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Resumo 

Este artigo busca compreender a relação de credibilidade existente entre a sociedade e o 

Facebook no que diz respeito à propagação de notícias jornalísticas a partir da análise de 

dados coletados durante a pesquisa realizada no dia 16 de maio de 2017 no Shopping 

Castanheira, localizado na entrada da capital e próximo aos bairros periféricos de Belém 

e Ananindeua e conhecido por ser ponto de encontro das classes sociais C & D, 

denominadas pejorativamente de “massa popular”. Para fins metodológicos, utilizou-se a 

pesquisa de opinião aliada à aplicação presencial do questionário, cuja redação final 

totalizou onze perguntas – sete referentes aos objetivos da pesquisa –, a fim de confrontar 

o senso comum em relação ao perfil dos usuários periféricos da rede social Facebook. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, a popularização da Internet promoveu a criação de novos 

espaços de convivência e debates públicos e políticos que modificaram profundamente a 

interação face-a-face e a interação mediada pelos meios de comunicação (THOMPSON, 

2008). Estes espaços são as redes sociais online, estruturas capazes de ligar os atores a 
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suas conexões sociais através da interação mediada por computador, tabletes, celulares, 

etc. (RECUERO, 2007).  

Exemplo disso é a rede social Facebook. Criado em 2004, a partir do site 

Facemash.com, que possibilita seus usuários compartilhem informações pessoais sobre 

seus interesses, hobbies, educação, trabalho, etc. Além de promover a veiculação de links 

de outros sites na timeline (VITOR & CABRAL, 2014). Essas novas práticas de 

socialização permitiram aos veículos jornalísticos maior alcance e diversidade de público 

– algo impensável para o jornal impresso. Entretanto, a agilidade do consumo de 

informações trouxe consigo o hábito de compartilhar matérias sem ler e/ou verificar a 

veracidade das informações ali contidas, repassando assim notícias falsas como 

verdadeiras. 

1-Opinião Pública  

A opinião pública é formada por diversos elementos. Podemos destacar os fatores 

sociais e psicológicos. Os fatores psicológicos são os mais influenciadores de opinião 

pública, ficando atrás de classe social e as várias relações estabelecidas. Para a Psicologia, 

opinião é a disposição para expressar-se. 

Ao contrário do que as pessoas pensam opinião pública não é a soma das opiniões 

do público em geral. A opinião pública não é formada a partir do plano coletivo, um 

consenso, não se forma uma única opinião. Desse modo a opinião que é formada é a do 

público ao invés de uma opinião pública.  

A opinião pública tende mais a encobrir interesses privados do que a esclarecer 

interesses. Devido às influências dos grupos responsáveis por formar a “opinião pública”, 

a palavra público nessa questão não condiz com a questão de algo livre de formação e 

pessoal, na verdade, a expressão de uma dominância e não a discussão descompromissada 

e aberta sobre os temas, objetivando chegar a uma conclusão comum.  

A esfera pública atual não é a mesma que foi descrita inicialmente por Habermas. 

Ou seja: a reunião de um público, formado por pessoas privadas, que constroem uma 

opinião pública, com base na racionalidade do melhor argumento, e fora da influência do 

poder político e econômico, e da ação estratégica. Portanto, de modo geral, é correta a 

crítica que se faz a um processo de superficialização da política e do debate político; à 

inconsistência do que tem sido chamado de opinião pública; aos métodos quantitativos e 

qualitativos de apreensão desta opinião; à burocratização e mercadorização crescente do 

espaço público; à manipulação; e ao papel que mídia e marketing exercem neste sentido. 
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Na busca para dar resposta à relação entre mídia e esfera pública e definir seu 

papel na formação da opinião pública, Gomes (1998 apud ALMEIDA, 1991) chega ao 

conceito de esfera de visibilidade pública. A esfera pública será entendida como esfera 

do debate público enquanto que os mídias seriam e esfera de visibilidade ao debate de 

temas originados na opinião pública, no campo político ou nos próprios mídias. Para 

Gomes (1998 apud ALMEIDA, 1991), não se pode "coerentemente falar de esfera pública 

midiática a não ser que se desfigure a noção de esfera pública ou que se exagere a 

importância dos fatos argumentativos e comunicativos que existem na cena midiática". 

Porém, esta esfera de visibilidade permitiria que o público editasse as informações como 

se fosse uma esfera pública. Ou seja, a partir de seus conhecimentos, informações 

interesse e competência receptiva, o público poderia fazer uma edição própria das 

mensagens do s mídias. Mas isto somente seria possível dentro de certas condições, entre 

elas, que os receptores possam aprofundar suas informações em meios mais satisfatórios 

(o que não é possível somente através da televisão) e a possibilidade do receptor "intervir 

nos debates que se processam no interior do sistema dos media" (GOMES, 1998, apud 

ALMEIDA, 1991 ). Por fim este autor afirma que "há de se notar que o que se afirma 

neste artigo é que a esfera de visibilidade pública mediática pode ser editada e vivenciada 

como autêntica esfera pública pelo seu usuário e não que ela de fato seja editada e 

vivenciada pela maioria deles"(GOMES, 1998 apud ALMEIDA, 1991). 

