja, ligado às suas qualidades, ou meramente extrínseco, 

ligado à noção de distorção midiática e à intencionalidade dos atores na produção das notícias. 

A autora sugere que o conceito seja a soma desses dois conjuntos, adicionados a um terceiro 

que trata de questões ético-epistemológicas (p. 54). 

Torna-se necessário, nessa perspectiva, fazer a distinção entre os termos “valor-

notícia” e “critério de noticiabilidade”, muitas vezes aplicados como sinônimos. O primeiro 

termo é o que, de fato, diz respeito a características do evento em si: são as qualidades que dão 
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valor ao evento enquanto notícia, aplicadas tanto na seleção primária do que será noticiado, 

quanto na hierarquização do conteúdo dentro dos jornais. 

Esses valores são um subgrupo de fatores que agem em conjunto outros fatores 

relativos ao tratamento da informação, seja em termos mais operacionais, como o formato do 

produto, o custo, a qualidade das imagens etc. ou questões mais subjetivas, como a linha 

editorial, os valores organizacionais, sociais e culturais e o julgamento pessoal de cada 

jornalista. A junção de todas as influências atuantes na seleção noticiosa seria o que se 

denominam “critérios de noticiabilidade”. Apesar de delimitar o conceito de valor-notícia 

dentro do território dos acontecimentos, Silva (2014) frisa que isso não significa ignorar o 

jornalista enquanto ator ativo no processo de seleção.  

O comentário de Shoemaker (2006) se desenvolve nesse sentido. A autora 

argumenta que a noticiabilidade é um constructo cognitivo, um julgamento mental do que 

possui valor enquanto notícia. Isso significa que as pessoas, não só os jornalistas, são capazes 

de avaliar o valor-notícia de ideias, pessoas e eventos.  

Os gatekeepers, aqueles que atuam na seleção noticiosa, compartilham um senso 

comum sobre os assuntos que as pessoas querem saber a respeito, mas isso não quer dizer que 

o que vira notícia é o que possui maior noticiabilidade, pois esse é apenas um dos vários fatores 

que determinam a proeminência que um acontecimento ganhará na mídia (ibidem, p. 110). 

Embora a notícia seja um constructo primitivo, “o que sai no jornal todos os dias”, ela é um 

artefato social complexo. 

A dificuldade de definição do que é notícia é destacada por Franciscato (2014) 

como uma das limitações centrais dessa discussão teóricada noticiabilidade, “seja pela carência 

de substância e amplitude nas definições apresentadas, seja porque parece faltar uma análise 

articulada a um quadro mais amplo de compreensão do jornalismo e do seu papel na sociedade” 

(p. 85-86). A crítica de Staab (1990) se posiciona em um elemento ainda mais preliminar, o da 

definição dos eventos, em uma questão ontológica e epistemológica da natureza da relação entre 

sujeito e objeto: os objetos existem fora da percepção de um sujeito ou são resultados de um 

reconhecimento subjetivo dos sujeitos?  

No jornalismo, essa discussão se traduz na tentativa de compreender se os 

acontecimentos possuem de fato qualidades intrínsecas a eles ou se essas qualidades são 

resultado da percepção dos jornalistas sobre eles, sendo os valores-notícia um consenso entre 

esses atores que assumem o papel de construtores da realidade. É uma discussão, no entanto, 

que dificilmente consegue sair do plano da metafísica, visto que não é possível acessar os 
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eventos “puros”; eles sempre são uma representação de alguém a partir de critérios subjetivos 

transmitidos histórica e socialmente. 

A problemática apresentada na crítica do autor está na suposição das análises 

empíricas da noticiabilidade de que a relação entre os eventos e a reportagem que se faz deles 

é congruente. As notícias de diferentes veículos sobre o mesmo evento podem expressar fatores 

diferentes, pois elas são baseadas em definições construídas individualmente e subjetivamente. 

Staab (1990) argumenta, portanto, que o único critério objetivo seria o da proximidade 

geográfica, visto que é o único que pode ser medido. Os demais critérios, como relevância, 

personalização ou dano, por exemplo, são resultado de consensos válidos apenas em uma 

sociedade específica e dentro de um período específico. 

Como explicita Franciscato (2014), 

 

a notícia, enquanto resultado de um processo de produção, vem acumulando alguns 

aspectos estáveis em sua evolução, que podem ser relativamente generalizados. Mas, 

ao mesmo tempo, a notícia é resultante de uma combinação complexa de elementos 

díspares: sua forma e conteúdo final representam a convergência de vários processos 

sociais citados acima, acentuados em complexidade pelos aspectos cultural, 

expressivo e emotivo impressos em sua ‘materialidade’, que lhe fazem assumir 

contornos particulares e, às vezes, quase únicos. (p. 90-91) 

 

Os contornos particulares que formam uma notícia são o motivo para que, mesmo 

com os muitos anos de tradição do seu estudo, continue a ser um objeto de difícil análise e com 

tantas questões em aberto. Sendo assim, é importante reconhecer que a noticiabilidade, apesar 

de ser um fator atuante na seleção noticiosa, não é o único e não pode ser considerado como 

determinante na escolha dos eventos que virarão notícia. 

Staab (1990) defende que a teoria da noticiabilidade seja encarada mais como um 

modelo para descrever e analisar estruturas e relações midiáticas do que necessariamente uma 

teoria que explica a seleção noticiosa. Em outras palavras, é melhor aplicada para analisar a 

cobertura midiática, e não os eventos. Os critérios de noticiabilidade, por sua vez, constituem 

referências que permitem identificar os padrões na seleção ou hierarquização de acontecimentos 

na imprensa, o que possibilita percepções históricas e culturais sobre as notícias e seu processo 

produtivo (SILVA, 2014).  

Não é à toa a tradição de pesquisa que se construiu ao longo do tempo, e segue 

sendo construída, em torno do conceito da noticiabilidade. Uma perspectiva possível é a de que, 

mais que critérios jornalísticos, esses fatores são “componentes de dimensões da experiência 

humana e, como tal, são construções sociais de modos de vivenciar esta experiência” 

(FRANCISCATO, 2014, p. 99). Não é à toa também a escolha dessa abordagem para nossa 
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pesquisa. A noticiabilidade, como pontuado na cadeia comunicativa proposta por Galtung e 

Ruge na década de 60, pode ser utilizada para entender a recepção das notícias.  

Uma das hipóteses centrais dos pesquisadores noruegueses, relativa à replicação, 

pressupunha que os processos de seleção e distorção feitos pelos jornalistas são feitos também 

pelos leitores na escolha de quais notícias consumir e na imagem de mundo que irão criar a 

partir do noticiário. Diversos estudos empíricos têm demonstrado a aplicabilidade dos critérios 

de noticiabilidade para compreender o engajamento da audiência no jornalismo online, como é 

o caso do nosso fenômeno em investigação: o compartilhamento de notícias em sites de redes 

sociais. 

 

2.2 Noticiabilidade na recepção 

 

No papel de informar, os profissionais de jornalismo realizam a seleção noticiosa 

na tentativa de reduzir a complexidade do que acontece no mundo (EILDERS, 2006, p. 5). Os 

veículos não dão conta de noticiar tudo que ocorre e, por isso, selecionam os acontecimentos 

mais relevantes. O que é mais relevante nos critérios dos jornalistas, no entanto, não é 

necessariamente o que possui maior relevância para cada membro da audiência. Mesmo com a 

curadoria feita pelos veículos, uma pessoa só não conseguiria consumir todas as notícias que 

são veiculadas. A questão do que motiva a audiência a escolher determinados conteúdos em 

meio a diversos outros também pode ser abordada a partir da perspectiva da noticiabilidade. 

A cadeia comunicativa de Galtung e Ruge (1965) lançou um primeiro olhar para 

essa possibilidade, apesar dos autores não terem tratado desta etapa no artigo em questão. 

Estudos posteriores começaram a incorporar a audiência em pesquisas sobre os critérios de 

noticiabilidade, testando seu impacto não só na seleção de notícias feita pela audiência, 

denominada de consumo seletivo de notícias ou uso seletivo da mídia, como na retenção 

seletiva dessas informações. 

Ao deixar o âmbito da cultura profissional do jornalismo e se deslocar para a 

recepção, fatores mais subjetivos, como as preferências individuais de consumo, passam a atuar 

com maior influência. O fato de os critérios de noticiabilidade guiarem também a audiência 

indica, segundo Eilders (2006), que eles “não servem apenas como critérios exclusivamente 

jornalísticos, mas como critérios gerais de seleção humana, dedutíveis a partir da psicologia da 

percepção” (p. 9)3. O conceito, desta forma, está relacionado não somente a aspectos culturais 

 
3 Tradução livre de: "News factors, from this perspective, do not only serve as exclusively journalistic criteria, 

but as general human selection criteria, deductible from the psychology of perception".   
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e profissionais do jornalismo, mas a mecanismos cognitivos do processamento humano de 

informações.  

A tese da autora sugere três explicações para essa atribuição de relevância coletiva: 

evolutivas, cognitivas e sociais. Baseada na teoria da evolução, a primeira explicação diz que 

os humanos aprenderam a ter reações quase automáticas a estímulos que representem alguma 

ameaça. Dessa maneira, as pessoas atribuem relevância a coisas que representem uma ameaça 

potencial à vida e ao bem-estar. Alguns critérios de noticiabilidade pontuados pela autora nesta 

primeira explicação são: dano, conflito, inesperado e facticidade. Os três primeiros estão 

associados, no geral, a notícias negativas. Já a facticidade, ou referência a eventos, atribui 

relevância às notícias porque eventos ou ações possuem maior probabilidade de causarem 

efeitos diretos que declarações, por exemplo.  

Outra explicação, a da cognição, se refere a mecanismos gerais da psicologia 

humana e sinaliza que assuntos relacionados a um conhecimento prévio são contextualizados e 

processados com maior fluência, o que aumenta a atribuição de relevância (WEBER, 2014). 

Alguns fatores relacionados a esses processos cognitivos são consonância, continuidade e 

personificação. Continuidade e consonância recordam assuntos familiares à audiência, e a 

personificação também pode ser interpretada a partir da familiaridade. Eilders (2006) elucida 

que a personificação permite que nos identifiquemos com outros de nossa espécie, através da 

projeção e da empatia, seja essa identificação positiva ou negativa. 

A última explicação fornecida pela autora se refere à relevância social, com base na 

cognição social e na sociologia do conhecimento. Mesmo que um evento não afete o leitor 

enquanto indivíduo, ele pode ter consequências a seu papel na sociedade ou afetar valores e 

normas coletivas às quais ele está submetido. É o caso de notícias que possuem os critérios de 

relevância ou alcance, referência a pessoas ou nações de elite, proximidade e também os fatores 

dano e conflito. A partir das explicações delineadas por Eilders (2006), os critérios de 

noticiabilidade ajudam a reduzir a complexidade dos acontecimentos do mundo que são 

noticiados ao dirigir a atenção ao que é significativo e potencialmente danoso. 

Do mesmo modo que se reconhece que a noticiabilidade não é o único fator que 

determina a seleção noticiosa feita pelos jornalistas, todavia, se reconhece que é uma das 

diversas influências que operam na recepção das notícias. A perspectiva de Christiane Eilders 

se assemelha à teoria da notícia de Shoemaker, que também articula evolução biológica e 

cultural. Além das noções de desvio e significância, a autora estadunidense acrescenta a questão 

da relevância pessoal, sugerindo que as pessoas têm preferência por notícias que se relacionem 
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pessoalmente com elas, seja por tratar de um tópico de interesse ou pelo estilo de escrita adotado 

pelo jornalista (SHOEMAKER et al., 2010). 

A revisão da tradição alemã da noticiabilidade feita Eilders (2006) revela que 

grande parte dos estudos sobre audiência tratam da mídia impressa, investigando as notícias do 

jornal escolhidas pelo público na recepção. Nesse sentido, as pesquisas de Donsbach (1991 

apud EILDERS, 2006) e da própria autora (EILDERS, 1997 apud EILDERS, 2006) 

demonstram de fato que os critérios de noticiabilidade promovem a seleção nos jornais 

impressos, mas que o efeito não é forte, visto que o impacto desses fatores é geralmente 

mediado pelas características de apresentação enfatizadas pelos jornalistas. 

Isto é, o jornal já apresenta os eventos com maior noticiabilidade de forma mais 

proeminente, a partir de matérias com maior extensão e com manchetes com maior destaque na 

diagramação, por exemplo, e o público é costuma seguir a estrutura de relevância indicada por 

estes fatores. Através de regressões múltiplas, a autora descobriu, no entanto, que os fatores de 

continuidade e controvérsia continuam exercendo efeito na seleção, mesmo quando não são 

mediados pelas características de apresentação. 

Posteriormente, outros estudos testaram os efeitos em outras mídias, como, por 

exemplo, nos jornais televisivos. Eilders (2006) pontua os fatores que demonstraram, em 

repetidos estudos, eficiência enquanto critérios de seleção da audiência: proeminência 

(referência a pessoas de elite), dano, controvérsia, inesperado, continuidade e relevância ou 

alcance. Em se tratando das mídias tradicionais, as pesquisas se concentram na escolha da 

audiência das notícias para ler, assistir ou ouvir, ou então na retenção seletiva das informações 

dessas notícias que foram escolhidas.  

Por mais que a resposta do público fosse possível também nesses meios, através de 

cartas ou ligações para a redação, por exemplo, apreender as impressões da audiência se tornou 

uma tarefa mais fácil na Internet. Métricas relacionadas a curtidas, comentários e 

compartilhamentos, tanto nos portais de notícias, quanto nas redes sociais, possibilitam uma 

maior compreensão dos interesses do público, assim como investigações que as relacionem com 

diversos fatores, como é o caso dos critérios de noticiabilidade. 

 

2.3 Noticiabilidade e recepção nas redes sociais 

 

Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação na virada do milênio, 

conceitos como interatividade, participação e engajamento passaram a ser centrais nos estudos 

em Comunicação. Os esforços para entender a recepção se ampliaram para esses outros modos 
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de resposta ao conteúdo jornalístico, como os comentários e as diversas formas de 

recomendação social, que passam a servir de métrica para medir o sucesso da produção 

noticiosa e como forma de aumentar a sua propagação.  

Weber (2014) investiga os comentários dos usuários em portais de notícias, a forma 

de participação mais comum na época, lançando a hipótese de que os fatores de noticiabilidade 

de uma notícia afeta tanto a participação, definida como o ato de comentar, quanto a 

interatividade, ou seja, o ato de interagir com outros leitores através de comentários sucessivos, 

na seção de comentários dos portais de jornalismo online. 

A análise de conteúdo de notícias políticas em três jornais online alemães acarretou 

na conclusão de que quatro critérios influenciam ambas a participação e a interatividade: 

proximidade, impacto e continuidade impactam positivamente nos comentários, enquanto 

facticidade impacta negativamente. Especificamente na participação, demostrou efeito o fator 

de frequência, enquanto na interação demonstraram efeito poder/influência, controvérsia e 

dano. 

O estudo da seleção noticiosa muito se justifica pela preocupação se tal processo 

resulta em uma imagem apropriada, mesmo que com a complexidade reduzida através da 

curadoria dos acontecimentos feita pelos jornalistas, ou em uma imagem distorcida da realidade 

(EILDERS, 2006, p. 5). Essa preocupação emerge no estudo da seleção feita pela audiência 

quando se trata do consumo das notícias na internet e nas redes sociais, onde o engajamento do 

público promove o conteúdo e ajuda a o disseminar em outros espaços que não o do jornal. É o 

caso da discussão levantada por Bright (2016) sobre o “vão social” das notícias (social news 

gap). 

A investigação da divergência entre as matérias mais lidas e as mais compartilhadas 

do site da BCC News realizada por Bright (2016) sugere que o conteúdo que o público quer ler 

não necessariamente é também o que quer compartilhar em outras plataformas. Pelo contrário, 

a análise demonstra que várias das categorias de notícias que costuma ter um grande número 

de leitores (crime, acidentes, desastres e política) possuem uma taxa abaixo da média de 

compartilhamentos, ou seja, demonstra que as motivações são diferentes para as duas formas 

de engajamento.  

O autor descreve a emergência de um “vão social” das notícias (social news gap), 

em que os usuários terão diferentes percepções da agência da mídia dependendo da plataforma 

em que consomem informações. Enquanto no site dos veículos as notícias em destaque 

poderiam ser as mais diversas, nas redes sociais a tendência seria a de receber majoritariamente 

notícias mais positivas e leves – o padrão das notícias mais compartilhadas nessas plataformas, 
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como demonstram os achados em relação ao conteúdo na literatura revisada por Kümpel, 

Karnowski e Keyling (2015). 

Bright (2016) argumenta que esse “vão” pode provocar em leitores que consomem 

notícias nas redes uma desconexão com a realidade social e política. Esse fenômeno ocorre não 

apenas em decorrência das preferências do público, mas também devido a questões algorítmicas 

de cada rede social. Discutiremos a seguir sobre especificidades destas plataformas e a forma 

com a qual as notícias circulam nesses ambientes. 

 

2.4 Redes sociais e o fluxo de notícias online 

 

2.4.1 O que caracteriza uma rede social? 

 

As redes sociais tomaram, nas últimas duas décadas, um papel de grande 

importância na comunicação humana e nos estudos em Comunicação. O termo, no entanto, é 

difuso e, apesar de existir um consenso em torno de quais plataformas são consideradas redes 

sociais, não há consenso, acadêmico e coloquial, acerca das características que as definem 

enquanto redes sociais (CARR; HAYES, 2015; BAYER; TRIỆU; ELLISON, 2020).  

A revisão de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) da literatura sobre o 

compartilhamento de notícias em redes sociais adota a concepção de Kaplan e Haenlein (2010 

apud KÜMPEL; KARNOWSKI; KEYLING, 2015) de redes sociais enquanto um grupo de 

aplicações baseadas na Internet que se constroem nas bases ideológicas e tecnológicas da Web 

2.0, e que permitem a criação e a troca de conteúdo gerado por usuários. Esta definição carrega, 

no entanto, uma problemática que é apontada na crítica de Carr e Hayes (2015): ela abre espaço 

para a aplicação do termo a outras tecnologias da comunicação, como e-mail ou blogs, 

deslocando, assim, as ferramentas sociais e tecnológicas particulares que deveriam distinguir 

as redes sociais. 

Somado a esta problemática os autores apontam que pautar o termo em exemplares 

específicos, como é comum aos estudos em Comunicação se referir ao Facebook e ao Twitter, 

por exemplo, sem uma discussão maior acerca do que os categoriza enquanto rede social, limita 

o desenvolvimento de uma teoria ampla e robusta sobre o tema que permaneça útil em longo 

prazo e que possa se estender aos mais diversos tipos de plataforma. Em busca de solucionar 

essa indefinição ao redor do conceito, Carr e Hayes (2015) definem redes sociais como:  

 

Canais baseados na Internet que permitem aos usuários interagir oportunisticamente 

e se apresentar seletivamente, em tempo real ou assincronamente, com audiências 
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amplas ou pequenas que derivam valor de conteúdo gerado por usuários e da 

percepção de interação com outros (CARR; HAYES, 2015, p. 50, tradução livre)
4
 

 

Desta forma, para que seja considerada uma rede social uma plataforma deve 

atender cinco elementos centrais. Em primeiro lugar, deve ter base na Internet. Em segundo 

lugar, deve possuir canais persistentes e desmembrados, ou seja, os canais de comunicação da 

ferramenta, em oposição à comunicação face a face, devem permitir que cada usuário participe 

quando e se quiser, sem prejudicar o funcionamento da rede. Os autores exemplificam esse 

elemento a partir do Facebook, que não deixa de funcionar ou perde valor quando algum usuário 

não está online; ao contrário, o serviço opera continuamente e a base de usuários pode escolher 

quando quer se engajar na comunicação que ocorre na rede. 

O terceiro elemento é o da interatividade, que, segundo os autores, não precisa 

acontecer de fato, apenas ser percebida pelos usuários. Não é necessário que os comentários ou 

postagens recebam respostas, ou seja, que a interação ocorra, para que os usuários se sintam 

parte de uma rede de interatividade com outros usuários.  O valor do serviço, em quarto lugar, 

deve estar no conteúdo gerado pelos próprios usuários. Por fim, a plataforma deve permitir 

tanto uma comunicação de massas, para audiências grandes e abertas, quanto uma comunicação 

pessoal, para audiências reduzidas e fechadas. 

Mesmo com um conceito mais robusto como o proposto por Carr e Hayes (2015), 

ainda existe a problemática dos objetos em constante movimento, visto que redes sociais 

emergem e decaem rapidamente, e são adotadas de formas diferentes em diferentes localidades 

e por diferentes grupos. Em discussão quanto à replicabilidade de teorias das redes sociais em 

longo prazo, Bayer, Triệu e Ellison (2020) propõe a adoção de duas abordagens para enfrentar 

esta problemática. 

Ao invés de delimitar plataformas específicas nas investigações de redes sociais, a 

primeira abordagem sugere investigar com base em affordances. As ferramentas dariam, 

segundo os autores, um modo mais flexível de caracterizar o objeto de estudo sem tornar a 

investigação sobre uma plataforma muito específica e ajudariam os pesquisadores a sintetizar e 

comparar os resultados entre estudos, períodos de tempo e plataformas específicas que possuem 

ferramentas semelhantes. Seria o caso de delimitar uma investigação a plataformas em que a 

sincronicidade da troca de mensagens opera de forma semelhante, por exemplo.   

 
4 Texto original: “Social media are Internet-based channels that allow users to opportunistically interact and 

selectively self-present, either in real-time or asynchronously, with both broad and narrow audiences who derive 

value from user-generated content and the perception of interaction with others”. 
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Esta é a abordagem adotada pelas pesquisadoras Jennifer Ihm e Eun-mee Kim 

(IHM; KIM, 2018; KIM; IHM, 2020). O primeiro artigo investiga o compartilhamento de 

notícias em redes sociais a partir das características de audiência (tamanho, frequência de 

comunicação entre os usuários etc.), diferenciando entre aplicativos de mensagem instantânea 

e sites de redes sociais, e o segundo estudo adiciona à investigação a variável da simetricidade 

da comunicação nas redes. 

Kim e Ihm (2020) traçam dois tipos de redes a partir das affordances: as fechadas 

e simétricas (closed and symmetrical social media – CSS) e as abertas e assimétricas (open and 

asymmetrical social media – OAS). O primeiro tipo permite a comunicação entre usuários 

convidados, usualmente em grupos criados por um dos usuários – como é o caso do KakaoTalk, 

citado pelas autoras como a rede mais proeminente na Coreia, e, no Brasil, do WhatsApp. 