2-Convergência Midiática  

Convergência Midiática é um conceito, proposto por Henry Jenkins, para designar 

o atual processo cultural de construção da informação. As novas mídias digitais 

proporcionam um cenário onde qualquer indivíduo, com mínima instrução no mundo da 

informática, possui plenas condições para produzir e disseminar vídeos, imagens, sons, 

entre outros conteúdos. Além disso, podem se a reapropriar das produções da mídia 

tradicional dando-os novos significados. 

A convergência se relaciona ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

tecnológicos de comunicação, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em busca de informação e experiências de entretenimento que desejam. A 

convergência não deve ser compreendida somente como um processo tecnológico que 
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une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos, por mais sofisticados que venham a 

ser. Ela representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos e 

plataformas midiáticas dispersas, envolvendo uma transformação tanto na forma de 

produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação. A convergência ocorre 

dentro dos cérebros dos consumidores individuais e em suas interações sociais com 

outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e 

fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos 

através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 

3- Facebook e as notícias  

A rede social foi transformada em uma nova plataforma de informação, devido a 

sua grande influencia e pelo grande público que utiliza o facebook. Através do 

questionário aplicado para a realização desse estudo de caso, nós podemos perceber que 

uma parcela significativa faz uso da plataforma para se manter informado através das 

noticias que são veiculadas.  

A diferença dos meios tradicionais para essa ova forma de informação é que o 

espaço para o debate é um pouco maior e permite uma interação mais significativa. E a 

circulação da noticia é bem mais abrangente e é uma ferramenta que proporciona um 

debate mais amplo e uma participação mais efetiva.  

Sem dúvida o jornalismo vai se tornar cada vez mais participativo, porém os 

usuários desse tipo de informação devem ter cuidado para não serem enganados com 

falsas noticias que são criadas e compartilhadas e que acabam prejudicando o leitor. O 

jornalismo nas redes sociais devem sempre informar de melhor forma, serem 

comprometidos com a cidadania e a serviço da comunidade. 

A participação do público é de grande importância para a existência e a veiculação 

das notícias no facebook “O princípio que nós seguimos é esse: não queremos incomodar 

as pessoas, queremos ser uma mais-valia, queremos que elas vejam uma notícia do 

Público no Facebook como uma oportunidade para participarem, comentarem, uma mais-

valia”(MARTINS, 2010 apud. FRANCISCO,2010). 
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A fim de confrontar o senso comum em relação à credibilidade que os usuários da 

rede social Facebook estabelece, no que diz respeito à propagação de notícias jornalísticas 

veiculadas na rede social e destacar os diferentes perfis que uma parcela da população 

apresenta em relação ao uso e a confiabilidade dessa ferramenta de informação, os 

graduandos do 6º semestre de Comunicação Social- Jornalismo da Universidade da 

Amazônia ao desenvolver uma atividade interdisciplinar das disciplinas de Pesquisa de 

Opinião e Estatística, realizaram a elaboração e  aplicação  de um questionário para 

realizar o levantamento sobre o perfil e  a credibilidade dos usuários do Facebook que 

frequentam um Shopping da cidade de Belém. 

 

O shopping escolhido para a aplicação do questionário foi o shopping Castanheira 

situado no centro da região metropolitana, localizado as margens da BR 316 km 1, entrada 

e saída da cidade de Belém. Um dos primeiros empreendimentos desse porte na capital e 

no estado do Pará. Ele atrai mais de 50 mil pessoas diariamente e é referência nos setores 

de vestuário, lazer, alimentação, cama e mesa. Devido à proximidade com os bairros 

periféricos de Belém e Ananindeua, o shopping é conhecido por ser ponto de encontro 

das classes sociais C & D, denominadas pejorativamente de “massa popular”. 
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Para fins metodológicos, utilizou-se a pesquisa de opinião conhecida por 

possibilitar “a coleta de vasta quantidade de dados originados de grandes números de 

entrevistados” (NOVELLI, 2006). Inicialmente foi feito o planejamento da pesquisa e a 

determinação dos tipos de perguntas a serem feitas. Nos encontros seguintes, definiu-se 

a amostragem da população, o local para aplicação presencial do questionário, a 

formulação das perguntas e a verificação da facilidade de compreensão das mesmas em 

aplicação teste a fim de “corrigir possíveis distorções e visões no questionário” (op. citem, 

p. 176) através de três indicadores: clareza, abrangência e aceitabilidade. A aplicação do 

questionário, cuja redação final totalizou onze perguntas – sete referentes aos objetivos 

da pesquisa –, aconteceu na terça-feira, dia 16 de maio de 2017, no Shopping Castanheira 

em Belém do Pará. 
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Figura 1: A redação final do questionário utilizado nesta pesquisa de opinião. 