Dentro desses grupos, não há um interlocutor protagonista, ou seja, a comunicação é simétrica 

e se assemelha à conversação cotidiana, face-a-face.  

Já no segundo tipo, a comunicação é aberta, pois as ações estão visíveis para todos 

que estão conectados, como os amigos no Facebook e os seguidores no Twitter. Desta forma, a 

audiência ativada possui contextos e características diversos e é difícil de controlar, podendo 

criar uma “audiência invisível”. Além de aberta, a comunicação é assimétrica, pois há um 

interlocutor protagonista, que publica um determinado conteúdo e gera a discussão. 

A segunda abordagem proposta por Bayer, Triệu e Ellison (2020), e adotada pelos 

mesmos no artigo acerca dos efeitos psicológicos do uso de redes sociais, é investigar com base 

nos componentes ou elementos centrais que os usuários compreendem, navegam e se engajam 

regularmente. Eles seriam: o perfil, a rede e o fluxo de dados. Comparado às affordances, que 

são ferramentas intrínsecas das plataformas, os elementos estão enraizados em como os 

usuários se aproximam e operam as redes sociais na prática. 

Como será discutido no próximo capítulo, que tratará especificamente do 

compartilhamento online de notícias, a não delimitação de plataformas é uma tendência 

crescente na literatura acerca deste tema. O deslocamento é notável nas investigações que, entre 

2014 e 2015, eram focadas em características de redes (KÜMPEL; KARNOWSKI; KEYLING, 

2015), e a partir de 2015 passam a estar focadas principalmente nos usuários que compartilham 

notícias e nas características dos conteúdos compartilhados e da mídia.  

Pesquisas sobre o compartilhamento de notícias, porém, têm demonstrado que as 

preferências da audiência costumam variar de acordo com a plataforma, visto que cada uma 

possui não só propósitos e públicos diferenciados, mas também algoritmos diferentes que regem 

o conteúdo que é distribuído aos usuários. Como nossa pesquisa é focada em características das 
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notícias, optamos por concentrá-la em apenas uma plataforma: o Facebook – que segue como 

a rede social mais utilizada mundialmente (NEWMAN et al., 2020) e se enquadra no conceito 

de site de rede social.  

 

2.4.2 Facebook: algoritmo 

 

O artigo clássico de boyd e Ellison (2007) elenca três requisitos para que se 

reconheça um site de rede social (social network site/SNS), são: a possibilidade de 1) construção 

de um perfil público ou semi-público, 2) articulação de uma lista de conexão dos usuários e 3) 

visibilidade e atravessamento dessa lista com a lista de outros usuários do sistema. Embora seja 

uma definição bem aceita e frequentemente aplicada de forma ampla, é importante frisar que 

ela se refere a uma subclasse das redes sociais (BAYER; TRIỆU; ELLISON, 2020), visto que 

os SNSs são por natureza ferramentas de redes sociais, mas nem todas as ferramentas de redes 

sociais são SNSs (CARR; HAYES, 2015). 

Fundado em 2004, o Facebook é um site de rede social, dentro da definição cunhada 

por boyd e Ellison (2007). Ele atingiu o posto de rede social com maior número de usuários em 

2012, quando atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, e segue como a rede social mais 

utilizada em todo o mundo (NEWMAN et al., 2020). Diferente do ambiente dos portais de 

notícia, onde as decisões editoriais do veículo determinam o destaque de uma notícia dentro do 

site, no Facebook e em outras redes sociais essa relevância passa por uma mediação algorítmica. 

Os algoritmos não são uma singularidade desta década. No entanto, foi o 

mecanismo de buscas do Google, o PageRank, que deu o pontapé na era da personalização. 

Através de procedimentos matemáticos, os algoritmos de recomendação, que hoje são adotados 

por diversas outras empresas além do Google, mapeiam as preferências dos usuários e 

gerenciam todas as interações em páginas da web, destacando certas novidades enquanto 

excluem outras (GILLESPIE, 2018). 

Nomeados por Gillespie (2018) de algoritmos de relevância pública, esses 

mecanismos não auxiliam apenas na busca por informações,  

 

mas nos fornecem meios para saber o que há para ser conhecido e como fazê-lo; a 

participar dos discursos sociais e políticos e de nos familiarizarmos com os públicos 

dos quais participamos. Além disso, são hoje uma lógica central que controla os fluxos 

de informação dos quais dependemos. (ibidem, p. 3) 

 

Eles assumem um papel cada importante na produção e certificação de 

conhecimento, responsabilidade esta que, como exemplifica Gillespie, costumava ser conferida 
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a especialistas credenciados, ao método científico ou até mesmo à palavra de Deus. A verdade 

é que os algoritmos foram criados para dar conta da demanda contemporânea de seleção entre 

uma quantidade quase infinita de dados produzidos diariamente nos mais diversos sites e 

plataformas de redes sociais. 

Esta demanda se aproxima à metáfora da radiodifusão no estudo clássico do 

jornalismo de Galtung e Ruge (1965), sobre os critérios de noticiabilidade. Da mesma forma 

que não é possível ouvir as diversas frequências de rádio, transmitidas ao mesmo tempo em 

diferentes comprimentos de onda, não é possível também noticiar tudo que acontece no mundo. 

Desta forma, surge a necessidade da adoção de estratégias de seleção, por parte dos jornalistas, 

dos acontecimentos que preenchem certos requisitos de relevância para se tornarem notícia e 

figurarem nas páginas dos jornais. 

 Na atualidade, é humanamente impossível selecionar, em um banco de dados da 

dimensão Google, por exemplo, as páginas mais relevantes para a busca de determinada 

palavra-chave, ou então uma publicação, entre milhares de páginas no Facebook, que mais 

interessará a um perfil específico de usuário.  

 A era da personalização descrita por Eli Pariser (2012) transfere o papel da seleção 

de informações, antes quase uma exclusividade da mídia, para o algoritmo. E traz um bônus: o 

de tornar nossos monitores e telas uma espécie de espelho que, baseado na análise de nossos 

hábitos na internet, reflete nossos próprios interesses e desejos. Cria, de fato, um “lugar 

confortável” onde, idealmente, só receberemos conteúdos dos quais gostamos. A grande 

questão, e que se desenvolve tanto no livro de Pariser (2012) quanto no artigo de Gillespie 

(2018), é que as medidas para que as empresas decidam o que é de nosso interesse não são 

transparentes e muito menos imparciais. 

Durante muitos anos o Facebook não divulgava abertamente os detalhes do 

algoritmo do feed, anteriormente chamado de EdgeRank. O que se sabia sobre o algoritmo era 

que existiam pelo menos 100 mil medidas de peso que determinavam as publicações que 

apareciam para um usuário, dentre as quais as três primárias eram: afinidade, peso e tempo5.  

A primeira medida, a afinidade, determinava que publicações feitas por amigos e 

páginas com os quais havia maior interação teriam prioridade. A segunda, o peso, dizia respeito 

ao tipo de ação ou conteúdo. Para cada usuário eram calculados pesos diferentes. Quem 

costumava pesquisar e interagir com conteúdo sobre arte, por exemplo, receberia mais 

 
5“EdgeRank Is Dead: Facebook’s News Feed Algorithm Now Has Close To 100K Weight Factors”, Matt 

McGree, 2013. Disponível em: <http://marketingland.com/edgerank-is-dead-facebooks-news-feed-algorithm-

now-has-close-to-100k-weight-factors-55908>. 
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publicações sobre arte. A terceira, a mais simples das três, determinava que apareceriam na 

linha do tempo publicações mais recentes. 

A empresa tem, nos últimos anos, buscado difundir mais informações sobre o 

algoritmo que rege a rede, especialmente após o escândalo da Cambridge Analytica, que 

estourou no ano de 2018, em que se descobriu que dados dos usuários coletados no Facebook 

estavam sendo utilizados para fins políticos, influenciando nas eleições em vários países. O 

algoritmo atual, referido pela empresa simplesmente como algoritmo do feed de notícias, 

funciona a partir de um sistema de ranking que, através de machine learning, busca prever que 

tipo de conteúdo é mais relevante e significativo para cada usuário de acordo com a atividade 

pessoal6. 

Em relação ao nosso tema de pesquisa, o compartilhamento de notícias em redes 

sociais, e mais especificamente dos dados que iremos discutir, há um aspecto do algoritmo que 

merece maior destaque. Em junho de 2016, foi anunciado por Adam Mosseri, gerente de 

produto da empresa, uma mudança no algoritmo que determinava que publicações de amigos e 

família teriam maior relevância que publicações de páginas. Em 2018 esta relevância foi 

reforçada ainda mais firmemente pela empresa, motivo que levou, por exemplo, a Folha de São 

Paulo a deixar de alimentar o perfil nesta rede7.  

Essa característica implica que, no Facebook, os usuários têm mais chances de se 

deparar com uma notícia que foi compartilhada por um amigo que a notícia publicada 

diretamente pelo perfil do veículo. Ou seja, a circulação das notícias é potencializada por 

usuários comuns em seus perfis, espalhando o conteúdo compartilhados para suas conexões. 

Trataremos a seguir da circulação e do consumo de notícias em redes sociais. 

 

2.4.3 Circulação online das notícias 

 

Mais que um meio de comunicação interpessoal, as redes sociais suportam, na 

atualidade, um grande fluxo de informações na sociedade. Os usuários exercem um papel de 

grande importância na circulação de informações nas redes, ao escolherem publicações para 

recomendar em suas redes através de uma curadoria colaborativa (BRUNS, 2014). A circulação 

 
6 O Facebook possui um blog de tecnologia onde a empresa divulga informações sobre as tecnologias adotadas e 

aplicadas na rede social. Um artigo publicado em janeiro de 2021 explica como funciona a previsão de 

relevância feita pelo algoritmo do News Feed. Disponível em: <https://tech.fb.com/news-feed-ranking/>. 
7 No dia 8 de fevereiro de 2018, a Folha de São Paulo anunciou que iria deixar o Facebook, devido ao algoritmo 

da rede que não dava destaque ao conteúdo de produtores qualificados. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml>. 
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das notícias é estimulada pelos veículos ao publicarem as matérias em postagens sites ou 

aplicativos de redes sociais. Devido à estrutura de cada plataforma e dos algoritmos, no entanto, 

essa circulação é potencializada quando usuários comuns as compartilham em suas redes, 

espalhando o conteúdo para suas conexões.  

Esse movimento é denominado por Zago (2011) como recirculação jornalística, 

uma subetapa além da circulação em que o usuário “se apropria do conteúdo jornalístico e o faz 

circular novamente a partir de suas próprias palavras" (p. 62). A autora, em trabalho posterior 

(ZAGO, 2017) identifica algumas das implicações da recirculação para o jornalismo, sendo a 

mais básica o acesso às notícias, ou seja, ao filtrar este conteúdo o usuário garante acesso à 

informação aos seus amigos e seguidores. 

O compartilhamento de notícias em redes sociais é uma das formas pelas quais o 

conteúdo jornalístico recircula nas redes sociais. Apesar de ser uma atitude individual, baseada 

nas decisões pessoais de cada usuário, não se pode ignorar o papel do algoritmo no 

espalhamento do conteúdo. Os mecanismos de personalização das redes criam um universo de 

informações exclusivo para cada usuário, o que Pariser (2012) denomina bolha dos filtros. A 

cultura de nichos, desenhada na cauda longa, é anterior ao advento desses algoritmos de 

relevância pública e, de certa forma, já trazia a tendência da segmentação. A bolha dos filtros, 

no entanto, traz novas dinâmicas. 

Entre as características dessas bolhas apontadas por Pariser, destacamos uma não 

estava presente em outros tipos de segmentação de público: ninguém optou entrar na “bolha”. 

Diferente de quando nos submetemos às inclinações editoriais do jornal que escolhemos ler, 

por exemplo, o autor argumenta que os filtros personalizados vêm até nós e é cada vez mais 

difícil evita-los, pois são a base dos lucros de grande parte dos sites e empresas. 

Pariser (2012) destaca o perigo de uma “autodoutrinação”, visto que os filtros de 

personalização servem, nas palavras do autor, como uma espécie de autopropaganda invisível. 

Enquanto para um consumidor pode ser desejável encontrar apenas aquilo que o interessa, no 

caso de publicidades de produtos e serviços, por exemplo, em termos informacionais, para um 

cidadão em uma sociedade democrática, é essencial estar em contato com experiências e pontos 

de vista diferentes. 

A discussão se assemelha com a levantada por Bright (2016) sobre o “vão social” 

das notícias (social news gap), discutido no terceiro tópico deste capítulo. Bright (2016) 

argumenta que esse “vão” pode provocar em leitores que consomem notícias nas redes uma 

desconexão com a realidade social e política, alertando para uma realidade em que um usuário 
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no Facebook poderia deixar de receber notícias políticas e passaria a consumir apenas 

informações mais supérfluas. 

As questões tratadas em nossa pesquisa são referentes ao conteúdo das notícias 

publicadas por veículos em suas páginas no Facebook. No entanto, qualquer análise em redes 

sociais precisa levar questões mais técnicas do funcionamento dessas plataformas em 

consideração. Buscaremos controlar, na medida do possível, essas questões em nossa análise 

dos padrões de compartilhamento de notícias. 

Ao compartilhar uma notícia nessas plataformas tal ação ultrapassa a esfera privada 

e a efemeridade das conversas cotidianas, tornando-se pública e arquivada, e facilitando seu 

estudo. Não obstante, é crescente o número de publicações acerca do tema, que abrangem 

diferentes aspectos, desde os tipos de conteúdo mais disseminados, até as motivações pessoais 

para o comportamento e o impacto de características de rede nos padrões de espalhamento. 

Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) apresentam, em uma revisão de literatura, o 

desenvolvimento da pesquisa acerca do compartilhamento de notícias em redes sociais durante 

uma década. No próximo capítulo, buscaremos dar continuidade ao panorama desenhado pelos 

autores em um novo levantamento bibliográfico, entre o ano de 2015 e 2020, a fim de traçar os 

principais achados e as lacunas existentes na literatura sobre o tema. 
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3 COMPARTILHAMENTO ONLINE DE NOTÍCIAS 

 

A revisão de literatura feita por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) traça as 

primeras descobertas a respeito da relação entre compartilhamento de notícias e redes sociais, 

entre 2004, ano do lançamento do Facebook, e 2014. Para esclarecer as ambiguidades que 

podem existir em torno do termo “compartilhamento” (sharing), os autores o definem como a 

prática de disponibilizar conteúdos noticiosos a um número determinado de pessoas, através de 

postagem ou recomendação. Ou seja, o termo remete à própria ferramenta disponibilizada nos 

sites de notícias e plataformas de redes sociais, como é o caso do botão de retweet, no Twitter, 

e de compartilhar, no Facebook. 

Por se tratar de um tema que pode suscitar problematizações em diferentes áreas do 

conhecimento, a revisão considerou artigos de diversos campos, o que possibilitou a percepção 

de um padrão de abordagens. Estudos das ciências da informação e computação costumam 

buscar o entendimento de como o processo do compartilhamento de notícias pode ser usado 

para modelar ou prever a popularidade e taxas de adoção dos conteúdos. Já os estudos das 

ciências sociais demonstram maior foco, por exemplo, nos efeitos individuais, em suas 

implicações na participação política e nos motivos para o engajamento nas redes sociais. 

Uma primeira análise, quantitativa, dos 109 artigos revisados por pares 

selecionados revelou que a “pesquisa padrão” sobre o tema é: empírica, conduzida nos Estados 

Unidos, tem como abordagem teórica a teoria da difusão de inovações (DOI) e, como 

abordagem metodológica, a análise de conteúdo em dados extraídos do Twitter. Traduzimos a 

tabela feita pelos autores para uma melhor visualização das principais características da 

literatura revisada (Tabela 1). 

A decisão de não apresentar todos os resultados em sua extensão, como, por 

exemplo, nos dados a respeito da localidade, abordagem teórica, abordagem metodológica e 

objeto primário, mas de adotar o formato “Top 3”, é um  indício da heterogeneidade existente 

nesta linha de pesquisa. No caso específico do objeto primário em investigação é ainda mais 

notável, tendo sido necessária a divisão em eixos: estudos sobre redes sociais, sobre pessoas e 

sobre a mídia. 
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Tabela 1. Principais achados da análise quantitativa de Kümpel, Karnowski e Keyling 

(2015) 
Itens  n* Ocorrências (%) 

Tipo de artigo 109 Artigo empírico (89%), artigo conceitual ou ensaio teórico (9%), 

outros tipos de artigo (2%) 

Origem do autor principal 109 Top 3: Estados Unidos (51%), Austrália (6%), Singapura (5%) 

País de interesse 107 Top 3: multinacional (76%), Estados Unidos (8%), Egito (5%) 

País de coleta 102 Top 3: multinacional (52%), Estados Unidos (33%), Holanda 

(3%) 

Rede social investigada 77 Twitter (69%), Facebook (17%), Youtube (12%), Digg (8%), 

Flickr (4%), Google + (1%), outras redes sociais (7%) 

Abordagem teórica 78 Top 3: teoria da difusão de inovações (39%), teoria da influência 

social (10%), interatividade (6%), participação política (6%), 

usos e gratificações (6%) 

Abordagem analítica 85 Quantitativa (86%), quanti-qualitativa (11%), qualitativa (4%) 

Abordagem metodológica 97 Análise de conteúdo (57%), entrevistas (25%), observação 

online (11%), experimento (7%) 

Objeto primário 97 Top 3: redes sociais (60%), pessoas (33%), mídia (5%) 

*n: número de artigos que disponibilizam tais informações 

FONTE: Tradução livre da tabela de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015, p. 4) 

  

O segundo movimento análitico da revisão, qualitativo  ̧ identificou três linhas 

temáticas – 1) Usuários ou organizações, 2) Conteúdo e 3) Redes. Na primeira, as pesquisas 

tratam das atitudes e características dos usuários e organizações e suas motivações, aspectos 

em torno dos quais se formaram alguns consensos. Usuários que compartilham notícias em 

redes sociais se percebem como líderes de opinião, tendem a ter muitos amigos e seguidores, 

possuem uma “dieta midiática” rica e se informam através de diversas fontes (KÜMPEL; 

KARNOWSKI; KEYLING, 2015, p. 5). 

Suas motivações estão divididas entre egoístas, altruístas e sociais. Em primeiro 

lugar, pessoas compartilham notícias para ganhar reputação e/ou seguidores e obter status. 

Entretanto, a ação não costuma ter como intenção o entretenimento, mas sim a informação, 

sendo, dessa forma, um ato altruísta e recíproco: quem compartilha espera também receber 

informações de outros usuários. Por último, a ação seria uma forma de socialização e busca por 

aprovação social (KÜMPEL; KARNOWSKI; KEYLING, 2015, p. 6). 
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 A segunda categoria estuda as características de notícias que passam por um 

processo bem sucedido de disseminação. A descoberta mais significativa revela que conteúdos 

com valência positiva possuem maior probabilidade de serem compartilhados que conteúdos 

negativos ou neutros. Além da valência, outros fatores são determinantes para a difusão de uma 

notícia, como ser provinda de uma fonte confiável, possuir temática de interesse público e altos 

valores informacionais, como os critérios de noticiabilidade controvérsia, relevância e 

inesperado. Em períodos de atividade política intensificada, notícias sobre política e economia 

passam a ter preferência sobre notícias de entretenimento, esportes ou crime (KÜMPEL; 

KARNOWSKI; KEYLING, 2015, p. 6). 

A terceira e última categoria é dominada por pesquisas das ciências da informação 

e computação, altamente preocupadas com os aspectos tecnológicos do fenômeno. Nesse 

sentido, pontua-se a importância de identificar as estruturas das plataformas para entender a 

dinâmica de difusão de notícias. No Twitter, a rede social majoritariamente analisada, alguns 

aspectos se mostraram relevantes na constitutição dessas estruturas, como a) a atuação de 

usuários influenciadores (influencers) que compartilham conteúdos noticiosos em primeira 

mão, b) a atuação posterior de usuários espalhadores (spreaders), que re-compartilham este 

conteúdo e c) as relações entre seguidores e a profundidade desses nós, além das possíveis 

influências externas e de outras plataformas (ibidem, p. 7). 

As duas análises, quantitativa e qualitativa, possibilitaram a Kümpel, Karnowski e 

Keyling (2015) um diagnóstico da pesquisa a respeito do compartilhamento de notícias em 

redes sociais. A fim de preencher as lacunas e avançar nas descobertas, os autores sugeriram 

que pesquisas futuras deveriam: 

 

a) abordar a discrepância entre os [usuários] democratizadores altruístas e os buscadores 

de status egoístas, b) superar o positivismo do processo e a concentração no 

compartilhamento bem-sucedido de notícias, c) dar maior enfoque nas redes de 

compartilhamento de notícias e na construção teórica, d) integrar contextos (culturais), 

e e) acompanhar as mudanças midiáticas em curso (ibidem, p. 10, tradução livre)8. 

 

Nos anos seguintes à publicação vários acontecimentos acrescentaram ao debate 

acerca do tema, como alterações cruciais no algoritmo que rege a linha do tempo do Facebook, 

a adoção das redes sociais como estratégia política em campanhas eleitorais ao redor do mundo 

e grandes escândalos envolvendo a difusão de notícias falsas. Para acompanhar o avanço na 

literatura, fizemos uma revisão cobrindo o período entre 2015 e 2020 e seguindo os 

 
8 Tradução livre do trecho: “(a) address the discrepancy between altruistic democratizers and self-serving status seekers, (b) 

overcome process positivism and the concentration on successful news sharing, (c) focus more on news sharing networks and 

theory building, (d) integrate (cultural) contexts, and (e) keep up with the ongoing media change”. 
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procedimentos adotados por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) a fim de identificar se as 

pesquisas avançaram nos pontos indicados pelos autores.  

 

3.1 Novos panoramas da literatura 

 

Os estudos a serem revisados foram obtidos a partir de três bases de dados, com o 

intuito de cobrir diversos tipos de pesquisa. Foram: Portal de Periódicos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES/MEC e ACM Digital Library. A primeira foi utilizada com intuito de 

levantar artigos revisados por pares publicados em revistas nacionais e internacionais, de 

qualquer área do conhecimento. A segunda para obter teses e dissertações e, a terceira, para 

trabalhos apresentados em congressos e conferências internacionais. Por não termos o 

conhecimento de bases de dados brasileiras com proposta similar, buscamos nos anais de alguns 

eventos da área, como Compós, Intercom, SBPJor, ABCiber, Compolítica e Anpocs. 

Com o intuito de dar continuidade a revisão de Kümpel, Karnowski e Keyling 

(2015), foram levantadas pesquisas publicadas, em português e inglês, entre 2015 e 20209. 

Devido a diferenças nos mecanismos de busca das duas plataformas, adotamos termos de 

referência diferentes para cada. No Portal de Periódicos, buscamos pela combinação entre 

“compartilhamento” e “notícia”, e pelo termo mais abrangente “compartilhamento de notícias”, 

assim como a combinação entre os termos e o nome das redes “Facebook” e “Twitter”. Em 

inglês, tanto nessa base de dados quanto no ACM Digital Library, buscamos por “news 

sharing”. 

No Catálogo de Teses e Dissertações não é possível pesquisar por palavras-chave 

presentes no título ou resumo – apenas no texto completo. Por este motivo, buscamos apenas 

pelo termo mais abrangente “compartilhamento de notícias”, e também a combinação com os 

nomes das duas redes sociais. Nesta plataforma fizemos a busca apenas em português. Os 

estudos resultantes da pesquisa nas três bases passaram pelos mesmos procedimentos de 

seleção, em três etapas. A primeira etapa consistiu na sondagem dos títulos, resumos e palavras-

chave desses estudos, através da ferramenta de busca do navegador (Ctrl+F), em busca do termo 

“compartilhamento” ou “compartilhar” e, quando presente, do termo “notícia”. No caso dos 

artigos em inglês, buscamos apenas por “news sharing”. 

 
9 No Catálogo de Teses e Dissertações, entretanto, só estão disponíveis pesquisas defendidas até 2019. 
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Na segunda etapa, foi realizada uma leitura dinâmica dos resumos dos textos que 

continham os dois termos em algum dos insumos, a fim de verificar se o tema era abordado no 

sentido proposto por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), da prática de disponibilizar 

conteúdos noticiosos a um número determinado de pessoas, através de postagem ou 

recomendação. A terceira e última etapa referiu-se a uma leitura mais apurada do resumo e, 

quando necessário, do sumário e introdução dos estudos que passaram pelas duas etapas 

anteriores, para uma última verificação a respeito da problematização da relação entre 

compartilhamento e redes sociais. Após tais procedimentos, foram selecionadas 73 pesquisas, 

entre artigos, trabalhos apresentados em congresso, teses e dissertações. 

 

3.2 Tipos de publicação e abordagens de pesquisa 

 

Coletamos dados para a análise quantitativa da revisão de acordo com os mesmos 

parâmetros de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015). O tipo de publicação mais proeminente 

foi o artigo, correspondendo a 61 dos 73 estudos revisados, e os anos com maior número de 

publicações foram os de 2019 e 2020 (Tabela 2). As médias foram maiores às identificadas na 

revisão anterior. Enquanto entre 2004 e 2014 foram publicadas em média 10 publicações por 

ano (109 publicações em 10 anos), entre 2015 e 2020 foram, em média, 12 publicações por ano 

(73 publicações em 6 anos). 

Reunimos informações a respeito do: país do autor principal, tipo de estudo, país 

no qual foi realizada a coleta de dados, rede social em investigação, abordagem teórica, 

abordagem analítica, abordagem metodológica e objeto central em investigação das 73 

publicações. Os dados das pesquisas são bastante heterogêneos e, por isso, decidimos por adotar 

também o modelo de apresentação “Top 3” (Tabela 3). Assim como na pesquisa desenvolvida 

entre 2004 e 2014, os Estados Unidos são o país predominante dos autores10, seguido por Brasil, 

Inglaterra, Coreia do Sul e Singapura. No total, foram identificados autores de 29 países, em 

sua maioria países ocidentais, onde a maior parte das pesquisas foi desenvolvida (62,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Consideramos o país do vínculo institucional declarado pelo autor na própria pesquisa.  
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Tabela 2. Número de publicações por tipo e ano 

  Ano de publicação Total 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Tipo de 

publicação 

Artigo de periódico 5 10 7 10 12 17 61 

Artigo de congresso 0 0 3 2 2 1 8 

Dissertação 0 1 1 0 0 0 2 

Tese 0 1 0 0 1 0 2 

Total   5 12 11 12 15 18 73 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 3. Achados do novo levantamento (2015-2019) 

Itens Ocorrência 

País do 1.autor Top 3: EUA (25); Brasil (8); Reino Unido (4); Coreia do Sul (4); Singapura 

(4)  

Tipo de estudo Empírico (70); Teórico (1); Revisão de literatura (1)  

País de coleta Top 3: EUA (21); Multinacional (8); Brasil (6)  

Rede social em 

investigação 

Nenhuma (36); Múltiplas (11); Facebook (11); Twitter (9); WhatsApp (3); 

Weibo (1)  

Abordagem teórica Top 3: Fake news (19); Compartilhamento de notícias em redes sociais (18); 

Teorias da Comunicação Política (13)  

Abordagem analítica Quantitativa (45); Qualitativa (7); Mista (19)  

Abordagem metodológica Top 3: Questionário (36); Análise de conteúdo (17); Grupo focal (6); 

Experimento (6)  

Objeto de investigação Pessoas (40); Mídia (20); Redes sociais (10) 

FONTE: Autoria própria 

 

Os estudos são majoritariamente empíricos. Encontramos apenas um ensaio teórico 

(CARLSON, 2016) e uma revisão de literatura (KÜMPEL; KARNOWSKI; KEYLING, 2015) 

acerca do tema. Ainda existe, de certa forma, a lacuna na construção teórica da literatura 

apontada pelos autores da revisão anterior, que pode ser percebida a partir da grande variedade 

de teorias adotadas. Nossos achados quanto à abordagem teórica se diferem fortemente dos 

anteriores. As duas teorias preponderante nas pesquisas entre 2004 e 2014 foram a da difusão 

de inovações (DOI) e a da influência social. Ambas não foram adotadas, no entanto, em 

nenhuma das pesquisas coletadas entre 2015 e 2019. 

A partir de 2018, especialmente no ano de 2020, com a pandemia do Covid-19, a 

preocupação com o fenômeno da desinformação e disseminação de fake news ganhou enfâse 

nas pesquisas, tornando tal abordagem teórica a mais frequente em nosso levantamento. Essas 

publicações buscam de compreender o comportamento de usuários que se engajam no 

compartilhamento democraticamente disfuncional (CHADWICK; VACCARI; 
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O’LOUGHLIN, 2018), ou seja, de usuários que disseminam notícias falsas ou exageradas e 

sensacionalistas.  

Visto que o compartilhamento de notícias em redes sociais tem sido tema de 

interesse em diversas áreas do conhecimento nas duas últimas décadas, muitas pesquisas 

recentes já partem do referêncial teórico relativo ao próprio tema (18), tendo sido esta a segunda 

abordagem  mais frequente. Em seguida, aparecem teorias diversas da Comunicação Política 

(13), como as noções de cultura cívica, participação política e democracia deliberativa. Outras 

abordagens recorrentes foram as teorias dos usos e gratificações, da interatividade e da 

noticiabilidade, esta última a adotada em nossa pesquisa.  

A literatura empírica continua utilizando principalmente métodos quantitativos, 

correspondendo a mais da metade da amostra (45). Em comparação com os dados de Kümpel, 

Karnowski e Keyling (2015) – quantitativa (86%), quanti-qualitativa (11%), qualitativa (4%) – 

nota-se um aumento nos métodos quanti-qualitativos (19; 26%) e qualitativos (7; 9%).  

Enquanto discussões entre 2004 e 2014 se reuniam em torno do Twitter, nos últimos 

seis anos tal rede social é investigada de forma minoritária. Na realidade, boa parte da pesquisa 

atual não investiga redes sociais específicas, mas sim o ato de compartilhar notícias, 

independente da plataforma. Quando especificadas, as plataformas costumam ser analisadas em 

conjunto, sendo Facebook e Twitter a dupla mais recorrente. O Facebook, em particular, foi 

investigado em onze estudos; o Twitter, em nove; o WhatsApp, em três; e redes como LinkedIn 

e Google +, apenas em junção com as duas maiores. 

Com relação ao país de coleta dos dados, os Estados Unidos (21) tomaram o posto 

dos estudos multinacionais, que aparecem em segundo lugar (8), seguidos por coletas no Brasil 

(6). A metodologia utilizada para analisar tais dados é, assim como as teorias de referência, 

bastante heterogênea. As duas mais utilizadas são: questionário (36) e análise de conteúdo (17). 

Dos demais métodos identificados, apenas outros quatro se repetem: grupo focal, experimento, 

entrevista e MRI – imagem por ressonância magnética. 

Por fim, consideramos pertinente dividir os objetos centrais nas três categorias 

propostas por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) – estudos sobre redes sociais, sobre pessoas 

e sobre a mídia. Os usuários de redes sociais foram o foco de investigação da maior parte da 

literatura (40), seguidos pela mídia (20). Os estudos sobre pessoas focam nas motivações 

pessoais para compartilhar, nas características de quem compartilha notícias, nos 

comportamentos e nos efeitos psicológicos da ação. Já os estudos sobre mídia investigaram 

características do conteúdo compartilhado, o engajamento com este conteúdo e os possíveis 

efeitos sociais de tal engajamento. 
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Os estudos sobre redes sociais, em menor quantidade (10), tratam das características 

de cada plataforma e como elas interferem nos diferentes padrões de difusão de notícias, de 

fatores preditores e dos efeitos do compartilhamento nas estruturas de rede. A observação dos 

principais métodos adotados e dos principais objetos de investigação demonstra uma mudança 

de perspectiva nas pesquisas sobre o compartilhamento de notícias em redes sociais.  

Na literatura revisada por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), o enfoque estava 

em redes sociais específicas e nas características do conteúdo compartilhado. A literatura atual 

já demonstra maior atenção aos usuários e ao comportamento independente da plataforma. É 

importante ressaltar, no entanto, que o levantamento de nossa revisão não foi feito nas mesmas 

bases de dados do feito na revisão alemã, podendo haver, assim, ressalvas na comparação. 

Pode-se perceber, nos últimos seis anos, um direcionamento no sentido dos 

possíveis efeitos sociais do compartilhamento de notícias nessas plataformas, principalmente 

no que diz respeito a questões políticas. Em resumo, uma pesquisa padrão publicada entre 2015 

e 2020 acerca do compartilhamento de notícias em redes sociais seria desenvolvida nos Estados 

Unidos com abordagem empírica, utilizaria a literatura já existente sobre o tema e teorias do 

fenômeno da desinformação e das fake news, e aplicaria questionários em usuários de redes 

sociais dos Estados Unidos a fim de investigar diferentes formas no comportamento de 

consumo e compartilhamento de notícias, o perfil e as motivações de quem se engaja neste tipo 

de atividade. 

 

3.3 Padrões temáticos da literatura: usuários, mídia e redes 

 

No movimento de análise qualitativa da literatura, buscamos identificar padrões 

temáticos a partir do objeto central em investigação e das questões levantadas em cada pesquisa. 

Dividimos as publicações em três categorias – usuários, mídia e redes – a fim de organizar os 

principais achados sobre o tema. As categorias não são excludentes, ou seja, alguns estudos 

levantam discussões pertinentes a mais de uma categoria, e apresentam as seguintes questões 

centrais: 

1. Usuários: qual é o perfil dos usuários que se engajam na atividade de 

compartilhamento de notícias em redes sociais? Em que outras atividades de 

consumo de mídia e sociais estes usuários se engajam e quais são as influências e os 

efeitos no hábito de compartilhamento de notícias? Que motivações levam um 

usuário a compartilhar notícias? 
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2. Mídia: quais são as ferramentas de participação disponibilizadas pelos veículos 

jornalísticos e de que forma as demais formas de engajamento se diferem do 

compartilhamento de notícias em redes sociais? Que características de conteúdo 

estão associadas à disseminação bem-sucedida de notícias nas redes sociais? 

3. Redes: quais são as ferramentas específicas de plataforma que permitem ou 

influenciam o compartilhamento de notícias e de que forma? De que forma 

diferentes características de rede se relacionam ao compartilhamento de notícias? 

Como já citado, a partir de 2018 algumas pesquisas dedicam esforços para 

investigar a relação do compartilhamento de notícias e o fenômeno da desinformação. Por se 

tratar de um tipo de notícia muito específico, se é que pode ser enquadrado como notícia, 

optamos por não nos prolongarmos na apresentação dos achados referentes às notícias falsas. 

Destacamos, no entanto, que a maior parte das pesquisas da amostra que tratam de fake news 

se encaixam na primeira categoria – pessoas, ou seja, buscam entender o comportamento dos 

usuários associados a este fenômeno. Apenas duas em nosso levantamento tratam de 

características de mídia, e uma de características de redes. 

Essas pesquisas não têm como foco debater o conceito de notícias falsas, mas sim 

compreender o comportamento de usuários que se engajam no compartilhamento 

democraticamente disfuncional (CHADWICK; VACCARI; O’LOUGHLIN, 2018), ou seja, 

que disseminam notícias falsas ou exageradas e sensacionalistas. 

 

3.3.1 Usuários – perfil, motivações e comportamentos 

 

As pesquisas centradas nos usuários investigam, em suma, 1) o perfil das pessoas 

que se engajam no compartilhamento de notícias em redes sociais, 2) os diferentes tipos de 

comportamento de consumo de mídia e uso de redes sociais adotados pelos usuários e 3) as 

motivações pessoais para o compartilhamento. É possível posicionar a maior parte das 

publicações em alguma dessas subcategorias. Algumas pesquisas, no entanto, trazem achados 

referentes a mais de uma das questões. 

No único estudo de cunho demográfico, Reis et al. (2017) investigam quem são os 

“espalhadores de notícias”, ou seja, os usuários que disseminam conteúdo noticioso na esfera 

estadunidense do Twitter. Homem branco é o perfil dos responsáveis pelo compartilhamento 

do maior volume de links de notícias, o que evidencia um viés de gênero e racial no fluxo de 

informações na rede. A preferência temática deste grupo é ciência, tecnologia, negócios e 
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política, o que se aproxima do achado de Kalogeropoulos et al. (2017) de que pessoas mais 

interessadas em hard news são mais propensas a interagir com notícias online. 

Em uma análise comparativa transnacional acerca de quais usuários em prática 

utilizam o potencial participativo de sites notícias e das plataformas de redes sociais, o estudo 

de Kalogeropoulos et al. (2017) aponta que o perfil dos usuários desses países – Dinamarca, 

Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos – que compartilha e comenta em 

notícias nas redes sociais é composto por pessoas que usam diferentes plataformas e consomem 

notícias através delas, e por partidários políticos tanto de esquerda quanto de direita. 

A partir dos dados obtidos, os autores argumentam que comentar e compartilhar 

notícias é significantemente mais generalizado que a “regra do 1%” de Jakob Nielsen e Bradley 

Horowitz, que diz que apenas 1% dos usuários irão se engajar ativamente e 9% irão se engajar 

um pouco, enquanto os 90% restantes simplesmente irão “espreitar” (lurk).  

Já os achados de Spyridou (2018) se relacionam com esta regra, visto que, entre os 

respondentes do estudo realizado na Grécia, há uma baixa taxa de uso efetivo e de intenção de 

uso das ferramentas de participação. Em geral, os leitores se demonstraram mais propensos a 

utilizar ferramentas que não requerem muito tempo, esforço criativo, ou que permitem uma 

quantidade substancial de controle e contribuição post hoc, como é o caso do compartilhamento 

via redes sociais. 

Choi (2016) busca elucidar o conceito de compartilhamento e o mecanismo 

subjacente deste tipo de engajamento nas redes. Dois tipos de atividades coincidem para que o 

compartilhamento aconteça: a busca por informação e o fornecimento de informação. Essas 

duas dimensões são conceituadas como “internalização” e “externalização” (HENDRIKS, 1999 

apud CHOI, 2016).  

Ao investigar por que as pessoas escolhem consumir e se engajar com notícias 

diferentemente, a autora descobriu que as atividades de externalização são mediadas pelo uso 

de sites de redes sociais, que, por sua vez, estimula a internalização de notícias. Isso significa 

que os usuários, na medida em que recebem informações nas redes com maior frequência, seja 

através de busca ativa ou não, se tornam mais suscetíveis a repostar notícias ou expressar suas 

próprias opiniões sobre elas. 

Park (2018) revisita o modelo de comunicação em duas etapas, investigando o 

comportamento de consumo de mídia de líderes de opinião no Twitter. Esses usuários obtêm 

notícias a partir de fontes mais diversas que os líderes de opinião off-line, não se apoiando 

apenas na mídia tradicional, mas também em sites de notícias online e em conteúdo de redes 

sociais e de sites de jornalismo cidadão.  
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Além disso, líderes de opinião do Twitter realizam uma curadoria das notícias antes 

de dissemina-las ao público. Este comportamento é aprofundado em outro estudo do mesmo 

autor (PARK; KAYE, 2019), que demonstra que, apesar das críticas de que as redes sociais são 

melhores usadas para entretenimento e interações sociais, elas podem ser um espaço de 

aprendizado político. 

A curadoria é, por definição dos autores, uma forma intensiva de engajamento, que 

implica na avaliação e reestruturação de notícias, com a adição de interpretações e de pontos de 

vista, e no compartilhamento do conteúdo curado (p. 460). Por requerer um esforço adicional 

de estudar, analisar e aprender sobre o assunto em pauta, os resultados da pesquisa apontam 

que este comportamento é condutor do conhecimento político dos usuários, tanto de quem 

compartilha, quanto de quem recebe o conteúdo compartilhado, visto que quanto maior a 

frequência com a qual usuários de redes sociais acessam notícias políticas, maior é o 

conhecimento deles sobre assuntos políticos. 

Tais dados se relacionam com os achados anteriores de Beam, Hutchens e 

Hmielowski (2016) de que a exposição a notícias online e o compartilhamento de notícias estão 

relacionados ao conhecimento político factual e estrutural, respectivamente. A partir de uma 

perspectiva do processamento de informações, isso indica que compartilhar notícias requer uma 

maior elaboração que a leitura, isto é, decidir se engajar na postagem de informações noticiosas 

pode requerer maior deliberação interna sobre a informação do que simplesmente clicar em um 

link apresentado em uma rede social. 

Quanto às motivações que levam um usuário a compartilhar notícias, as mais 

citadas na literatura são as de informar, entreter, socializar e obter status. A mesma divisão 

proposta por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), de motivações egoístas, altruístas e sociais, 

pode ser feita nas publicações mais atuais.  

A busca por status fica evidente no compartilhamento em busca de autopromoção, 

como é o caso da preocupação em compartilhar notícias de alta qualidade (THOMPSON; 

WANG; DAYA, 2019), e da vontade de se “distinguir” ou de “fazer parte da multidão” 

(WONG; BURKELL, 2017). A pesquisa de Baek et al. (2017), através do monitoramento das 

atividades cerebrais ao compartilhar notícias, demonstra que o comportamento está intrinsecamente 

ligado à busca por status, visto que ativa os mesmos sistemas cerebrais relacionados aos sentimentos 

de recompensa, relevância social e auto relevância. 

A motivação do entretenimento, categorizada como uma motivação egoísta por 

Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), continua tendo resultados controversos. Algumas 

pesquisas apontam efeitos positivos (SIHOMBING, 2017; WONG; BURKELL, 2017), 
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enquanto outras demonstram não haver relação com o comportamento (THOMPSON; WANG; 

DAYA, 2019).  

A motivação de informar, que se enquadra na categoria das motivações altruístas, 

é a que apresenta maior evidência na literatura (LOTTRIDGE; BENTLEY, 2018; 

SIHOMBING, 2017; SPYRIDOU, 2018; THOMPSON; WANG; DAYA, 2019; WONG; 

BURKELL, 2017). Ou seja, no geral usuários decidem se engajar neste tipo de atividade a fim 

de levar informação a seus seguidores e amigos. Juntam-se a este tipo de motivação a 

possibilidade de mudar opiniões e beneficiar outros (WONG; BURKELL, 2017) e a 

participação em uma oferta mútua de notícias, em busca de manter a reciprocidade no processo 

(GOH et al., 2019). 

Os motivos sociais, ou busca por socialização, se apresentam na forma de 

manutenção e desenvolvimento das conexões e relações (GOH et al., 2019; WONG; 

BURKELL, 2017). Desta forma, os usuários levam em consideração a importância do conteúdo 

e o interesse da audiência ao escolher uma notícia para compartilhar (WONG; BURKELL, 

2017). O compartilhamento de notícias costuma ser protagonista em grupos sociais de laços 

fracos e com pessoas com interesses diversos, como, por exemplo, pessoas que moram em um 

mesmo bairro, por ser percebido como um facilitador da socialização (SWART; PETERS; 

BROERSMA, 2019). 

Além das quatro principais, podemos destacar a motivação reacionária, que se 

alinha a evidências que sugerem que as pessoas se engajam em notícias, através do 

compartilhamento, por exemplo, para persuadir ou mobilizar outros contra discursos 

dominantes, especialmente quando há baixa confiança na mídia (SPYRIDOU, 2018). O 

compartilhamento também é apontado como forma de "empurrar" uma visão política ou 

ideologia e expressar raiva, em caso de posts em redes públicas, e de "odiar junto" a pessoas 

com opiniões similares, em caso de compartilhamentos privados em aplicativos de mensagens 

(LOTTRIDGE; BENTLEY, 2018). 

 

3.3.2 Mídia – ferramentas de engajamento e características de conteúdo 

 

As pesquisas centradas na mídia investigam 1) as ferramentas de engajamento 

disponibilizadas pelos veículos, 2) as formas com a qual o público escolhe se engajar com o 

conteúdo e 3) as características de conteúdo das notícias que costumam ser compartilhadas pelo 

público, sendo as mais frequentes: os temas e tópicos, os critérios de noticiabilidade associados 

e a utilidade informacional. 
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O compartilhamento na definição de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) está 

intrinsecamente relacionado a ferramentas de participação disponibilizadas pelos veículos de 

mídia e/ou pelas plataformas de redes sociais. Em análise das formas de interação com o 

conteúdo permitidas aos usuários em sites de notícia, tomando como amostra nove jornais 

suecos, Almgren e Olsson (2016) descobriram que a ferramenta disponibilizada em maior 

proporção é o botão de compartilhamento para o Facebook e o Twitter. As frequências mostram 

que compartilhar notícias no Facebook é o modo mais comum de interação dos usuários, mas 

que, no geral, eles ignoram, ou seja, não interagem, com a maior parte das notícias. 

Já no estudo de Bentivegna e Marchetti (2019) em quatro grandes veículos da 

Europa, a prática do compartilhamento não se mostrou particularmente comum entre os 

usuários no Facebook. As curtidas foram o modo de interação preferido na rede, ressaltando a 

estabilidade do “like” mesmo após a introdução dos outros tipos de reação. A reação “amei” 

representou um preditor do compartilhamento, seguido pela curtida e pela reação de surpresa, 

todas reações positivas, o que sugere que os usuários compartilham e comentam aqueles 

conteúdos com os quais eles se envolvem emocionalmente. 

Emoções estão frequentemente associadas ao comportamento de disseminar 

notícias nas redes. Notícias que possuem palavras emotivas (KIM, 2015) e cujos títulos 

apresentam sentimentos polares (KHUNTIA; SUN; YIM, 2016) costumam ser mais 

compartilhadas, por evocarem sentimentos negativos, como tristeza e raiva (LOTTRIDGE; 

BENTLEY, 2018), ou, mais comumente, sentimentos positivos. O artigo de Ji et al.(2019) 

demonstra que uma a cada cinco matérias retransmitidas do site do The Times é de natureza 

inspiradora, ou seja, são notícias positivas, leves, cujo conteúdo provoca emoções como 

surpresa, admiração e elevação pessoal. 

Em termos de características de mídia mais gerais, Khuntia, Sun e Yim (2016) 

exploram por que certas matérias, comparadas com outras, são mais compartilhadas, postulando 

as características que influenciariam a decisão de compartilhamento: um estilo de escrita 

subjetivo, a presença de links e imagens, a divulgação em plataformas de redes sociais e a 

publicação no fim de semana.   

As “dicas de importância” dadas pelas decisões editoriais da posição do artigo e o 

período de tempo que o link passa na página inicial do site também são significantes no estímulo 

ao compartilhamento (BRIGHT, 2016). Bright (2016) atribui tal relevância ao desejo dos 

indivíduos de compartilhar notícias que eles percebem como importantes, realçando, assim, seu 

status social. 
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A utilidade informacional, que é tanto uma função expressada pelo próprio 

conteúdo, ou seja, intrínseca, quanto uma avaliação do público do quão relevante a informação 

é, ou seja, percebida (BOBKOWSKI, 2015), é apontada como um fator importante na decisão 

do usuário em compartilhar notícias (KIM, 2015; BOBKOWSKI, 2015). No estudo de Kim 

(2015), notícias de saúde com utilidade intrínseca e percebida foram identificadas como mais 

“virais”. Bobkowski (2015) identificou que usuários que se encaixam no perfil de líderes de 

opinião tendem a compartilhar notícias independentemente da utilidade informacional, pois eles 

possuem um parâmetro próprio de utilidade, mesmo que o conteúdo não a tenha 

intrinsecamente. 

Quanto aos temas, sabe-se que o que as pessoas costumam compartilhar é diferente 

do costumam ler. Bright (2016) compara os padrões de leitura e compartilhamento no site da 

BBC News, evidenciando que alguns temas que possuem os menores níveis de 

compartilhamento (lei, crime, acidente e desastres, especialmente) são aqueles com os maiores 

níveis de leitura. Massuchin e Tavares (2016) ressaltam também que o engajamento do público 

costuma ser maior no caso de acontecimentos de ampla cobertura, como foi a greve dos 

professores do Paraná, em 2015, que mobilizou maior parte das curtidas, comentários e, 

principalmente, dos compartilhamentos na página da Gazeta do Povo no Facebook. 

Em termos de enquadramento, ou seja, da construção do conteúdo noticiado a partir 

de uma variedade de elementos de apresentação, Valenzuela, Piña e Ramírez (2017) 

evidenciam, a partir da análise de conteúdo em seis sites de notícias do Chile, que a moralidade 

é um potencializador do compartilhamento no Facebook e no Twitter, enquanto o conflito reduz 

drasticamente este tipo de engajamento do público. Outra teoria clássica do jornalismo 

frequentemente utilizada na busca de entender os padrões da interação da audiência é a dos 

critérios de noticiabilidade. 

Trilling, Tolochko e Burscher (2017) estendem o termo de noticiabilidade 

(newsworthiness) para a compartilhabilidade (shareworthiness), na defesa de que, assim como 

existem alguns fatores “universais” que determinam a escolha jornalística de acontecimentos 

para virarem notícias, estes também existem para guiar o leitor no compartilhamento. Os 

autores descrevem o comportamento como um fenômeno situado entre a produção e a recepção 

noticiosa, e como uma forma de construção de uma identidade nas redes sociais, estando ligada 

intrinsecamente ao perfil pessoal e se tornando, assim, uma ação mais complexa que a simples 

escolha de uma notícia para ler. 

A partir da análise de conteúdo das notícias de seis sites holandeses, compartilhadas 

pelo público no Facebook e Twitter, Trilling, Tolochko e Burscher (2017) descobriram que os 
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fatores que podem ser utilizados para prever o compartilhamento são: proximidade, 

positividade (com maior peso que negatividade) e conflito, assim como interesse humano e 

exclusividade, no caso apenas do Facebook.  

Resultados similares foram obtidos no estudo comparativo de García-Perdomo et 

al. (2017), que analisou as “recomendações sociais” (compartilhamento, curtidas e comentários 

no Facebook; tweets e retweets no Twitter) em notícias de veículos tradicionais e nativos 

digitais nos Estados Unidos, Argentina e Brasil. Os fatores que demonstraram maior efeito 

foram os de temporalidade, conflito/controvérsia, proeminência e proximidade. Os dados 

comparativos revelaram que os conteúdos brasileiros tiveram maior engajamento que os dos 

demais países, propulsionado fortemente pelo fator de proeminência. 

Lycarião e Leite (2018) testam a aplicabilidade dos achados da literatura 

internacional na análise de conteúdo em notícias de dois veículos de Fortaleza, em um contexto 

de instabilidade política. No primeiro semestre de 2016, período em que se deu o andamento e 

a efetivação do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o padrão do 

compartilhamento se diferenciou parcialmente do proposto por pesquisas provindas de outros 

países. Enquanto os fatores de controvérsia/conflito, influência política e proeminência também 

se mostraram relevantes, tiveram maior impacto: a negatividade sobre a positividade, a 

proximidade nacional sobre a proximidade local e a tematização de escândalo político. 

 

3.3.3 Redes – características de rede e de plataforma 

 

As pesquisas centradas em redes investigam as características específicas de 

plataformas e de rede que se relacionam com o compartilhamento de notícias. A categoria de 

mesmo nome na revisão de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) era dominada por pesquisas 

das ciências da informação e computação focadas nos aspectos tecnológicos do fenômeno.  

Os estudos publicados entre 2015 a 2020, levantados para fins desta pesquisa, 

entretanto, possuem um viés menos tecnológico e mais comunicacional. Ou seja, se preocupam 

menos com as estruturas técnicas e mais com as funcionalidades disponibilizadas pelas 

plataformas de redes sociais, assim como características de rede associadas a elas, como a 

composição dos amigos ou seguidores de um usuário ou o gerenciamento de privacidade. 

Choi e Lee (2015) levantam uma discussão acerca de redes sociais e democracia, 

com ênfase na característica de heterogeneidade das redes. A oportunidade de comunicação 

com pessoas que possuem pontos de vista políticos diversos é apontada por teóricos da 

democracia como fundamental para a formação de cidadãos mais informados, ao mesmo tempo 
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em que se discute o ambiente midiático em mudança, no qual ferramentas e algoritmos de 

filtragem de informação facilitam a exposição seletiva a pessoas e informações de mesma 

opinião. 

A pesquisa empírica de Choi e Lee (2015) concluiu que o uso frequente de redes 

sociais online está associado a uma maior chance de interação com pessoas heterogêneas. Esta 

influência, no entanto, é indiretamente exercida e mediada através dos efeitos da internalização, 

ou seja, o recebimento de notícias a partir da rede, e da externalização, ou seja, o 

compartilhamento de notícias. Esta relação é, ainda, moderada pela extensão do interesse 

político do usuário.  

No estudo de Ji (2017), os participantes que demonstraram maior interesse político 

demonstraram maior probabilidade de se engajar em discussões políticas nas redes. Além do 

interesse, o comportamento de disseminação de notícias – conceito que se aproxima do de 

externalização adotado por Choi e Lee (2015) – e duas características de rede – o número de 

seguidores e a presença de perfis de jornais e jornalistas na rede do usuário – predizem o 

engajamento em discussões políticas (JI, 2017, p. 10). O tamanho da rede do usuário está 

relacionado positivamente ao consumo de notícias: o número de perfis seguidos à recepção e o 

número de seguidores ao compartilhamento. 

Indo além do tamanho da rede, Beam et al. (2018) estudam o colapso de contextos 

e chegaram ao achado de que uma maior diversidade nos amigos do Facebook está relacionada 

a uma maior exposição e engajamento com notícias. Maiores níveis de leitura de notícias estão 

associados a um nível significantemente maior de compartilhamento de notícias nesta rede, e 

pessoas reportam uma maior frequência deste hábito quando elas são mais abertas em suas 

práticas de gerenciamento de privacidade na internet. 

Ihm e Kim (2018) discutem a forma com a qual as características de audiência 

influenciam o comportamento de compartilhamento de notícias online em diferentes tipos de 

plataforma, e argumentam que os indivíduos gerenciam suas autoimagens através do conteúdo 

que publicam, levando em conta os interesses e a reação de audiências específicas.  

Em estudo posterior (KIM; IHM, 2020), as autoras aprofundaram o entendimento 

do compartilhamento como um ato relacional, e não puramente informacional, com ênfase em 

uma característica de conteúdo – o nível de controvérsia da notícia. Os resultados sugerem que 

os diferentes tipos de audiência ativados em redes sociais abertas e fechadas determinam se 

uma notícia controversa irá se disseminar ou não.  

A controvérsia, como demonstra a literatura centrada no conteúdo, é um fator que 

impulsiona o compartilhamento. Nas redes fechadas, no entanto, quando o nível de controvérsia 
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chega ao extremo, a intenção de compartilhamento cai, enquanto nas redes abertas isso não 

ocorre. A característica da audiência que demonstrou influencia na intenção foi a frequência de 

comunicação: os usuários com os quais interagimos com maior frequência nas redes nem 

sempre são pessoas com as quais temos proximidade na “vida real”, e são tais interações que 

mantém nossa reputação online. Desta forma, os participantes da pesquisa não se mostraram 

preocupados em compartilhar conteúdos controversos para uma audiência grande, contanto que 

não desagradem aos parceiros de comunicação frequente na rede. 

Oeldorf-Hirsch e Sundar (2015) investigam a discussão de notícias no Facebook e 

o efeito de ferramentas da rede no envolvimento e sentimento de influência do usuário que 

compartilha conteúdos noticiosos. Os participantes da pesquisa que compartilharam notícias se 

mantiveram mais interessados no assunto uma semana após compartilhar do que aqueles que 

apenas leram a notícia no site.  

Os achados indicam o caráter relacional do compartilhamento, postulado por Kim 

e Ihm (2020) posteriormente, ao apontarem que receber comentários na postagem, assim como 

a elaboração no conteúdo, ao perguntar a opinião e marcar amigos, leva a um maior 

envolvimento com a notícia. Usuários que marcam amigos nas notícias que compartilham 

sentem ainda um maior senso de comunidade do que aqueles que não utilizam essa ferramenta. 

  Também a respeito das affordances do Facebook, mas levando em conta como as 

rotinas produtivas dos veículos jornalísticos na rede podem criar o que os autores denominam 

um ciclo virtuoso de compartilhamento do conteúdo, Santos, Lycarião e Aquino (2019) 

descobriram que as seguintes variáveis independentes afetam positivamente na difusão das 

notícias: número de seguidores da página, proporção entre o número de seguidores e de posts, 

regularidade da postagem, e adoção do formato vídeo. 

 

3.4 Avanços e lacunas na literatura 

  

Ao fim da revisão de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), os autores fizeram um 

diagnóstico e apontaram cinco pontos aos quais pesquisas futuras poderiam se atentar para 

preencher as lacunas e avançar nas descobertas sobre o tema. O primeiro ponto dizia respeito à 

discrepância nas motivações para o compartilhamento de notícias, ora motivações que podem 

ser descritas como altruístas, como a vontade de informar, ora motivações egoístas, como o 

interesse em aumentar a reputação online. Além disso, o diagnóstico sugere que seria 

interessante investigar também as razões para quem escolhe não participar na atividade de 

disseminação de notícias. 
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As pesquisas publicadas entre 2015 e 2020 continuam não abordando essa 

discrepância explicitamente. No entanto, as motivações “altruístas”, em especial a de informar 

e de criar um ciclo de reciprocidade neste sentido na rede, parecem ter ganhado mais evidência 

na literatura, assim como as motivações sociais. Acrescentamos também que pouco se aborda 

a diferença entre compartilhar conteúdos diversos e compartilhar conteúdos noticiosos.  

Wong e Burkell (2017) argumentam que motivações similares levam às duas 

atividades, mas notícias seriam compartilhadas por serem uma informação que os outros 

deveriam saber, enquanto informações pessoais seriam compartilhadas para trazer atenção a 

algo de si que se quer que os outros saibam (WONG; BURKELL, 2017, p. 5). Desta forma, 

utilizando os termos propostos por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), o compartilhamento 

de conteúdos pessoais parece ser um ato egoísta e a disseminação de notícias um ato altruísta. 

Acreditamos que esta distinção ainda precisa ser investigada de forma mais 

aprofundada, além de ainda ser pertinente compreender o porquê de algumas pessoas se 

recusarem a compartilhar notícias. O segundo ponto do diagnóstico indicava a necessidade de 

superação do positivismo no processo, ao concentrar a análise empírica apenas em casos bem-

sucedidos de disseminação.  

Consideramos que os estudos que tratam das características de conteúdo, 

publicados entre 2015 e 2020, conseguiram se afastar deste viés, visto que, em maioria, 

adotaram como procedimento metodológico a coleta de todas as notícias publicadas por um 

veículo dentro de uma amostra temporal, o que significa analisar não só as matérias que 

obtiveram um grande número de compartilhamentos, mas também aquelas que não receberam 

tanta atenção. 

A terceira pontuação feita por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) se referia à 

falta de um maior enfoque nas plataformas de redes sociais e na construção teórica dentro de 

uma perspectiva das ciências sociais. Consideramos que este ponto foi parcialmente 

solucionado. Mesmo com a tendência atual do distanciamento da especificação de plataformas, 

os estudos que tratam de redes conseguem dar conta das diferentes características que podem 

influenciar no compartilhamento de notícias.  

Estas características não são investigadas em um nível técnico, mas sim sob uma 

ótica comunicacional e relacional. Este deslocamento é pertinente, visto que as informações 

não se distribuem sozinhas na rede. A simples disponibilidade de ferramentas tecnológicas para 

este fim não basta, são os indivíduos que decidem compartilhar ou não uma notícia (IHM; KIM, 

2018, p. 3). 
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No entanto, é preciso também levar em conta que a exposição às informações nas 

redes sociais é regida por algoritmos, o que, por sua vez, pode ser capaz de gerar um 

enviesamento na difusão das notícias. Bright (2016) descreve a emergência de um “vão social 

das notícias” (social news gap), em que os usuários terão diferentes percepções da agência da 

mídia dependendo da plataforma em que consomem informações e que pode provocar uma 

desconexão com a realidade social e política em leitores que consomem notícias nas redes 

sociais. A preocupação com relação a essa exposição seletiva a partir, por exemplo, do 

surgimento de bolhas dos filtros (PARISER, 2012), ainda não foi levantada na literatura acerca 

do compartilhamento de notícias em redes sociais. 

A segunda parte deste apontamento de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) 

também continua pertinente. As pesquisas sobre o tema ainda são desconectadas teoricamente 

umas das outras. A crescente de estudos que tomam como referência bibliográfica outros 

estudos sobre o mesmo fenômeno, como descrito na etapa quantitativa de nossa revisão, 

aparenta decorrer de fins mais empíricos que teóricos. 

Precisamos destacar, entretanto, que, apesar desta aparente desconexão da literatura 

como um todo, várias publicações representam um avanço na interpretação do fenômeno. 

Podemos citar, para exemplificar: a descrição do mecanismo subjacente ao compartilhamento 

em redes feita por Choi (2016), extensão do conceito de noticiabilidade para 

compartilhabilidade de Trilling, Tolochko e Burscher (2017); a compreensão do 

compartilhamento enquanto um fenômeno relacional proposta por Ihm e Kim (2018) e o 

desenvolvimento de uma tipologia da participação em sites de notícias, por Spyridou (2018). 

O quarto ponto de diagnóstico da revisão de Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) 

falava da necessidade da integração de contextos culturais às pesquisas. Os autores atribuíram 

essa falta de contexto à pequena quantidade de pesquisas qualitativas, à negligência das 

influências externas que podem afetar o compartilhamento de notícias e à concentração de um 

viés estadunidense.  

Como descrito no panorama da literatura publicada entre 2015 e 2020, houve um 

aumento na adoção de metodologias quanti-qualitativas e qualitativas. Porém, esse tipo de 

abordagem continua sendo minoritário. Da mesma forma, os Estados Unidos continuam 

concentrando as pesquisas sobre o tema. Os estudos atuais, no entanto, dão conta de cobrir 

melhor influências externas como, por exemplo, em investigações em períodos de eleições 

políticas. 

Por fim, o último apontamento feito pelos autores alertava para a importância de 

acompanhar as mudanças midiáticas em curso. Os autores citavam, por exemplo, a emergência 
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do WhatsApp enquanto canal de difusão de notícias, assim como a popularização de redes 

sociais de imagens, como o Instagram e o Pinterest. Apesar da concentração das investigações 

sobre o compartilhamento de notícias online no Twitter ter sido superada na literatura atual, 

estas outras redes ainda carecem de atenção. Em resumo, todos os pontos do diagnóstico feito 

por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015), com exceção do segundo, que se referia a tendência 

de investigar apenas os casos bem-sucedidos de difusão, ainda se aplicam às pesquisas revisadas 

neste capítulo. 

Buscaremos somar em dois pontos identificados como lacunas pela revisão de 

Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) e na revisão da literatura publicada entre 2015 e 2020, 

realizada para fins desta pesquisa. Em busca de contribuir com a construção teórica sobre o 

tema, nos ancoramos na teoria da noticiabilidade, mais especificamente na compreensão dos 

critérios de noticiabilidade enquanto critérios gerais de seleção humana (EILDERS, 2006), para 

o estudo do contexto do compartilhamento online de notícias.  

O segundo ponto que em esta pesquisa objetiva contribuir é o que diz respeito à 

lacuna contextual. Concentramos esforços para realizar um estudo multinacional, pretendendo 

com a comparação enxergar as nuances da influência do contexto no engajamento com notícias 

no Facebook, em uma perspectiva comparativa entre Brasil, Estados Unidos e Canadá. 
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4 COMPARTILHAMENTO DE NOTÍCIAS NO FACEBOOK: BRASIL, ESTADOS 

UNIDOS E CANADÁ 

 

4.1 Consumo de notícias nos países 

 

O Reuters Institute Digital News Report é, há alguns anos, o maior estudo 

comparativo sobre o consumo de notícias no mundo. Em sua última edição, de 2020, o relatório 

investigou de forma quantiqualitativa o mercado jornalístico em 40 países. Em detrimento da 

pandemia da Covid-19, o foco da pesquisa se voltou para as notícias sobre este assunto, que 

ocasionaram um grande aumento no consumo de conteúdo e canais noticiosos em todos os 

continentes, e para a confiança do público nas informações divulgadas pela mídia. Por este 

motivo, o relatório de 2019, mesmo não sendo o mais atualizado, levanta análises mais 

pertinentes para nossa discussão.  

Na edição de 2019, o relatório investigou também de forma quantiqualitativa o 

mercado jornalístico em 38 países. Mais da metade da amostra combinada de usuários daquele 

ano (55%), o que soma um total de mais de 75 mil pessoas, declarou preferir acessar notícias 

através de buscadores, redes sociais ou aplicativos agregadores de notícias, meios onde a 

seleção e a oferta do conteúdo dependem dos contatos das redes e são organizadas por 

algoritmos. 

Apesar da tendência crescente da adoção de aplicativos de mensagens privada, 

como WhatsApp, Messenger, Viber e Telegram nos 38 países investigados, o Facebook ainda 

era, e continua sendo de acordo com os dados de 2020, a plataforma mais utilizada em todo 

mundo, em termos de uso geral e para acessar notícias. Entre os três países escolhidos para 

nossa análise, o Brasil é o único no qual, no último ano, o Facebook perdeu o posto de rede 

social mais utilizada para fins gerais, ocupado agora pelo WhatsApp e Youtube, 

respectivamente. Para o consumo de notícias, no entanto, o Facebook continua em primeiro 

lugar em todos os países. 

A literatura indica que as características de redes influenciam nas preferências de 

compartilhamento do público, visto que cada plataforma ativa audiências diferentes (IHM; 

KIM, 2018; KIM; IHM, 2020). Como nosso interesse de investigação está em características 

das notícias, mais especificamente nos critérios de noticiabilidade presentes, optamos por 

restringir nossa coleta à rede mais utilizada para este fim. Por outro lado, concentramos esforços 

para realizar um estudo multinacional, pretendendo com a comparação enxergar as nuances da 

influência do contexto na noticiabilidade.  
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O desenho da presente pesquisa foi realizado de forma colaborativa e em 

continuidade à pesquisa anterior (LYCARIÃO; LEITE, 2020). Ao testar a aplicabilidade dos 

achados da literatura internacional na análise de conteúdo em notícias de dois veículos de 

Fortaleza, os padrões de compartilhamento encontrados divergiram parcialmente do que 

estudos anteriores haviam sugerido. Dado que a amostra de notícias analisada se referia ao 

primeiro semestre de 2016, período em que se deu o andamento e a efetivação do processo de 

impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o artigo sugeriu duas explicações possíveis. 

A primeira sugestão foi a de que os padrões de compartilhamento podem ser 

afetados por períodos de crise política e a segunda de que esses padrões estão suscetíveis aos 

contextos sociopolíticos. Ambas as explicações sugerem que é preciso ter cautela com a ideia 

de que os critérios de noticiabilidade são fatores universais que independem do contexto em 

que estão inseridos. Desta forma, o desenho de pesquisa buscou adotar metodologias e 

abordagens analíticas que permitiriam testar as hipóteses levantadas anteriormente.  

A escolha de Brasil, Estados Unidos e Canadá se baseou na estratégia metodológica 

proposta por Albuquerque (2013) para comparações em estudos de Comunicação Política, que 

se dá a partir da combinação entre as variáveis de competitividade e estabilidade política. O 

desenho, a coleta, a análise de conteúdo e o processamento estatístico dos dados foi realizado 

de forma colaborativa pela rede de pesquisa envolvendo pesquisadores da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) e Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Para esta pesquisa, os dados foram utilizados afim de fazer uma reflexão sobre 

noticiabilidade. Apesar do desenho de pesquisa possibilitar uma análise e interpretações 

referentes à área da Comunicação Política, esta dissertação se posiciona como um estudo de 

jornalismo. Os diferentes achados acerca dos efeitos da noticiabilidade nos padrões de 

compartilhamento em diferentes países, com diferentes contextos políticos, no entanto, 

levantam a pertinência dos métodos de investigação adotados para dar conta deste aspecto.  

No ano da nossa coleta, 2016, o Canadá era o 11º país mais estável do mundo, 

enquanto Estados Unidos e Brasil estavam no 75º e 129º lugar da lista, respectivamente11. Esse 

ano foi um período interessante para a análise pois, enquanto no Canadá não aconteciam 

grandes eventos políticos, nos Estados Unidos e no Brasil havia um grande fervor, o primeiro 

devido às eleições presidenciais polarizadas que elegeram Donald Trump e, o segundo, aos 

casos de corrupção que se desenrolaram na Operação Lava Jato e ao impeachment da ex-

presidenta Dilma Rousseff. 

 
11 O ranking é atualizado anualmente. Disponível em: 

<https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/>.   
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Para cada país, escolhemos as duas páginas de notícias do Facebook com maior 

número de seguidores na época. No Brasil eram G1 e Veja, nos Estados Unidos, Fox News e 

The New York Times, e no Canadá, CBC News e Global News. Essa seleção será melhor 

detalhada no tópico da metodologia. Como cada país representa um mercado jornalístico 

diferente, isso significa também públicos com hábitos e preferências diferenciadas. Julgamos 

mais adequado trabalhar com dados de relatórios e pesquisas do ano da nossa amostra, 2016, 

pois o contexto de uso das redes sociais e do consumo de notícias pode ter se alterado nesse 

período que passou.  

Em muitos países, como se demonstrou a partir do Reuters Institute Digital News 

Report de 2019, as pessoas estão passando menos tempo no Facebook e mais tempo no 

WhatsApp e no Instagram que, apesar de serem plataformas também do Facebook, possuem 

propósitos diferentes. Aplicativos de mensagens, particularmente, estão cada vez mais 

populares, como é o caso do WhatsApp que têm se tornado uma rede primária para discussão e 

compartilhamento de notícias em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. As pessoas não 

abandonaram a rede primogênita do Zuckerberg inteiramente, no entanto. O Facebook continua 

sendo a plataforma mais importante para o consumo de notícias, da mesma forma que era em 

2016. 

Em termos gerais, no ano de 2016 o Reuters Institute Digital News Report relatou 

evidências do crescimento do consumo de notícias distribuído (offsite, ou seja, fora do local em 

que foram originalmente publicadas), colocando pressão nos modelos de negócios dos veículos 

tradicionais e nativos digitais e alterando a forma com a qual as notícias são “embaladas e 

distribuídas”. Metade da amostra total daquele ano (51%) afirmou utilizar as redes sociais como 

fonte de notícias, um em cada dez participantes (12%) afirmando ser a fonte principal de 

informações. O Facebook, de longe, era a rede mais importante para encontrar, ler, assistir e 

compartilhar notícias. 

O crescimento no acesso de conteúdos jornalísticos via redes sociais significa que 

as “marcas” se tornavam cada vez menos notáveis. Ou seja, as pessoas passaram a consumir 

notícias de forma desconectada dos veículos. Esse comportamento pode ser descrito como 

consumo de notícias acidental (incidental), fenômeno estudado pelo jornalismo e pela 

comunicação política desde a década de 1950.  

Boczkowski, Mitchelstein e Matassi (2018) explicam como ele é potencializado a 

partir de quatro traços que caracterizam principalmente os hábitos de consumo de notícias e uso 

de redes dos mais jovens: 1) o uso de dispositivos móveis para vários aspectos comunicativos 

do cotidiano; 2) a conexão quase constante, em qualquer lugar e a qualquer momento; 3) o 
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caráter de rotinização da atualização nas redes sociais; 4) a sociabilidade cotidiana. Esses traços 

apontam que esse tipo de consumo de notícias “não é necessariamente – e não é primariamente 

– sobre notícias, mas sobre exercer a sociabilidade e passar o tempo” (ibidem, p. 11).  

Os dados gerais não demonstram apenas que 51% da amostra acessa notícias via 

redes sociais, mas que uma proporção crescente do público estava passando a depender dessas 

plataformas para o consumo direto. Os relatos dos grupos focais evidenciam que, com as 

notícias chegando ao público através dos feeds, há cada vez menos necessidade de acessar um 

portal de notícias diretamente.  

Os participantes relataram isso especialmente com relação a breaking news que 

chegam através das linhas do tempo. O relatório da Reuters pontua algumas preocupações com 

relação a essa forma de receber notícias, que acaba sendo mediada principalmente por uma 

seleção algorítmica: a possível perda de informações importantes e de pontos de vista variados. 

Por um lado, os dados demonstravam que os veículos estavam perdendo controle 

da distribuição com a crescente influência de plataformas e algoritmos. Ainda assim, em 2016 

ainda era notável a valorização e identificação do público com as marcas tradicionais de 

notícias. Organizações tradicionais continuavam – e continuam – sendo relevantes e, apesar de 

companhias de mídia como o BuzzFeed estarem ganhando alcance naquele período, elas ainda 

eram utilizadas como fonte secundária de informações e para assuntos mais leves, enquanto 

veículos que possuem peso jornalístico continuavam sendo a fonte primária. 

Para tratar das preferências da audiência, o relatório utiliza “hard news” para 

designar tópicos que são mais pontuais, importantes e com maiores consequências, como 

política, assuntos internacionais e economia, e “soft news” para temas como entretenimento, 

celebridades e estilo de vida. Em todos os países foi relatado maior interesse pelas hard news. 

Entretanto, as pessoas que utilizam as redes sociais como fonte principal de acesso a notícias 

costumam ser mais interessadas em notícias leves. 

As redes sociais não se mostravam importantes apenas para acessar notícias, visto 

que elas também encorajam o compartilhamento e a discussão de notícias. Um quarto dos 

usuários de Internet afirmaram compartilhar notícias semanalmente (24%). Além da rapidez 

das atualizações e a conveniência de encontrar conteúdos de diversas fontes em um só local, os 

participantes afirmavam preferir as redes sociais para consumir notícias pela possibilidade de 

interatividade.  

Em 2016, o Brasil estava no primeiro lugar dos países cuja população ativa na 

internet mais se engajava em alguma forma de participação nas notícias (90%), empatado com 

a Turquia. Estados Unidos estavam no 10º lugar (71%) e Canadá no 14º (65%). Segundo o 
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relatório, as pessoas com maior nível de interesse em notícias e aquelas que acessam notícias 

com maior frequência são as que mais comentam ou compartilham notícias nas redes sociais. 

Além disso, os países em que há maior desconfiança na mídia são os que as pessoas costumam 

se engajar de forma mais ativa.  

Os pesquisadores dividiram em três as formas de participação. Participação passiva 

é quando se conversa com amigos sobre notícias, online ou face a face, ou quando apenas se 

consome a notícia. A participação reativa se dá através do compartilhamento de notícias via 

redes sociais ou e-mail, da avaliação ou curtidas no conteúdo e voto em enquetes. Por fim, o 

maior grau de participação, a participação proativa é feita escrevendo em um blog, participando 

de grupos relacionados a notícias, comentando em notícias nas redes sociais ou nos portais e 

enviando conteúdos para veículos.  

Mesmo que seja considerada uma forma de engajamento reativo pelos autores do 

relatório, os participantes manifestaram que compartilham notícias não apenas quando aprovam 

ou concordam com o conteúdo, mas também quando o desaprovam. Este é, em geral, o tipo de 

engajamento menos comum, como demonstra também a literatura sobre o tema. 

Independentemente, o compartilhamento é uma forma de fazer a notícia circular, visto que, nas 

plataformas de redes sociais, os usuários se deparam com o conteúdo que outros de sua rede 

publicam. 

A seguir, apresentaremos as particularidades de cada um dos países evidenciadas 

no Reuters Institute Digital News Report e em outras pesquisas. 

 

4.1.1 Brasil 

 

O Brasil é um país com alta aderência às redes sociais. Os dados do Reuters Institute 

Digital News Report evidenciam que essas plataformas não são utilizadas apenas no país apenas 

para fins sociais, elas são também uma das principais fontes de notícias para os brasileiros. Em 

2016, o país foi apontado com 58% de penetração da Internet no relatório. É preciso destacar 

que os dados da Reuters são representativos apenas da população urbana, e que dizem mais 

respeito à população do Brasil que é ativa na internet que à população do País de forma geral.  

Já na última Pesquisa Brasileira de Mídia (2016), dois em cada três participantes declararam 

acessar a Internet.  

Enquanto no relatório da agência britânica o meio online configurava como a 

principal fonte de informação para a população do País, na pesquisa brasileira o meio online 

aparecia em segundo lugar, atrás da televisão, mas à frente de outros meios de jornalismo 
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tradicionais, como rádio e jornal impresso. Desconsiderando os portais de jornalismo online, o 

relatório da Reuters traz as redes sociais como a terceira principal fonte de notícias e com grande 

crescimento nos últimos anos. 70% dos entrevistados declararam usar essas plataformas para 

este fim. 

O Facebook era naquele ano a rede mais utilizada pelos brasileiros, tanto em termos 

de uso geral, quanto para o acesso a notícias, seguido pelo aplicativo de mensagens WhatsApp 

e pelo YouTube. O veículo tradicional mais consumido e apontado como fonte primária de 

informações foi a Globo. O conglomerado também foi apontado como veículo online mais 

acessado, no caso, o portal G1, mesmo que o UOL Online tenha sido mais citado como fonte 

primária de informações. 

O relatório de 2016 não traz esses dados, mas o de 2019 aponta que, além de ler 

notícias, mais da metade dos usuários brasileiros (58%) utiliza tais redes para compartilhar este 

tipo de conteúdo. Com relação aos tópicos de preferência, entre os três países em estudo, o 

Brasil foi o que demonstrou maior interesse pelas soft news (22%). Ainda assim, mais da metade 

(60%) tem preferência por hard news, e 18% compartilha a mesma preferência pelos dois tipos 

de notícia. 

Quanto ao engajamento, o Brasil é o segundo país com maior nível de participação, 

atrás apenas da Turquia. 60% da amostra brasileira participa de forma proativa, 20% de forma 

reativa e 21% de forma passiva. Maiores níveis de proatividade na participação indica um perfil 

de heavy users no país, ou seja, pessoas que possuem um grande interesse e consomem notícias 

com frequência. 

Na época de nossa coleta, G1 e Veja eram os dois veículos com maior número de 

seguidores em suas páginas no Facebook. Apesar de ser um nativo digital, o G1 é umportal de 

notícias do Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia do Brasil e um dos maiores do 

mundo. Ele foi lançado em 2006 e concentra o conteúdo produzido pelos diversos veículos do 

Grupo Globo, além de possuir redação própria, que produz conteúdo exclusivo para o portal. 

Já a Veja é uma revista publicada pela Editora Abril, de distribuição semanal, criada 

em 1968. Líder do segmento de revistas semanais, a revista trata de temas diversos, mas é 

reconhecida especialmente pela cobertura de política e economia, possuindo alinhamento com 

grupos políticos da direita.  
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4.1.2 Estados Unidos 

 

Quase metade dos respondentes nos Estados Unidos afirmavam em 2016, no 

Reuters Institute Digital News Report, usar as redes sociais como fonte de notícia (46%). O 

Facebook, também com folga, era a plataforma mais utilizada em termos gerais e para o acesso 

a notícias, seguida pelo YouTube e o Twitter. Segundo estudo de 2017 do Pew Research Center, 

que apontava 67% da população recebendo notícias através das redes sociais, os usuários não 

recebem esse tipo de conteúdo, em sua maioria, a partir de veículos noticiosos, mas sim do 

compartilhamento realizado por outros usuários nas plataformas. 

Em termos de veículos, o Reuters Institute Digital News Report de 2016 apontou a 

Fox News como fonte principal de notícias, em seu formato tradicional, e a segunda principal 

na versão online, cujo posto de primeiro lugar ficou para o Yahoo News. O país está entre os 

que a população demonstra menor interesse por soft news (14%) e maior interesse por hard 

news (74%). Quanto ao engajamento, mesmo que o relatório indique que em países nos quais 

se há maior desconfiança na mídia, a participação costuma ser mais proativa, a maior 

porcentagem de engajamento da população estadunidense é nas formas de participação passiva 

(44%), enquanto apenas 35% participa de forma proativa e 21% de forma reativa. 

Na época de nossa coleta, The New York Times e Fox News eram os dois veículos 

com maior número de seguidores em suas páginas no Facebook. The New York Times é um 

jornal diário da cidade de Nova York, fundado em 1851 pela The New York Times Company. 

Ele é o jornal com maior número de prêmios Pulitzer12 e começou a ser publicado na Internet 

em 1996. A Fox News Channel, pertencente à Fox Corporation, é um canal de notícias de 

televisão a cabo, fundado em 1996 e também sediado na cidade de Nova York. Ele é 

reconhecido como um canal conservador, alinhado ao Partido Republicano.  

 

4.1.3 Canadá 

 

Quase metade da amostra do Canadá (48%) também recebe notícias através das 

redes sociais, e o Facebook é a rede mais usada em termos gerais e para o consumo de conteúdo 

jornalístico, seguido pelo YouTube e pelo Twitter, assim como nos Estados Unidos. Um estudo 

feito no país por Hermida et al. (2012) com mais de 1682 adultos usuários do Facebook e 

Twitter, sobre os hábitos de consumo de notícias nesses sites, teve resultados parecidos com os 

 
12 O jornal nova-iorquino já ganhou 132 prêmios Pulitzer. Disponível em: 

<https://www.nytco.com/company/prizes-awards/>. 
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da pesquisa americana do Pew Research Center: os usuários valorizam mais sua rede pessoal 

como filtro de informação, que organizações noticiosas e jornalistas.  

Apenas 20% dos usuários reportaram ter jornalistas ou veículos como fonte de 

informação no Facebook, argumentando que a maioria dessas informações é obtida através de 

links compartilhados por amigos e família. De acordo com a amostra dos autores, os canadenses 

possuem o dobro de probabilidade de preferir acessar links de notícias vindas dos amigos, 

família e conhecidos, que de jornalistas ou organizações de notícias. Dessa forma, 43% afirmam 

receber notícias diariamente de família e amigos, em contraponto aos 20% que possuem 

jornalistas ou veículos como fonte de informação nas redes sociais.  

Considerando a mídia em língua inglesa do país, o veículo tradicional mais 

consumido é o CTV News, enquanto o online é o CBC News. O Global News se une aos outros 

dois no top 3 de veículos tradicionais, enquanto o americano Yahoo News aparece em termos 

de mídia online. O público do Canadá se posiciona na média de preferências, com 68% de 

preferência por hard news, 19% por soft news e 14% meio a meio. Mais da metade dos 

participantes do país (51%) afirmaram se engajar de forma passiva em notícias, enquanto 30% 

participa de forma proativa e 19% de forma reativa.  

Na época de nossa coleta, CBC News e Global News eram os dois veículos de língua 

inglesa do Canadá com maior número de seguidores em suas páginas no Facebook. A CBC 

News é um braço da Canadian Broadcasting Corporation, empresa gestora das emissoras de 

rádio e televisão públicas no país que possui história de mais de 80 anos13. A emissora CBC 

News foi fundada em 1941 e seu site em 1996. A Global News é o departamento de notícias da 

Global Television Network, o segundo canal de notícias mais assistido no país.  

 

4.2 Questão de pesquisa 

 

Recapitulando, “compartilhamento” se refere à prática de disponibilizar conteúdos 

noticiosos a um número determinado de pessoas, através de postagem, mensagem ou 

recomendação (KÜMPEL; KARNOWSKI; KEYLING, 2015). No caso do Facebook, o termo 

remete à própria ferramenta, o botão de compartilhar disponibilizado no site. Nossa 

investigação diz respeito aos compartilhamentos que acontecem dentro da plataforma.  

É comum que portais de notícias disponibilizem ferramentas para compartilhar o 

conteúdo no Facebook, em outras redes sociais e por e-mail. Nesse caso, a escolha da audiência 

 
13A primeira emissora da Canadian Broadcasting Corportation, a CBC/Radio-Canada, foi fundada em 1936. 

Disponível em: <https://cbc.radio-canada.ca/en/your-public-broadcaster/history>. 
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para compartilhar muito provavelmente é mediada pelas decisões editoriais do veículo acerca 

de quais notícias apresentar com maior proeminência, assim como o relatado por Eilders (2006) 

sobre suas pesquisas e de outros autores na década de 90 sobre noticiabilidade e recepção no 

jornalismo impresso. 

Em outras palavras, quando se fala do compartilhamento que vem dos portais 

jornalísticos, é possível que as notícias mais compartilhadas sejam as que recebem destaque na 

página inicial do site. Por mais que o algoritmo do Facebook faça uma mediação em relação à 

distribuição das postagens no feed dos seguidores, dentro da página de cada veículo as 

postagens são exibidas de forma mais padronizada, a partir de organização cronológica, em que 

o conteúdo mais recente aparece topo e, os mais antigos, embaixo. Além disso, diferente dos 

sites de notícias, onde algumas manchetes são apresentadas em maior tamanho para dar 

destaque, a diferença de tamanho entre as postagens no Facebook apresenta baixa ou nenhuma 

variação. A maior diferenciação ocorre no formato do post, que pode ser foto, vídeo, link ou 

apenas texto. Nossa análise, portanto, é realizada com base em notícias postadas nas páginas 

dos veículos selecionados e nos compartilhamentos realizados dentro da própria rede, sendo a 

unidade de análise a manchete das postagens (FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Exemplo da unidade de análise 
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Fonte: Print do Facebook 

 

A investigação se constrói a partir da seguinte questão de pesquisa: “De que forma 

se assemelham e se diferenciam os efeitos dos critérios de noticiabilidade nos padrões de 

compartilhamento no Facebook de notícias no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá?”. 

Formularemos hipóteses com base na literatura prévia que discute o 

compartilhamento de notícias, apresentadas no segundo capítulo desta dissertação. Uma 

referência central é o artigo de Trilling, Tolochko e Burscher (2017), no qual os autores 

defendem que o ato de compartilhar uma notícia está intimamente ligado ao perfil do usuário e 

reflete na construção da identidade pessoal nas redes sociais, se tornando, por isso, uma ação 

mais complexa que a simples escolha de uma notícia para ler. 

A literatura acerca das motivações de usuários para tal tipo de engajamento aponta 

para três categorias: as egoístas, as altruístas e as sociais. Como descrito por Kümpel, 

Karnowski e Keyling (2015, p. 6), em primeiro lugar, pessoas compartilham notícias para 

ganhar reputação e/ou seguidores e obter status. Entretanto, a ação não costuma ter como 

intenção o entretenimento, mas sim a informação, sendo, dessa forma, um ato altruísta e 
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recíproco: quem compartilha espera também receber informações de outros usuários. Por 

último, a ação seria uma forma de socialização e busca por aprovação social.  

Por mais que variáveis mais formais relacionadas à rotina de produção noticiosa, 

como, no site, as decisões editoriais da posição da matéria e o período de tempo que o link passa 

na página inicial (BRIGHT, 2016) e, nos perfis dos veículos nas redes sociais, o número de 

seguidores e a regularidade de postagem (DOS SANTOS; LYCARIÃO; DE AQUINO, 2018), 

além das interferências algorítmicas nessas plataformas, influenciem na difusão do conteúdo 

jornalístico, características relacionadas ao conteúdo ajudam a entender as preferências da 

audiência nesse sentido. 

Para isso, podem ser analisadas tanto variáveis de construção, como o estilo de 

escrita, a presença de links e imagens (KHUNTIA; SUN; YIM, 2016), a utilidade informacional 

(BOBKOWSKI, 2015), quanto os temas abordados pela notícia e seus critérios de 

noticiabilidade. 

Com base na teoria da noticiabilidade, em particular a concepção proposta por 

Eilders (2006), Trilling, Tolochko e Burscher (2017) lançam o conceito de compartilhabilidade 

(shareworthiness) em extensão à noticiabilidade (newsworthiness), sugerindo que também 

existem valores compartilhados que guiam os leitores na escolha de quais notícias compartilhar 

através de seus perfis.  

Os autores investigam de que forma a teoria se aplica neste fenômeno situado entre 

a produção e a recepção noticiosa, a partir da análise de conteúdo das notícias de seis sites 

holandeses, compartilhadas pelo público no Facebook e Twitter. Os autores descobriram que 

os fatores que podem ser utilizados para prever o compartilhamento, isto é, os fatores de 

compartilhabilidade, são: proximidade, positividade (com maior peso que negatividade) e 

conflito, assim como interesse humano e exclusividade, no caso apenas do Facebook. Os 

critérios trabalhados no artigo estão associados à cultura do jornalismo ocidental.  

Já García-Perdomo et al. (2017) levam em conta a dualidade existente na evolução 

da noticiabilidade no contexto globalizado: algumas pesquisas sugerem que os valores 

associados ao jornalismo ocidental são difundidos globalmente, enquanto outras evidenciam 

que a forma com a qual os valores se implementam varia de acordo com o país.  

Desta forma, no artigo “To Share or Not to Share”, os pesquisadores analisam as 

“recomendações sociais” (compartilhamento, curtidas e comentários no Facebook; tweets e 

retweets no Twitter) em notícias de veículos tradicionais e nativos digitais nos Estados Unidos, 

Argentina e Brasil. O estudo comparativo acabou obtendo resultados similares aos obtidos no 

estudo holandês. Os fatores que demonstraram maior efeito foram os de temporalidade, 
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conflito/controvérsia, proeminência e proximidade. Além disso, os dados revelaram que os 

conteúdos brasileiros tiveram maior engajamento que os dos demais países, propulsionado 

fortemente pelo fator de proeminência. 

Lycarião e Leite (2020) testaram a aplicabilidade dos achados da literatura 

internacional na análise de conteúdo em notícias de dois veículos de Fortaleza, em um contexto 

de instabilidade política. No primeiro semestre de 2016, período em que se deu o andamento e 

a efetivação do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o padrão do 

compartilhamento se diferenciou parcialmente do proposto por pesquisas provindas de outros 

países. Enquanto os fatores de controvérsia/conflito, influência política e proeminência também 

se mostraram relevantes, tiveram maior impacto: a negatividade sobre a positividade, a 

proximidade nacional sobre a proximidade local e a tematização de escândalo político.  

Massuchin e Tavares (2016) ressaltam que o engajamento do público costuma ser 

maior no caso de acontecimentos de ampla cobertura, como foi a greve dos professores do 

Paraná, em 2015, que mobilizou maior parte das curtidas, comentários e, principalmente, dos 

compartilhamentos na página da Gazeta do Povo no Facebook. Do mesmo modo, em pesquisa 

sobre a importância do fator de proximidade na produção jornalística em jornais do Nordeste e 

no engajamento do público no Facebook, durante o o período eleitoral brasileiro para eleições 

locais de 2016, Massuchin (2019) relatou que os comentários foram mais frequentes em notícias 

com maior nível de proximidade, ou seja, notícias locais.  

Tais resultados se relacionam à análise anterior de Boczkowski e Mitchelstein 

(2012) em sites de notícias, que evidenciou que durante períodos de atividade política 

intensificada a interação do público – incluindo o compartilhamento através de e-mail – é maior 

em conteúdos sobre assuntos como política, governo e economia que em conteúdos sobre 

entretenimento, esportes ou crime. Dentro da literatura acerca do compartilhamento de notícias 

em redes sociais, como apresentado por Kümpel, Karnowski e Keyling (2015) e em nossa 

revisão apresentada no segundo capítulo, no entanto, poucos ainda são os estudos que buscam 

compreender como a compartilhabilidade se apresenta em diferentes contextos. 

É nesta lacuna que se posiciona a presente pesquisa de mestrado. A partir deste 

referencial, escolhemos testar os efeitos dos seguintes critérios de noticiabilidade: sucesso, 

dano, conflito/controvérsia, influência, proeminência e proximidade. Após sucessivos testes, 

estas foram as variáveis que obtiveram maior concordância entre os codificadores. No próximo 

tópico, que apresenta a metodologia, detalharemos a operacionalização destes critérios. 
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4.3 Metodologia 

 

Esta pesquisa possuiu um desenho colaborativo e em continuidade à pesquisa 

anterior (LYCARIÃO; LEITE, 2020). A escolha de Brasil, Estados Unidos e Canadá se baseou 

na estratégia metodológica proposta por Albuquerque (2013) para comparações em estudos de 

Comunicação Política, que se dá a partir da combinação entre as variáveis de competitividade 

e estabilidade política. O autor argumenta que os quatro resultados desse cruzamento – 1) 

competitivo e estável; 2) competitivo e instável; 3) não-competitivo e estável; 4) não-

competitivo e instável – conseguem englobar um grupo diverso de sociedades sem que haja um 

enviesamento a partir de valores da cultura ocidental dominante. 

Apesar de posicionamos essa pesquisa de mestrado como um estudo de jornalismo 

e não necessariamente de Comunicação Política, os diferentes achados acerca dos efeitos da 

noticiabilidade nos padrões de compartilhamento em diferentes países, com diferentes 

contextos políticos, levantam a pertinência de métodos de investigação que deem conta deste 

aspecto. 

Desta forma, os países a serem comparados em nossa investigação foram escolhidos 

a partir de três critérios. Em primeiro lugar, são países com diferentes níveis de estabilidade 

política, de acordo com o índice de Estabilidade Política e Ausência de Violência/Terrorismo 

do Banco Mundial. Embora seja parte das Nações Unidas, o Banco Mundial é um órgão que 

atua de forma independente e, por isso, seus dados costumam servir de base para diversos 

estudos sociopolíticos. Este índice mede a percepção da probabilidade de que o governo seja 

desestabilizado ou derrubado por meios inconstitucionais ou violentos. 

No ano da nossa coleta, 2016, o Canadá era o 11º país mais estável do mundo, 

enquanto Estados Unidos e Brasil estavam no 75º e 129º lugar da lista, respectivamente14. O 

segundo critério foi a língua oficial, que deveria ser acessível à equipe de codificação, ou seja, 

as notícias do país deveriam ser em português ou inglês. O terceiro critério foi o tamanho do 

país, em termos populacionais. Brasil, Estados Unidos e Canadá eram os maiores países, com 

maior diferença entre os índices de estabilidade política e com português ou inglês como língua 

oficial.  

O ano de 2016 foi um período interessante para a análise pois, enquanto no Canadá 

não aconteciam grandes eventos políticos, nos Estados Unidos e no Brasil havia um grande 

fervor, o primeiro devido às eleições presidenciais polarizadas que elegeram Donald Trump e, 

 
14 O ranking é atualizado anualmente. Disponível em: 

<https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/>.   
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o segundo, aos casos de corrupção que se desenrolaram na Operação Lava Jato e ao 

impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O objetivo, traçado em continuidade à pesquisa 

anterior (LYCARIÃO; LEITE, 2020), é o de verificar de que forma os critérios de 

noticiabilidade se apresentam nestes contextos extremos. 

Por mais que nossa discussão não se aprofunde em termos sociopolíticos, nos 

propomos integrar diferentes contextos na análise que toma como base teorias do jornalismo. 

A falta desta contextualização é uma das lacunas apontadas por Kümpel, Karnowski e Keyling 

(2015) no diagonóstico da literatura sobre o compartilhamento de notícias em redes sociais 

publicada entre 2004 e 2014, e que se estende na revisão bibliográfica que fizemos dos anos 

subsequentes, de 2015 a 2020. 

A fim de responder nossa questão de pesquisa, adotamos a análise de conteúdo e 

análises estatísticas dos dados como metodologia. Selecionamos as duas páginas de veículo de 

notícias com maior número de seguidores no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. O critério 

para a seleção das páginas foi a orientação noticiosa: as páginas deveriam ter publicado, entre 

os últimos 20 posts, pelo menos duas hard news. Elas foram: Veja e G1 no Brasil, Fox News e 

The New York Times nos Estados Unidos e CBC News e Global News no Canadá. Todas são 

páginas de veículos jornalísticos tradicionais. 

Através de query no Facebook Graph Application Programming Interface, 

coletamos todas as publicações feitas nas páginas entre os dias 24 e 30 de agosto de 2016, 

totalizando 1658 notícias. Dos Santos, Lycarião e Aquino (2018) demonstram que páginas no 

Facebook tendem a ganhar seguidores a longo prazo, o que por consequência aumenta o número 

de compartilhamentos em suas publicações, e que uma janela de tempo de menos de 14 dias 

permite driblar essa possível diferença. 

Para análises de conteúdo do material produzido por jornais, é comum a adoção do 

método da semana construída, que seleciona dias aleatórios dentro de um período de tempo, 

formando uma semana completa. Pelo motivo descrito no artigo de Dos Santos, Lycarião e 

Aquino (2018), no entanto, optamos por coletar dados de uma semana contínua. Além disso, a 

variável da página será controlada na análise estatística, visto que cada uma delas possui um 

número diferente de seguidores, o que pode implicar em médias maiores ou menores de 

compartilhamentos. O controle será feito a partir da normalização logarítmica da variável 

dependente – o número de compartilhamentos – e de regressão linear múltipla. 

Os critérios de noticiabilidade operacionalizados como variáveis foram: sucesso, 

dano, conflito/controvérsia, influência, proeminência e proximidade. A codificação foi 
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submetida a três testes de confiabilidade no início (n=50), metade (n=50) e final da amostra 

total (n=100), totalizando 200 postagens da amostra total analisada (n=1658). 

O teste de confiabilidade entre codificadores (inter-coder reliability test) é uma 

forma de atestar a validade das variáveis, a partir da verificação entre os codificadores de uma 

compreensão comum sobre as variáveis e, por consequência, da replicabilidade das mesmas por 

outros pesquisadores, gerando resultados similares (SAMPAIO e LYCARIÃO, 2018, p.32). 

Um dos índices mais utilizados para medir a confiabilidade é o alfa de Krippendorff. Segundo 

os autores (ibidem, 2018), ele é um índice altamente exigente que, ao mesmo tempo, mostra-se 

prático e versátil, pois não restringe o número de codificadores e a natureza das variáveis. 

Em nossos testes, o coeficiente alfa de Krippendorff das 200 postagens variou entre 

0.68 e 0.86 e a concordância (Pa) entre 75% e 98% (TABELA 4). Os testes de confiabilidade 

foram, desse modo, submetidos aos procedimentos indicados por Sampaio e Lycarião (2018) 

para garantir os princípios fundamentais da análise de conteúdo (AC): validade, replicabilidade 

e confiabilidade. A seguir, descrevemos a operacionalização das variáveis (TABELA 4). Para 

um maior detalhamento, o livro de códigos pode ser consultado (POLICOMM NETWORK, 

2021). 

 

Tabela 4. Operacionalização dos critérios de noticiabilidade 

Variável  Operacionalização 

Sucesso 

 

Indica se a manchete possui enquadramento predominantemente positivo 

em termos de sucesso/êxito moral, material ou imaterial. (K𝛼 = 0.74; Pa = 

88%).  

Dano Indica se a manchete possui enquadramento predominantemente negativo 

em termos de dano/insucesso moral, material ou imaterial. (K𝛼 = 0.69; Pa 

= 87%).  

Conflito/controvérsia  Indica o nível de controvérsia/conflito representada pela manchete. Três 

níveis foram identificados: (0) Ausente; (1) Baixo (desacordos, tópicos 

polêmicos, debates políticos); (2) Alto (protestos, ações judiciais, ações 

violentas). (K𝛼 = 0.68; Pa = 75%).  

Influência Indica o nível de influência política da pessoa ou instituição mais influente 

mencionada na manchete. Quatro níveis foram identificados: (0) Ausente; 

(1) Baixo (instituições ou autoridades públicas de nível local); (2) 
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Intermediário (instituições ou autoridades públicas de nível nacional); (3) 

Alto (instituições ou autoridades públicas de nível internacional).  (K𝛼 = 

0.81; Pa = 85%).  

Prominência  Indica o nível de proeminência da pessoa mais famosa mencionada na 

manchete. Quatro níveis foram identificados: (0) Ausente; (1) Baixo 

(cidadãos ordinários); (2) Intermediário (notoriedade local ou nacional); (2) 

Alto (notoriedade internacional).   (K𝛼 = 0.85; Pa = 87%). 

Proximidade Indica o nível de proximidade do evento, pessoa ou instituição central da 

notícia. Quatro níveis foram identificados: (0) Ausente/Não identificado; (1) 

Baixo (evento, pessoa ou instituição de fora do eixo do país do veículo); (2) 

Intermediário (evento, pessoa ou instituição pertencente ao eixo do país do 

veículo); (3) Alto (evento, pessoa ou instituição pertencente ao mesmo país 

do veículo). (K𝛼 = 0.86; Pa = 88%). 

FONTE: autoria própria 

 

Os três primeiros critérios de noticiabilidade estão relacionados, sendo os dois 

primeiros excludentes. Sucesso e dano se referem, respectivamente, a notícias positivas e 

notícias negativas. A codificação dessas variáveis foi feita apenas através de identificação de 

presença ou ausência do critério na notícia. Já o terceiro critério, conflito/controvérsia, se refere 

a notícias controversas e/ou polêmicas. Uma notícia pode ser positiva e controversa, negativa e 

controversa, ou apenas controversa, sem juízo de sucesso ou dano. 

Essa variável foi codificada em três níveis. A codificação como “ausente” significa 

que não há conflito tematizado ou alguma controvérsia em torno do tema da notícia. O primeiro 

nível, controvérsia baixa, indica que a notícia trata de tópicos polêmicos ou apenas de 

discordância verbal entre os envolvidos. Debates políticos e discussões entre celebridades, por 

exemplo, possuem este critério em um nível baixo. Já o segundo, controvérsia alta, indica que 

a discordância ou conflito vai além do verbal e se materializa, sejam em forma de ações 

judiciais, protestos ou ações violentas. 

O critério influência identifica a presença e o nível de autoridade de pessoas ou 

instituições com influência política nas notícias. “Ausente” significa que não há personalidades 

ou instituições políticas na notícia. Os níveis seguem o grau de autoridade:  nível baixo indica 

autoridade local (ex: prefeitos), nível intermediário indica autoridade de nível nacional (ex: 
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partidos políticos nacionais, membros do legislativo e do judiciário), e nível alto indica 

autoridade de nível internacional (ex: presidentes, membros de órgãos políticos internacionais). 

Proeminência é o critério que identifica a presença de pessoas famosas nas notícias. 

“Ausente” significa que não há pessoas identificadas, como, por exemplo, quando a notícia se 

refere a “homem” ou “mulher”, sem gerar uma maior identificação da pessoa envolvida. Assim 

como na variável influência, os níveis seguem o grau de proeminência: nível baixo indica a 

identificação de pessoas que não são famosas, ou seja, cidadãos ordinários, nível intermediário 

indica proeminência a nível nacional, e nível alto indica proeminência a nível internacional. O 

nível de proeminência foi medido a partir da existência de verbetes sobre a pessoa na Wikipedia 

na língua nativa e em outras línguas. 

O último critério, a proximidade, é medida em termos geopolíticos. “Ausente/não 

identificado” indica que a notícia não determina uma localidade, seja por não especificar onde 

ocorreu o evento ou por não tratar de um assunto factual (ex: FIGURA 2). O nível mais alto de 

proximidade é codificado de acordo com critério geográfico, com relação a proximidade do 

evento ou personagem da notícia com o país do veículo. Nos níveis baixo e intermediário, a 

proximidade é medida em relação ao eixo ao qual o país do veículo pertence. Enquanto Estados 

Unidos e Canadá são considerados países ocidentais, o Brasil é considerado não-ocidental. 

Apresentaremos no tópico a seguir as hipóteses a respeito dos resultados que 

esperamos obter em nossa análise, formuladas em relação aos critérios de noticiabilidade acima 

e com base na literatura discutida nos capítulos teóricos. Como forma de testar as hipóteses, 

trabalharemos com a comparação entre médias, tendo como variável dependente o número de 

compartilhamentos, e como variáveis independentes os critérios de noticiabilidade, e com uma 

análise de regressão múltipla. 

O número de compartilhamentos em sites de redes sociais apresenta uma 

distribuição log-normal, de acordo com estudos anteriores (DOS SANTOS, LYCARIÃO e 

AQUINO, 2018; TRILLING, TOLOCHKO e BURSCHER, 2017; PERDOMO et al., 2017). 

Isso significa que grande parte das notícias recebe pouco engajamento, enquanto uma pequena 

quantidade se destaca, o que pode enviesar a interpretação dos resultados. Desta forma, será 

realizado controle através de normalização logarítmica da variável dependente – o número de 

compartilhamentos, que permite uma aproximação da proporção de engajamento entre as 

notícias e as variáveis. 

A variável da página será controlada, visto que os perfis de cada veículo possuem um 

número diferente de seguidores, o que pode interferir na proporção do número de 

compartilhamentos. A coleta de dados direto do Facebook permite também controlar a 
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proeminência devido a decisões editorais dentro dos sites dos veículos. Por mais que o algoritmo 

faça uma mediação do tipo, dentro dos perfis o conteúdo era, na época de nossa amostra, 

apresentado de forma cronológica. Além disso, em nossa análise observamos também a proporção 

de publicação de determinados tipos de conteúdo, garantindo que variáveis não tenham médias de 

compartilhamento maiores apenas por estarem mais presentes nos conteúdos produzidos na mídia.  

 

4.4 Hipóteses 

 

Nossa primeira hipótese não adentra nos efeitos esperados dos critérios de 

noticiabilidade, mas trata da proporção de compartilhamentos em cada país. O Reuters Institute 

Digital News Report de 2016 sugere que o engajamento mais ativo costuma vir das pessoas que 

possuem maior desconfiança na mídia. Em recapitulação das três formas de participação 

apontadas pelos pesquisadores do relatório, participação passiva é quando apenas se lê a notícia, 

ou quando a interação em decorrência dela se dá em outros ambientes, como quando se conversa 

com amigos sobre notícias face a face.  

A participação reativa se dá através do compartilhamento de notícias via redes 

sociais ou e-mail, da avaliação ou curtidas no conteúdo e voto em enquetes. Por fim, o maior 

grau de participação, a participação proativa é quando se produz conteúdo. Ela pode ser feita, 

por exemplo, escrevendo em um blog, participando de grupos relacionados a notícias, 

comentando em notícias nas redes sociais ou nos portais e enviando conteúdos para veículos.  

A tese do engajamento mais ativo costuma vir das pessoas que possuem maior 

desconfiança na mídia se comprova no caso dos Estados Unidos, onde 32% das pessoas com 

alto grau de confiança nas notícias participa de forma ativa, comparado a 42% das pessoas com 

baixa confiança. No Canadá, o quarto país no ranking de confiança, mais da metade do público 

(51%) é passivo com relação às notícias. Já o Brasil parece quebrar esta regra: em 2016, era o 

terceiro país com maior confiança nas notícias e o segundo na lista de participação proativa. 

O primeiro e o segundo lugar na lista de participação proativa, Turquia e Grécia, 

são países com baixa confiança na mídia. É possível que o Brasil seja, de fato, uma exceção, 

por sua cultura de alto uso das redes sociais. Pensando em termos da estabilidade política, 

todavia, o nível de participação no Brasil, Estados Unidos e Canadá aparenta ser inversamente 

proporcional ao índice.  

Isto é, no Brasil, onde há maior instabilidade, o engajamento da audiência é maior 

e, no Canadá, um país mais estável politicamente, o engajamento é menor. Acreditamos que 

isso possa estar relacionado às questões evolutivas na atribuição de relevância às notícias, 
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apontadas por Eilders (2006) e também na teoria da notícia de Shoemaker (2010). Desta forma, 

a população dos países onde há maior risco de desestabilização da política estaria mais atenta 

às notícias e mais preocupada em promover a circulação delas, como forma de alerta. 

Nossa primeira hipótese (H1) diz que: a média de compartilhamentos será maior 

nos países com menor índice de estabilidade política. Esperamos que o Brasil tenha a maioria 

dos compartilhamentos, seguido dos Estados Unidos e do Canadá, respectivamente.  

Os três primeiros critérios de noticiabilidade estão relacionados, sendo os dois 

primeiros excludentes. Sucesso e dano se referem, respectivamente, a notícias positivas e 

notícias negativas. A máxima de que “nenhuma notícia é uma boa notícia” tem seu fundo de 

verdade. Como discorre Shoemaker (2006) em seu comentário sobre a noticiabilidade, notícias 

positivas estão presentes nos jornais, mas no geral elas são sobre eventos surpreendentes, que 

fogem da normalidade. 

A teoria da notícia proposta pela autora, assim como a abordagem de Eilders (2006), 

explica que a atribuição de relevância a eventos negativos está relacionada a mecanismos 

evolutivos da humanidade: as pessoas prestam mais atenção em acontecimentos que 

representem algum risco à vida ou ao bem-estar. Com relação ao compartilhamento, Trilling, 

Tolochko e Burscher (2017) fazem o adendo de que os usuários de redes sociais não iriam 

querer associar suas imagens pessoais à tópicos negativos e, por isso, teriam preferência em 

disseminar conteúdos positivos.  

Apesar desse pensamento ser endossado pelos achados de outras investigações 

(BRIGHT, 2016; GARCÍA-PERDOMO et al., 2017), a pesquisa de Lycarião e Leite (2020) 

relatou, em um período de agitação política no Brasil, uma média maior nos compartilhamentos 

das notícias com tom negativo em dois veículos de Fortaleza. Nos colocaremos ao lado dos 

últimos resultados, ou seja, na suposição de que a preferência do público está nas notícias 

negativas. 

O terceiro critério, conflito/controvérsia, também se relaciona com os dois 

primeiros. Uma notícia pode ser negativa e controversa, positiva e controversa ou apenas 

controversa. Além de ser explicado em termos evolutivos, por representar possível ameaça, esse 

critério pode também ser explicado a partir da relevância social, pois mesmo que um conflito 

ou um evento controverso não afete o leitor enquanto indivíduo, ele pode ter consequências a 

seu papel na sociedade ou afetar valores e normas coletivas às quais ele está submetido 

(EILDERS, 2006). 

Nossa segunda hipótese (H2) diz que notícias negativas serão mais compartilhadas 

que notícias positivas, ou: o critério de dano terá um maior efeito no compartilhamento de 
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notícias que o critério de sucesso. A terceira hipótese (H3) diz que notícias mais controversas, 

sejam elas positivas ou negativas, serão mais compartilhadas pela audiência: quanto maior o 

nível de conflito/controvérsia, maior o efeito deste critério no compartilhamento de notícias. 

Pensando em termos comparativos, acreditamos que a audiência dos países com 

menor índice de estabilidade política estará mais alerta para as possíveis ameaças, ou seja, a 

preferência por notícias negativas e controversas será maior nos países mais instáveis. A 

hipótese (H4) é: o efeito dos critérios de dano (H4a) e conflito/controvérsia (H4b) será maior 

no compartilhamento de notícias nos países com menor índice de estabilidade política (Brasil 

> Estados Unidos > Canadá). 

Os critérios de influência e proeminência são explicados por Eilders (2006) também 

com base na relevância social e na cognição humana, por representarem uma forma de 

personalização das notícias. Maior relevância costuma ser atribuída a acontecimentos que se 

relacionam ao grupo social do próprio leitor/espectador, assim como a acontecimentos que 

dizem respeito a pessoas ou instituições de poder (WEBER, 2013). Portanto, a quinta hipótese 

(H5) diz que: quanto maior o nível de influência (H5a) e de proeminência (H5b), maior o efeito 

destes critérios no compartilhamento de notícias. 

O último fator, a proximidade, é, segundo Staab (1990), o único critério de 

noticiabilidade objetivo, que pode ser de fato medido, e um dos poucos que é citado com 

unanimidade entre os teóricos (FERNANDES, 2014). Ele se explica tanto por termos de 

familiaridade, quanto de evolução, pois acontecimentos mais próximos possuem mais chances 

de terem efeitos diretos sobre o leitor. Não obstante, a proximidade é citada com unanimidade 

também em perspectivas mais atuais que se se concentram na recepção das notícias pelos 

leitores nas redes sociais.  

Além disso, Lycarião e Leite (2020) identificaram que, em um período de grande 

agitação na política nacional do País, as notícias nacionais foram as mais compartilhadas. 

Considerando que no período de nossa amostra o Brasil estava vivenciando o impeachment da 

ex-presidenta e, os Estados Unidos, eleições presidenciais, supomos que nos dois países o efeito 

da proximidade a nível nacional, ou seja, o maior nível de proximidade mensurada em nossa 

análise. A sexta hipótese (H6) é: quanto maior o nível de proximidade, maior o efeito destes 

critérios no compartilhamento de notícias. 
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5 RESULTADOS 

 

Apresentaremos os resultados divididos por país, afim de promover a comparação 

entre os diferentes contextos. A primeira coluna das tabelas diz respeito à variável independente 

em destaque. Na segunda coluna, temos o número de posts em que foi identificado a variável 

em questão, assim como a porcentagem em relação ao número total da amostra. Este dado ajuda 

no controle com relação a representação editorial de cada variável. Em outras palavras, permite 

identificar se um tipo de notícia é mais compartilhado porque é o tipo mais publicado pelos 

perfis dos veículos no Facebook. 

Na terceira coluna, temos a porcentagem de compartilhamentos com aquela 

variável, em relação ao número total de compartilhamentos. Na quarta coluna, o desvio padrão, 

ou seja, o grau de variação no número de compartilhamentos para cada postagem dentro desta 

variável. Por fim, a última coluna que, em um primeiro momento, será nosso principal 

parâmetro de comparação. Nela, temos a média de compartilhamentos por post dentro da 

variável em discussão. 

O número de compartilhamentos em sites de redes sociais apresenta uma 

distribuição log-normal, de acordo com estudos anteriores (DOS SANTOS, LYCARIÃO e 

AQUINO, 2018; TRILLING, TOLOCHKO e BURSCHER, 2017; PERDOMO et al., 2017). 

Isso significa que grande parte das notícias recebe pouco engajamento, enquanto uma pequena 

quantidade se destaca. 

Além da comparação entre médias, para a investigação dentro de cada um dos 

critérios de noticiabilidade, trabalharemos com análise de regressão múltipla, afim de examinar 

a relação entre as variáveis com o número de compartilhamentos. Nela, analisamos um modelo 

para cada um dos países e um modelo unificado entre todos os países, afim de observar o efeito 

dos critérios em cada um dos países e em uma perspectiva geral, respectivamente, 

 

5.1 Hipótese 1 

 

Nossa primeira hipótese não adentra nos efeitos esperados dos critérios de 

noticiabilidade, mas trata da proporção de compartilhamentos em cada país. Ela diz que: a 

média de compartilhamentos será maior nos países com menor índice de estabilidade política 

(H1).  

Com base no pensamento de Eilders (2006) e na teoria da notícia de Shoemaker, 

pressupomos que a população dos países onde há maior risco de desestabilização da política 
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esteja mais atenta às notícias e mais preocupada em promover a circulação delas, como forma 

de alerta. Esperamos, assim, que o Brasil tenha a maioria dos compartilhamentos, seguido dos 

Estados Unidos e do Canadá, respectivamente, devido às questões evolutivas na atribuição de 

relevância às notícias, apontadas pelas autoras. 

Cada página de nossa amostra realizou um número diferente de postagens durante 

a semana de coleta, de 24 a 30 de agosto de 2016. Da amostra total de 1658 posts, 488 foram 

publicados pelas páginas brasileiras, 777 pelas canadenses e 398 pelas estadunidenses. A Tabela 

5 discrimina o número de publicações de cada página, assim como os dados referentes ao 

compartilhamento. A página da Global News, do Canadá, foi a que postou um maior número 

de notícias (525), seguida pela Veja (286), The New York Times (253), CBC News (252), G1 

(202) e Fox News (140). 

 

Tabela 5. Compartilhamentos por página 

 

Página Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 
G1 202 (41%) 43% 1.577 5.370 

Veja 286 (59%) 57% 1.797 5.098 

EUA 
Fox News 140 (36%) 46.7% 1.467 8.057 

NYT 253 (64%) 53.3% 1.430 5.078 

Canadá 

CBC News 252 (32%) 43% 1.671 4.273 

Global News 525 (68%) 57% 1.617 2.690 

FONTE: autoria própria 

 

As páginas com o maior número de postagens, nos três países, são também as que 

possuem uma maior taxa de compartilhamentos (log). Analisando as médias do número de 

compartilhamentos por notícia, no entanto, a proporção se inverte: as páginas com menos 

publicações possuem as maiores taxas de compartilhamento por post. A Fox News obteve o 

maior valor médio (8.057) de compartilhamentos (log) por post, e a Global News o menor 

(2.690).  

Os veículos do Canadá apresentaram as menores médias de compartilhamentos 

entre os países. Ambos os veículos do Brasil e dos Estados Unidos obtiveram média 

consideravelmente maior que as médias dos dois veículos do Canadá, mesmo que o número de 

posts feitos pelos perfis seja equiparável. Portanto, se comprova a primeira hipótese (H1): a 

média de compartilhamentos será maior nos países com menor índice de estabilidade política, 

ou seja, Brasil e Estados Unidos.  
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5.2 Hipóteses 2, 3 e 4 

 

Adentrando nos critérios de noticiabilidade, ainda com base na teoria da notícia 

proposta por Shoemaker, assim como a abordagem de Eilders (2006), formulamos as hipóteses 

2, 3 e 4. O pensamento das duas autoras converge na explicação de que a atribuição de 

relevância a eventos negativos está relacionada a mecanismos evolutivos da humanidade, ou 

seja, as pessoas tendem a prestar mais atenção em acontecimentos que representem algum risco 

à vida ou ao bem-estar. 

Estudos mais recentes, sobre o engajamento em notícias nas redes sociais, 

demonstram a preferência dos usuários à conteúdos positivos, explicada por Trilling, Tolochko 

e Burscher (2017) a partir de teorias da identidade, com o argumento de que os usuários buscam 

não associar suas imagens pessoais construídas nas redes à tópicos negativos. Apesar desse 

pensamento ser endossado pelos achados de outras investigações (BRIGHT, 2016; GARCÍA-

PERDOMO et al., 2017), a pesquisa de Lycarião e Leite (2020) relatou, em um período de 

agitação política no Brasil, uma média maior nos compartilhamentos das notícias com tom 

negativo em dois veículos de Fortaleza. 

Nos posicionando ao lado da concepção de Eilders e Shoemaker, e deste último 

achado, nossa segunda hipótese (H2) diz que notícias negativas serão mais compartilhadas que 

notícias positivas, ou: o critério de dano terá um maior efeito no compartilhamento de notícias 

que o critério de sucesso. Da mesma forma, a terceira hipótese (H3) diz que notícias mais 

controversas, sejam elas positivas ou negativas, serão mais compartilhadas pela audiência: 

quanto maior o nível de conflito/controvérsia, maior o efeito deste critério no 

compartilhamento de notícias. Este critério, além de ser explicado também em termos 

evolutivos, pode também ser explicado a partir da relevância social (EILDERS, 2006). 

Pensando em termos comparativos, acreditamos que a audiência dos países com 

menor índice de estabilidade política estará mais alerta para as possíveis ameaças, ou seja, a 

preferência por notícias negativas e controversas será maior nos países mais instáveis. A 

hipótese (H4) é: o efeito dos critérios de dano e conflito/controvérsia será maior no 

compartilhamento de notícias nos países com menor índice de estabilidade política (Brasil > 

Estados Unidos > Canadá). 

Os resultados descritivos da primeira dupla de variáveis de sucesso e dano apontam 

para o que propõe a hipótese H2 – o critério de dano terá um maior efeito no compartilhamento 

de notícias que o critério de sucesso (TABELA 6; TABELA 7).  Em todos os países, as maiores 
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médias estão nas notícias que possuem o critério de sucesso “ausente” e com o critério de dano 

“presente”, mesmo que a maior porcentagem de posts tenha sido com ambos os critérios 

ausentes. 

 

Tabela 6. Compartilhamento de notícias com o critério de sucesso 

 

Sucesso Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 
Ausente 349 (72%) 74% 1.740 5.394 

Presente 139 (28%) 26% 1.554 4.750 

EUA 
Ausente 266 (68%) 72% 2.033 6.528 

Presente 127 (32%) 28% 1.770 5.326 

Canadá 
Ausente 530 (68%) 68% 1.782 3.205 

Presente 247 (32%) 32% 1.825 3.200 

FONTE: autoria própria 

 

Tabela 7. Compartilhamento de notícias com o critério de dano 

 

Dano Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 
Ausente 360 (74%) 71% 1.649 5.027 

Presente 128 (26%) 29% 1.787 5.727 

EUA 
Ausente 309 (79%) 77% 2.058 6.037 

Presente 84 (21%) 23% 1.884 6.516 

Canadá 
Ausente 481 (62%) 59% 1.758 3.064 

Presente 296 (38%) 41% 1.832 3.430 

FONTE: autoria própria 

 

Como o Canadá foi o país que fez um maior número de publicações durante nosso 

período de amostra, ele foi também o que mais publicou notícias com o critério de sucesso, ou 

seja, notícias positivas (247 – 32%), e com o critério de dano, ou seja, notícias negativas (296 

– 38%). As porcentagens e as médias de compartilhamentos, no entanto, foram 

consideravelmente maiores nos Estados Unidos e no Brasil. As médias de compartilhamentos 

foram maiores tanto nas notícias com o critério de sucesso ausente, quanto nas notícias com o 

critério de dano presente. Isso significa que em todos os países as notícias negativas foram mais 

compartilhadas pelos públicos. Para medir o efeito individual de cada um dos critérios, no 

entanto, precisamos observar os resultados da análise de regressão múltipla (TABELA 12), que 

apresentaremos mais a frente, afim de discutir em conjunto os efeitos de todas as variáveis. 
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Os resultados com relação ao terceiro fator, controvérsia/conflito, tiveram maior 

variação entre os países (TABELA 8). No Canadá, a maior média de compartilhamentos 

aconteceu nas notícias em que este critério estava ausente. Já no Brasil houve predileção pelo 

nível de controvérsia alto, enquanto nos Estados Unidos a maior média ocorreu no nível de 

controvérsia baixo.  

É interessante notar que o nível de controvérsia corresponde ao que ocorria no 

cenário político dos dois países. No Brasil, os eventos mais notáveis eram o processo de 

impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e processos referentes à operação lava jato, 

considerados em nossa operacionalização eventos de alto nível de controvérsia/conflito. Nos 

Estados Unidos, o assunto central era a eleição presidencial, ainda no estágio de campanha e 

dos debates entre os candidatos, eventos considerados em nossa operacionalização como baixo 

nível de controvérsia/conflito. 

  

Tabela 8. Compartilhamento de notícias com o critério de controvérsia/conflito 

 

Controvérsia/ 
Conflito  

Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 

Ausente 192 (39.3%) 38.6% 1.717 5.117 

Baixo 128 (26.2%) 26.1% 1.849 5.185 

Alto 168 (34.4%) 35.3% 1.599 5.338 

EUA 

Ausente 152 (38.7%) 35% 1.905 5.558 

Baixo 169 (43.0%) 46% 2.093 6.579 

Alto 72 (18.3%) 19% 1.850 6.337 

Canadá 

Ausente 371 (47.7% ) 50.5% 1.868 3.389 

Baixo 179 (23.0%) 23.2% 1.736 3.222 

Alto 227 (29.2%) 26.3% 1.675 2.885 

FONTE: autoria própria 

   

Tendo em vista somente a comparação entre médias, nossa terceira hipótese (H3) – 

quanto maior o nível de conflito/controvérsia, maior o efeito deste critério no 

compartilhamento de notícias – não se sustenta. Apenas no Brasil a maior média de 

compartilhamentos ocorreu nas notícias com maior nível de controvérsia. Os dados, no entanto, 

apontam, no entanto, em direção à comprovação da primeira parte da hipótese comparativa 

(H4): o efeito dos critérios de dano (H4a) e conflito/controvérsia (H4b) será maior no 

compartilhamento de notícias nos países com menor índice de estabilidade política (Brasil > 

Estados Unidos > Canadá).  
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5.3 Hipótese 5 

 

Os critérios de influência e proeminência são explicados por Eilders (2006) com 

base na relevância social e na cognição humana, por representarem uma forma de 

personalização das notícias. Maior relevância costuma ser atribuída a acontecimentos que se 

relacionam ao grupo social do próprio leitor/espectador, assim como a acontecimentos que 

dizem respeito a pessoas ou instituições de poder (WEBER, 2013). Portanto, a quinta hipótese 

(H5) diz que: quanto maior o nível de influência (H5a) e de proeminência (H5b), maior o efeito 

destes critérios no compartilhamento de notícias. 

Assim como a controvérsia, a influência e a proeminência também tiveram 

resultados variados entre os países. No Canadá, a maior média de compartilhamentos foi em 

notícias sem pessoas influentes (ausente) e proeminentes (cidadãos ordinários). No Brasil, em 

notícias com personalidades com alto nível de influência política ou baixo nível de 

proeminência (cidadãos ordinários). Nos Estados Unidos, tanto os níveis altos de influência 

quanto de proeminência obtiveram as maiores médias de compartilhamento por post (TABELA 

9; TABELA 10). 

 

Tabela 9. Compartilhamento de notícias com o critério de influência 

 

Influência Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 

Ausente 298 (61.1%) 59% 1.675 5.060 

Baixo 5  (1.0%) 1% 1.806 4.324 

Intermediário 62 (12.7%) 13% 2.011 5.392 

Alto 123 (25.2%) 27% 1.598 5.520 

EUA 

Ausente 266 (67.7%) 64.5% 1.974 5.853 

Baixo 7 (1.8%) 1.7% 1.423 5.752 

Intermediário 22 (5.6%) 6.2% 2.223 6.783 

Alto 98 (24.9%) 27.6% 2.007 6.801 

Canadá 

Ausente 601 (77.3%) 80.7% 1.819 3.340 

Baixo 16 (2.1%) 1.5% 1.624 2.257 

Intermediário 72 (9.3%) 8.3% 1.960 2.858 

Alto 88 (11.3%) 9.6% 1.293 2.722 

FONTE: autoria própria 
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Tabela 10. Compartilhamento de notícias com o critério de proeminência 

 

Proeminência Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 

Ausente 238 (48.8%) 48.8% 1.636 5.209 

Baixo 26  (5.3%) 5.6% 1.833 5.491 

Intermediário 56 (11.5%) 11.7% 1.885 5.310 

Alto 168 (34.4%) 33.9% 1.749 5.137 

EUA 

Ausente 203 (51.7%) 47.8% 1.789 5.682 

Baixo 20 (5.1%) 5.1% 2.044 6.420 

Intermediário 28 (7.1%) 7% 2.416 6.070 

Alto 142 (36.1%) 39.8% 2.114 6.767 

Canadá 

Ausente 537 (69.1%) 73.76% 1.814 3.420 

Baixo 44 (5.7%) 6.10% 1.832 3.448 

Intermediário 65 (8.4%) 6.95% 1.715 2.660 

Alto 131 (16.9%) 13.18% 1.493 2.503 

FONTE: autoria própria 

 

A partir da comparação entre as médias, não se sustenta a hipótese. Apenas nos 

Estados Unidos as maiores médias de compartilhamentos ocorreram para o nível mais alto dos 

dois critérios. Avaliaremos os efeitos individuais das variáveis na análise de regressão. 

 

5.4 Hipótese 6 

 

O último critério testado foi o da proximidade, a partir do qual formulamos a sexta 

hipótese (H6): quanto maior o nível de proximidade, maior o efeito destes critérios no 

compartilhamento de notícias. Segundo Staab (1990), ele é o único critério de noticiabilidade 

objetivo, que pode ser de fato medido, e um dos poucos que é citado com unanimidade entre os 

teóricos (FERNANDES, 2014). Ele se explica tanto por termos de familiaridade, quanto de 

evolução, pois acontecimentos mais próximos possuem mais chances de terem efeitos diretos 

sobre o leitor. 
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Tabela 11. Compartilhamento de notícias com o critério de proximidade 

 

Proximidade Posts (%) 
Log 

Compartilhamentos 
(%) 

Desvio padrão (Log 
Compartilhamentos) 

Média (Log 
Compartilhamentos/post) 

Brasil 

Não identificado 45 (9.2%) 9.8% 1.653 5.511 

Baixo 23 (4.7%) 4.7% 1.384 5.236 

Intermediário 74 (15.2%) 13.8% 1.583 4.733 

Alto 346 (70.9%) 71.7% 1.754 5.272 

EUA 

Não identificado 60 (15.3%) 13.66% 1.837 5.494 

Baixo 39 (9.9%) 9.51% 1.619 5.885 

Intermediário 39 (9.9%) 9.31% 1.640 5.757 

Alto 255 (64.9%) 67.52% 2.141 6.389 

Canadá 

Não identificado 53 (6.8%) 8.0% 1.757 3.779 

Baixo 54 (6.9%) 7.0% 1.820 3.240 

Intermediário 223 (28.7%) 26.2% 1.719 2.927 

Alto 447 (57.5%) 58.7% 1.815 3.268 

FONTE: autoria própria 

 

Entre os três países, os Estados Unidos foram o único cuja maior média foi em 

notícias com o maior nível de proximidade. Tanto no Brasil, quanto no Canadá, as notícias com 

maior média de compartilhamentos foram as que não identificavam nenhuma localidade, 

mesmo que a maior produção dos veículos em todos os países tenha sido a de notícias sobre 

acontecimentos ou pessoas de seu país. 

 

5.5 Efeitos individuais 

 

Para identificar os efeitos individuais de cada critério no compartilhamento de 

notícias, foi realizada uma análise de regressão múltipla (TABELA 12). Nas primeiras colunas, 

apresentamos o modelo para cada país, ou seja, o efeito das variáveis no padrão de 

compartilhamentos no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. A última coluna traz o modelo 

unificado, que apresenta o efeito das variáveis em toda a amostra, isto é, nos três países. 

O modelo unificado (4), referente aos três países, demonstra que as variáveis de 

controle – a página e o formato da postagem – são as que possuem efeitos mais contrastantes. 

A variável da página foi controlada, pois os perfis de cada veículo possuem um número 

diferente de seguidores, o que pode interferir na proporção do número de compartilhamentos. 

O formato também foi controlado, pois a visualidade é um fator que costuma impulsionar o 

engajamento, seja por questões algorítmicas do Facebook, seja por uma questão de chamar mais 

atenção do público (BRIGHT, 2016; DOS SANTOS; LYCARIÃO e DE AQUINO, 2018). 
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Com relação às páginas dos veículos, o maior efeito observado é das notícias da 

página da Fox News (3.495), enquanto o menor, um efeito negativo, está nas publicações da 

Global News (-1.591). Isso significa que, dentro da nossa amostra, o maior número de 

compartilhamentos aconteceu nas notícias publicadas pela Fox News no Facebook, enquanto o 

menor ocorreu nos posts da Global News. O segundo maior efeito observado entre as páginas 

foi o do G1 (1.136). 

Esse resultado é corroborado pela comparação entre médias (TABELA 5), isto é, o 

maior número de compartilhamentos por post foi na página da Fox News, seguida pelo G1, e o 

menor na página da Global News. Além disso, o efeito de todas as páginas obteve a mais alta 

significância estatística (p<0.01). Com relação ao formato, o menor efeito é dos baits de vídeo, 

ou seja, quando a publicação não acompanha um vídeo nativo no Facebook, mas indica a partir 

do texto que existe um vídeo na notícia publicada (-1.715). 

Nossa primeira hipótese que pode ser testada a partir da análise de regressão 

múltipla é a segunda (H2), que diz que notícias negativas serão mais compartilhadas que 

notícias positivas, ou: o critério de dano terá um maior efeito no compartilhamento de notícias 

que o critério de sucesso. O critério de dano foi o que demonstrou maior efeito positivo (0.411), 

com força estatística (p<0.01), nos três países, entre todos os critérios de noticiabilidade 

analisados. Seu critério antagônico, o de sucesso apresentou efeito negativo (-0.259), ainda que 

com menor significância (p<0.1). 

Mesmo que a literatura atual afirme que conteúdos com valência positiva possuem 

maior probabilidade de serem compartilhados que conteúdos negativos ou neutros (KÜMPEL, 

KARNOWSKI e KEYLING, 2015; BRIGHT, 2016; GARCÍA-PERDOMO et al., 2017; 

TRILLING, TOLOCHKO e BURSCHER, 2017), nossos resultados conversam com as teorias 

da notícia de Eilders e Shoemaker, assim como os resultados anteriores de Lycarião e Leite 

(2020). 

Tanto no modelo unificado quanto no modelo individual da regressão de cada país, 

o efeito do critério de sucesso foi negativo, enquanto o de dano foi positivo (TABELA 12). Isso 

significa que notícias negativas possuem maior probabilidade se serem compartilhadas que 

notícias positivas. Assim, se sustenta nossa segunda hipótese.  
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Tabela 12. Regressão múltipla 

 
 

Variável dependente: 
 

 log_compartilhamentos 

 Brasil Canadá EUA Todos 

 (1) (2) (3) (4) 

 

Página: Fox News    3.495*** 

    (0.172) 

     

Página: G1    1.136*** 

    (0.147) 

     

Página: Veja -0.234*   0.937*** 

 (0.165)   (0.138) 

     

Página: Global News  -1.578***  -1.591*** 

  (0.112)  (0.119) 

     

Página: The New York Times   -2.814*** 0.753*** 

   (0.172) (0.140) 

     

Formato: Imagem/link 0.275 -2.525*** -0.491** -1.289*** 

 (0.386) (0.201) (0.206) (0.141) 

     

Formato: Bait de vídeo -0.450 -2.915*** 0.306 -1.715** 

 (0.483) (0.347) (0.573) (0.238) 

     

Sucesso: Presente -0.455 -0.111 -0.048 -0.259* 

 (0.313) (0.188) (0.300) (0.146) 

     

Dano: Presente 0.521** 0.272* 0.610** 0.411*** 

 (0.239) (0.161) (0.246) (0.120) 

     

Controvérsia/conflito: Alto -0.350 -0.116 0.042 -0.131 

 (0.278) (0.153) (0.280) (0.125) 

     

Controvérsia/conflito: Baixo -0.315 0.252 0.346 0.050 

 (0.301) (0.182) (0.285) (0.139) 

     

Influência: Alto 1.092*** -0.132 -0.093 0.237* 

 (0.293) (0.210) (0.245) (0.142) 

     

Influência: Intermediário 0.445 -0.415** 0.252 -0.072 

 (0.273) (0.189) (0.344) (0.144) 

     

Influência: Baixo -0.618 -0.932** -0.880 -1.020*** 

 (0.756) (0.376) (0.552) (0.298) 
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Proeminência: Alto 0.517** -0.712*** 0.261 -0.388*** 

 (0.253) (0.183) (0.239) (0.127) 

     

Proeminência: Intermediário 0.097 -0.496** 0.406 -0.126 

 (0.289) (0.197) (0.312) (0.146) 

     

Proeminência: Baixo 0.354 0.167 -0.136 0.053 

 (0.349) (0.227) (0.351) (0.171) 

     

Proximidade: Alto -0.298 -0.430** -0.400 -0.331** 

 (0.284) (0.213) (0.243) (0.141) 

     

Proximidade: Intermediário -0.590* -0.567** -0.359 -0.611*** 

 (0.319) (0.229) (0.306) (0.158) 

     

Proximidade: Baixo -0.365 -0.474* 0.092 -0.217 

 (0.436) (0.284) (0.304) (0.194) 

     

Constante 5.467*** 7.201*** 8.269*** 5.896*** 

 (0.551) (0.322) (0.391) (0.244) 

     

 

Observações 488 777 393 1,658 

R2 0.108 0.380 0.535 0.525 

R2 ajustado 0.078 0.367 0.515 0.519 

Residual erro padrão 
1.645 (df = 

471) 

1.428 (df = 

760) 

1.413 (df = 

376) 

1.538 (df = 

1637) 

F Statistic 
3.560*** (df 

= 16; 471) 

29.082*** (df 

= 16; 760) 

27.067*** (df 

= 16; 376) 

90.513*** (df = 

20; 1637) 

 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

FONTE: autoria própria 

 

Em termos comparativos, a quarta hipótese dizia que o efeito do critério de dano 

seria maior nos países com menor índice de estabilidade política, seguindo a sequência do 

ranking – Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ele não seguiu, no entanto, a ordem prevista. As 

notícias negativas tiveram, de fato, menor efeito no Canadá (0.272), o país com o maior índice 

de estabilidade política entre os três. Diferente do que se esperava, o efeito se demonstrou maior 

nos Estados Unidos (0.610) que no Brasil (0.521).  

Os dois países com menor índice de estabilidade política, de fato, demonstraram 

maior preferência pelas notícias negativas, com efeito significativamente maior que o país com 

a maior estabilidade política, o Canadá. De acordo com a literatura com a qual trabalhamos, 

isso indica que a audiência dos países com maior chance de serem politicamente 

desestabilizados está mais alerta para as possíveis ameaças, preferindo promover, desta forma, 
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a circulação de notícias que falem sobre esses temas. No entanto, não se sustenta a primeira 

parte de nossa hipótese comparativa. 

Os efeitos do critério de controvérsia/conflito, em todos os níveis, não obtiveram 

significância estatística, nem nos modelos individuais de cada país, nem no modelo unificado. 

Nossa terceira hipótese (H3) dizia que as notícias controversas seriam mais compartilhadas pela 

audiência. Mesmo sem levar em conta a falta de significância estatística, ela não se comprovou, 

visto que no modelo unificado o efeito do nível mais alto de controvérsia foi negativo (-0.131). 

Da mesma forma, em relação à hipótese comparativa (H4), que dizia que o efeito deste critério 

seria maior nos países com menor índice de estabilidade política, não se sustentou. 

Assim como a controvérsia, a influência e a proeminência tiveram resultados 

variados entre os países na comparação de médias. Nossa quinta hipótese (H5) dizia que: quanto 

maior o nível de influência (H5a) e de proeminência (H5b), maior o efeito destes critérios no 

compartilhamento de notícias.  

No modelo unificado, o maior efeito positivo dentro do critério de influência foi em 

seu nível alto (0.237; p<0.1). Ou seja, notícias que tratam de personalidades políticas 

internacionais como, por exemplo, presidentes e primeiros-ministros, possuem maior 

probabilidade de serem compartilhadas. O efeito foi particularmente forte no modelo do Brasil 

(1.092), e com alta significância estatística (p<0.01) O efeito negativo mais forte foi o do menor 

nível de influência, ou seja, notícias sobre políticos de autoridade local (1.020), tendo obtido a 

maior significância estatística dentro da variável (p<0.01). Este foi o efeito com maior força 

dentro dos critérios de noticiabilidade analisados, no modelo unificado. 

Em relação ao critério de proeminência, o único nível que obteve significância 

estatística (p<0.01) foi o mais alto. O efeito foi negativo (-0.388), isto é, as notícias que tratavam 

de celebridades a nível internacional foram as menos compartilhadas. Mas, assim como o Brasil 

demonstrou preferência pelas notícias com personagens com alto nível de influência, também 

demonstrou pelas notícias com personagens com alto nível de proeminência (0.517). 

Com base nesses resultados, nossa quinta hipótese (H5), que dizia que: quanto 

maior o nível de influência (H5a) e de proeminência (H5b), maior o efeito destes critérios no 

compartilhamento de notícias, se sustenta parcialmente. O efeito do nível mais alto de 

influência foi positivo, enquanto os demais obtiveram efeito negativo. Já na proeminência, os 

resultados não se aproximaram do esperado, com exceção do Brasil. O Brasil foi o único país 

no qual o efeito esperado para os dois critérios ocorreu. 

O último critério é o da proximidade. Nossa sexta hipótese (H6), dizia que: quanto 

maior o nível de proximidade, maior o efeito destes critérios no compartilhamento de notícias. 
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Apenas os níveis alto e intermediário de proximidade obtiveram significância estatística 

(p<0.05 e p<0.01, respectivamente). Ambos apresentaram efeito negativo, sendo o efeito do 

nível mais alto menor que o efeito do nível intermediário. Observando o modelo específico de 

cada país, o Canadá foi o único que obteve força estatística, demonstrando que o público do 

país tem preferência em compartilhar notícias que não identificam a localidade. 

Apesar de, com base nos dois níveis mais altos da variável, se sustentar hipótese, 

os resultados obtidos fogem do esperado, visto que o critério demonstrou ter efeito negativo, e 

não positivo, sobre o compartilhamento. 

Em suma, duas de nossas hipóteses foram sustentadas (H1 e H2), uma foi 

parcialmente sustentada (H5), e as três demais refutadas (H3, H4 e H6). A maior semelhança 

observada entre o compartilhamento de notícias no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá foi 

com relação aos critérios de sucesso e dano. Como esperado, de acordo com nossa discussão 

teórica e hipótese formulada, a negatividade possui efeito maior que a positividade no 

compartilhamento de notícias no Facebook. Dano foi o único critério de noticiabilidade que 

obteve significância estatística em todos os modelos e com efeito similar, positivo, nos três 

países. 

Já o critério de controvérsia/conflito apresentou a maior diferença entre os países. 

Ele não apresentou força estatística em nossa análise de regressão, mas a comparação entre as 

médias demonstra que cada país obteve maiores médias para um nível diferente deste critério. 

É interessante observar que esta diferença corresponde ao que ocorria no cenário político dos 

dois países.  

O nível alto de controvérsia, que obteve as maiores médias de compartilhamento, 

corresponde aos eventos que ocorriam no país na época. Nos Estados Unidos, as maiores médias 

de apresentaram em notícias com controvérsia baixa, que também correspondem ao assunto em 

pauta no período. Por fim, no Canadá o maior número de compartilhamentos ocorreu em 

notícias sem controvérsia ou conflito. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz da teoria da noticiabilidade e sua atualização a partir dos critérios de 

compartilhabilidade (TRILLING, TOLOCHKO e BURSCHER, 2017), esta pesquisa se 

construiu a partir da seguinte questão de pesquisa: “De que forma se assemelham e se 

diferenciam os efeitos dos critérios de noticiabilidade nos padrões de compartilhamento no 

Facebook de notícias no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá?”. 

Os dois primeiros capítulos trouxeram discussão teórica acerca das teorias da 

notícia e noticiabilidade, e do compartilhamento online de notícias, respectivamente. Como 

trabalhamos em uma perspectiva comparativa entre três países – Brasil, Estados Unidos e 

Canadá, no terceiro capítulo, apresentamos dados empíricos sobre o consumo de notícias em 

cada um dos países e nossa questão de pesquisa, metodologia e hipóteses.  

A escolha de Brasil, Estados Unidos e Canadá se baseou no nível de estabilidade 

política, estratégia metodológica sugerida por Albuquerque (2013). No ano da nossa coleta, 

2016, o Canadá era o 11º país mais estável do mundo, enquanto Estados Unidos e Brasil 

estavam no 75º e 129º lugar da lista, respectivamente. Enquanto no Canadá, neste ano, não 

houve grandes acontecimentos políticos, nos Estados Unidos ocorriam as eleições presidenciais 

polarizadas que elegeram Donald Trump e, no Brasil, o impeachment da ex-presidenta Dilma 

Rousseff, além de casos de corrupção que se desenrolaram na Operação Lava Jato. 

Outra pontuação importante sobre o ano da amostra é que nos permitiu uma 

comparação mais direta com os achados dos estudos discutidos, realizados neste mesmo 

período. As mudanças no algoritmo do Facebook que se deram posteriormente poderiam 

significar uma mudança nos padrões e números de compartilhamentos na rede, que não se 

relacionassem ao nosso objeto de investigação. 

A fim de responder à questão de pesquisa e testar nossas seis hipóteses, realizamos 

uma análise de conteúdo das notícias publicadas no Facebook, durante uma semana contínua 

de 2016 (n=1658), pelos dois veículos com maior número de seguidores de cada país. Eles 

foram G1 e Veja (Brasil), Fox News e The New York Times (EUA), Global News e CBC News 

(Canadá). Após sucessivos testes, os critérios de noticiabilidade que obtiveram maior 

concordância entre os codificadores foram: sucesso, dano e controvérsia/conflito.  

Os resultados de nossa análise estatística, feita a partir da comparação de médias de 

compartilhamento em relação a cada critério e em cada um dos três países, e de regressão 

múltipla, corroboraram com a primeira dupla de hipóteses (H1 e H2) e parcialmente com outra 

(H5), e refutaram as demais (H3, H4 e H6).  
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A primeira hipótese tratava da proporção de compartilhamentos em cada país: a 

média de compartilhamentos será maior nos países com menor índice de estabilidade política 

(H1). Ela foi formulada com base nos dados empíricos do Reuters Institute Digital News Report 

de 2016 e nas concepções de Eilders (2006) e Shoemaker (2010). O nível de participação 

apresentado nos países pelo relatório era inversamente proporcional ao índice de estabilidade 

política. Isto é, no Brasil, onde há maior instabilidade, o engajamento da audiência era maior e, 

no Canadá, um país mais estável politicamente, o engajamento era menor.  

Nossa hipótese sugeria que esses dados estão relacionados às questões evolutivas 

na atribuição de relevância às notícias, apontadas nos estudos das duas autoras. Uma das 

explicações dos critérios de noticiabilidade enquanto critérios gerais de seleção humana, de 

Eilders (2006), é baseada na teoria da evolução e diz que os humanos aprenderam a ter reações 

quase automáticas a estímulos que representem alguma ameaça. Dessa maneira, as pessoas 

atribuem relevância a coisas que representem uma ameaça potencial à vida e ao bem-estar. 

De forma similar, Shoemaker destaca o desvio como uma das dimensões da 

noticiabilidade, levantando a ideia da vigilância como forma de adaptação evolutiva.  A autora 

argumenta que, instintivamente, humanos prestam mais atenção no que é conflitante ou 

controverso, no estranho ou incomum e nos eventos que podem ameaçar sua forma de viver 

(SHOEMAKER et al., 2010). Desta forma, esperávamos que a população dos países com maior 

risco de desestabilização política estivesse mais atenta às notícias e mais preocupada em 

promover a circulação delas, como forma de alerta. 

Os veículos do Canadá apresentaram as menores médias de compartilhamentos 

entre os países. Ambos os veículos do Brasil e dos Estados Unidos obtiveram média 

consideravelmente maior que as médias dos dois veículos do Canadá, mesmo que o número de 

posts feitos pelos perfis seja equiparável. 

Adentrando no teste do efeito dos critérios de noticiabilidade no número de 

compartilhamentos, ainda com base nas teorias da notícia propostas por Shoemaker e Eilders, 

e também nos achados da pesquisa de Lycarião e Leite (2020), nossa segunda hipótese dizia 

que: o critério de dano terá um maior efeito no compartilhamento de notícias que o critério de 

sucesso (H2).  

Estudos recentes demonstram preferência de engajamento dos usuários em 

conteúdos positivos, explicada por Trilling, Tolochko e Burscher (2017) a partir de teorias da 

identidade. O argumento de que os usuários evitam associar suas imagens pessoais construídas 

nas redes à tópicos negativos é endossado pelos achados de outras investigações (KÜMPEL, 

KARNOWSKI e KEYLING, 2015; BRIGHT, 2016; GARCÍA-PERDOMO et al., 2017). A 
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pesquisa de Lycarião e Leite (2020) relatou, no entanto, uma média maior nos 

compartilhamentos das notícias com tom negativo em dois veículos de Fortaleza, em um 

período de agitação política no Brasil. 

Em nossa análise, também de 2016, o critério de dano foi o que demonstrou maior 

efeito positivo (0.411), com força estatística (p<0.01), nos três países, entre todos os critérios 

de noticiabilidade analisados. Seu critério antagônico, o de sucesso apresentou efeito negativo 

(-0.259), ainda que com menor significância (p<0.1). Tanto no modelo unificado quanto no 

modelo individual da regressão de cada país, o efeito do critério de sucesso foi negativo, 

enquanto o de dano foi positivo.  

Em termos comparativos, a quarta hipótese (H4) dizia que o efeito do critério de 

dano seria maior nos países com menor índice de estabilidade política, seguindo a sequência do 

ranking – Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ele não seguiu, no entanto, a ordem prevista. A 

audiência no Canadá, o país com maior índice de estabilidade política, foi a mais responsiva à 

oferta de notícias boas e a notícias negativas tiveram também menor efeito neste país. Diferente 

do que se esperava, o efeito se demonstrou maior nos Estados Unidos (0.610) que no Brasil 

(0.521). Assim, não se sustenta a primeira parte de nossa hipótese comparativa (H4): o efeito 

dos critérios de dano e conflito/controvérsia será maior no compartilhamento de notícias nos 

países com menor índice de estabilidade política (Brasil > Estados Unidos > Canadá).  

A segunda parte desta hipótese diz respeito ao critério de controvérsia e conflito, 

que levou também à formulação da terceira hipótese (H3): quanto maior o nível de 

conflito/controvérsia, maior o efeito deste critério no compartilhamento de notícias. 

Diferentemente do demonstrado em nossa literatura de base, este critério não apresentou força 

estatística em nossa análise. Isso não significa que seja uma variável irrelevante, mas sugere 

que outros fatores como, por exemplo, as possibilidades de combinação com outros critérios, 

podem atuar junto a ela no número de compartilhamentos. 

Mesmo sem levar em conta a falta de significância estatística, nenhuma das 

hipóteses referente a esta variável se comprovou, visto que no modelo unificado o efeito do 

nível mais alto de controvérsia foi negativo (-0.131) e o Brasil, o país que deveria ter 

apresentado o maior efeito positivo, foi o que apresentou o maior efeito negativo no nível mais 

alto da variável (-0.350), entre os três países.  

O critério de controvérsia/conflito foi o que apresentou a maior diferença entre os 

países, de acordo com a comparação entre as médias. É interessante observar, no entanto, que 

esta diferença corresponde ao que ocorria no cenário político dos dois países. O nível alto de 

controvérsia, que obteve as maiores médias de compartilhamento, corresponde aos eventos que 
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ocorriam no país na época. Nos Estados Unidos, as maiores médias de apresentaram em notícias 

com controvérsia baixa, que também correspondem ao assunto em pauta no período. Por fim, 

no Canadá o maior número de compartilhamentos ocorreu em notícias sem controvérsia ou 

conflito. 

Assim como a controvérsia, a influência e a proeminência tiveram resultados 

variados entre os países na comparação de médias. Nossa quinta hipótese (H5) dizia que: quanto 

maior o nível de influência (H5a) e de proeminência (H5b), maior o efeito destes critérios no 

compartilhamento de notícias.  

No modelo unificado, o maior efeito positivo dentro do critério de influência foi em 

seu nível alto (0.237; p<0.1). Ou seja, notícias que tratam de personalidades políticas 

internacionais como, por exemplo, presidentes e primeiros-ministros, possuem maior 

probabilidade de serem compartilhadas. O efeito foi particularmente forte no modelo do Brasil 

(1.092), e com alta significância estatística (p<0.01) O efeito negativo mais forte foi o do menor 

nível de influência, ou seja, notícias sobre políticos de autoridade local (1.020), tendo obtido a 

maior significância estatística dentro da variável (p<0.01). Este foi o efeito com maior força 

dentro dos critérios de noticiabilidade analisados, no modelo unificado. 

Em relação ao critério de proeminência, o único nível que obteve significância 

estatística (p<0.01) foi o mais alto. O efeito foi negativo (-0.388), isto é, as notícias que tratavam 

de celebridades a nível internacional foram as menos compartilhadas. Mas, assim como o Brasil 

demonstrou preferência pelas notícias com personagens com alto nível de influência, também 

demonstrou pelas notícias com personagens com alto nível de proeminência (0.517). 

Com base nesses resultados, nossa quinta hipótese (H5), que dizia que: quanto 

maior o nível de influência (H5a) e de proeminência (H5b), maior o efeito destes critérios no 

compartilhamento de notícias, se sustenta parcialmente. O efeito do nível mais alto de 

influência foi positivo, enquanto os demais obtiveram efeito negativo. Já na proeminência, os 

resultados não se aproximaram do esperado, com exceção do Brasil. O Brasil foi o único país 

no qual o efeito esperado para os dois critérios ocorreu. Assim, consideramos que a hipótese 

foi parcialmente corroborada. 

Nossa sexta hipótese (H6), relativa ao critério da proximidade, dizia que: quanto 

maior o nível de proximidade, maior o efeito destes critérios no compartilhamento de notícias. 

Apenas os níveis alto e intermediário de proximidade obtiveram significância estatística 

(p<0.05 e p<0.01, respectivamente). Ambos apresentaram efeito negativo, sendo o efeito do 

nível mais alto menor que o efeito do nível intermediário. Observando o modelo específico de 



92 

 

cada país, o Canadá foi o único que obteve força estatística, demonstrando que o público do 

país tem preferência em compartilhar notícias que não identificam a localidade. 

Consideramos o efeito do critério de dano, ou seja, o efeito das notícias negativas, 

o principal achado de nossa pesquisa. A literatura sobre o compartilhamento de notícias em 

redes sociais, em maioria produzida nos Estados Unidos e em países europeus, construiu as 

notícias positivas e leves como o padrão do engajamento dos usuários nessas plataformas, 

mesmo que as teorias da notícia apontassem o desvio e o dano como características relevantes 

na produção noticiosa. 

Utilizando de achados como os de Boczkowski e Mitchelstein (2012), que 

evidenciam que durante períodos de atividade política intensificada a interação do público – 

incluindo o compartilhamento através de e-mail – é maior em conteúdos sobre assuntos como 

política, governo e economia que em conteúdos sobre entretenimento e esportes, e de nossa 

pesquisa anterior (LYCARIÃO e LEITE, 2020), buscamos confrontar contextos discrepantes 

para investigar o porquê desses diferentes resultados. 

Nossa análise aponta o critério de dano como a única variável estável nos diferentes 

contextos, isto é, nos três países, tanto em termos de efeito positivo quanto de significância 

estatística. Em concordância, o critério de sucesso, referente às notícias positivas, apresentou 

efeito negativo no modelo unificado entre os três países (-0.259). Esses resultados conversam 

com as teorias da notícia de Eilders e Shoemaker, apesar da noção de desvio da última autora 

não se aplicar apenas a notícias negativas, mas também a notícias positivas que fogem do 

esperado. 

Apesar da literatura sobre as motivações para o compartilhamento de notícias em 

redes sociais pontuar razões egoístas, como denominado por Kümpel, Karnowski e Keyling 

(2015), a motivação de informar, que se enquadra na categoria das motivações altruístas, é a 

que apresenta maior evidência no estudos de nossa revisão de literatura (LOTTRIDGE; 

BENTLEY, 2018; SIHOMBING, 2017; SPYRIDOU, 2018; THOMPSON; WANG; DAYA, 

2019; WONG; BURKELL, 2017). 

Acreditamos que a vontade de levar informação aos seguidores e amigos, junto à 

possibilidade de mudar opiniões e beneficiar outros (WONG; BURKELL, 2017) e da 

participação em uma oferta mútua de notícias, em busca de manter a reciprocidade no processo 

(GOH et al., 2019), fale mais alto que a preocupação com a imagem construída nas redes, 

apontada por Trilling, Tolochko e Burscher (2017) com base em teorias da identidade. Desta 

forma, uma notícia negativa, que represente um maior risco à vida ou ao bem-estar e 
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consequentemente uma maior necessidade de alerta, talvez se demonstre mais “compartilhável” 

que uma notícia positiva, sobre temas mais leves. 

Em 2016, o ano de nossa coleta, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos passavam 

por momentos de conturbação política, o que pode explicar um menor interesse da audiência 

desses países às ditas notícias “leves”. No entanto, no Canadá esse padrão se manteve, com 

efeito menor, mas considerável. Apesar da ordem prevista em nossa hipótese comparativa não 

ter se apresentado em nossos resultados, não deixa de ser evidente a maior responsividade do 

país melhor colocado no ranking de estabilidade política às notícias boas. 

Retomando nossa questão de pesquisa, os padrões de compartilhamento de notícias 

no Facebook nos três países se assemelham a partir dos critérios de dano e sucesso, e se 

diferenciam, especialmente, a partir do critério de controvérsia/conflito. Esta variável não 

apresentou força estatística em nossa análise de regressão, mas a comparação entre as médias 

dá indícios da correspondência destas diferenças que ocorria no cenário político de cada país. 

Outra diferença notável é o forte efeito dos altos níveis de influência política e de proeminência 

nos compartilhamentos no Brasil, que não se apresentam nos outros dois países. 

Essa trajetória foi possível graças ao desenho de pesquisa colaborativa, em que cada 

pesquisador pôde contribuir em atividades específicas, que resultaram nos dados utilizados, na 

presente pesquisa de mestrado, para uma discussão sobre noticiabilidade e compartilhamento 

de notícias. Na busca por investigar questões abertas em pesquisa anterior (LYCARIÃO e 

LEITE, 2002), optamos por uma análise com maior rigor metodológico ao invés de uma análise 

com dados mais atuais. Esperamos que pesquisas futuras possam dar conta das questões não 

sanadas por nosso estudo e aplicar a investigação em outros contextos não só sociopolíticos, 

mas também temporais.  

A revisão de literatura das publicações entre 2015 e 2020 sobre o compartilhamento 

de notícias em redes sociais demonstra uma participação mais ativa de países foram do eixo 

Estados Unidos-Europa na construção de conhecimento sobre o tema. Isso é de extrema 

importância para que, cada vez mais, não sejam postuladas como universais características que 

são realidade apenas dentro deste eixo específico. 

O critério de dano se demonstrou uma variável estável nos diferentes contextos que 

investigamos. Não foi o caso, porém, dos outros critérios de noticiabilidade que se 

manifestaram de formas diferentes ou que não obtiveram significância estatística em nossa 

análise. Apesar das limitações, que são próprias de qualquer trabalho acadêmico, nossa pesquisa 

evidencia a importância da realização de estudos comparativos para que não se caia no erro de 

generalizar achados da literatura, que podem não corresponder à realidade em outros contextos. 
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