Os encontros seguintes à realização do questionário centraram primeiramente na 

construção da base de dados e na posterior análise dos mesmos por meio da construção 

de tabelas e gráficos com os cruzamentos necessários a proposta desta pesquisa. 
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Resultados e Discussão 

A tabela 1 mostra a influência do sexo na credibilidade das notícias veiculadas no 

Facebook, em números e em porcentagem, por opiniões dos entrevistados e no total. Os 

dados apontaram a maioria dos entrevistados sendo mulheres (61,54%), porém esta 

variável não interfere na credibilidade das notícias haja vista a opção “às vezes” ser a 

mais votada em ambos os sexos, com os parâmetros percentuais próximos um do outro 

(46,15% para as mulheres contra 32,58% para os homens).  

Tabela 1: Frequência absoluta e percentual da influência do sexo na credibilidade das notícias por opinião e total. 

Opinião Às vezes Não Sim Total 

Sexo F % F % F % F % 

Feminino 102 46,15 29 13,12 5 2,26 136 61,54 

Masculino 72 32,58 10 4,52 3 1,36 85 38,46 

Total 174 78, 73 39 17,63 8 3,62 221 100 

Outra variável que apresentou o mesmo comportamento em relação à 

credibilidade das notícias veiculadas no Facebook foi: escolaridade. A figura 2 ilustra isso 

ao mostrar que em quase todos os níveis pesquisados, a opção “às vezes” foi mais 

marcada. 

 

Figura 2: Influência da escolaridade na credibilidade das notícias. Shopping Castanheira. Belém - PA, 16 de maio de 

2017. 

Dentre os quatro níveis de escolaridade mais pesquisados constatou-se que a 

maioria afirma verificar as informações veiculadas pelo Facebook, embora o nível 

“Ensino Médio Completo” detenha a maior parte dos que não verificam. O site Google 
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foi a opção mais marcada pela maioria dos níveis de escolaridade. Como é mostrado na 

figura 3. 

 

Figura 3: Influência da escolaridade na verificação das informações. Shopping Castanheira. Belém – PA, 16 de maio 

de 2017. 

A figura 4 apresenta a opinião dos entrevistados sobre o compartilhamento das 

notícias no Facebook de acordo com a escolaridade.  

 

Figura 4: Opinião dos entrevistados sobre o compartilhamento das notícias no Facebook de acordo com a escolaridade. 

Shopping Castanheira. Belém - PA, 16 de maio de 2017. 

Em todos os graus de escolaridade, a maioria dos entrevistados não costuma 

compartilhar as notícias veiculadas pela rede social Facebook (45,25%), sendo o nível 

“Ensino Médio Completo” o maior detentor do não compartilhamento (16,29%). 

A figura 5 apresenta a opinião dos entrevistados medida pela categoria “sexo” ao 

serem perguntados se já acreditaram em uma notícia falsa compartilhada no Facebook. 
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Figura 5: Opinião dos entrevistados medida pela categoria “sexo”, ao serem perguntados se já acreditaram em uma 

informação falsa compartilhada no Facebook. Shopping Castanheira. Belém - PA, 16 de maio de 2017. 

A categoria “sexo” tem caráter influenciador na pergunta “Você já acreditou em 

uma informação falsa compartilhada no Facebook?”, devido a grande diferença entre as 

respostas dadas. O caráter preocupante foi que mais da metade dos entrevistados 

acreditaram alguma vez na vida em notícias falsas veiculadas pelo Facebook. 

 

Considerações finais 

O avanço da tecnologia e as mídias sociais trouxeram novas formas de difusão de 

conteúdo. Mangold & Faulds(2009) mencionam que as redes sociais permitiram a uma 

pessoa comunicar com milhares de outras. Muitos possuem blogs ou canal no youtube 

produzindo noticias como os outros meios de comunicação, porém nem todos com 

credibilidade e veracidade.  

O papel da opinião pública vem com novas mídias, novas ferramentas, novos 

problemas. Com o aumento do uso das redes sociais para debates políticos, observa-se 

uma série de questões de ordem ética e moral.  Habermas(2003) quando fala sobre a ideia 

de esfera pública destaca o papel da imprensa no processo dedebate público e opinião 

pública. Compreende-se que os meios de comunicação exercem um papel de grande 

importancia na constituição da esfera pública: a possibilidade dos fluxos informacionais 

e comunicacionais alcançarem cidadãos que, em outras situações, jamais poderiam criar 

opinião sobre determinada demanda ou tema. Hoje, os diferentes tipos de meios de 

comunicação, em especial Internet, estão “Incluindo em nossas preocupações certos 

temas que, deoutro modo, não chegariam a nosso conhecimento e, muito menos, tornar-
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se-iam temas de nossa agenda”(Hohlfeldt, 2010, p.193). Por isso os meios de 

comunicação como a Internet são capaz de fornecer informações de forma rápida, gerando 

uma igualmente rápida mobilização. 

Durante a análise, alguns pontos pré-concebidos foram desconstruídos como: a 

credibilidade das notícias veiculadas pelo Facebook não é influenciada pela escolaridade 

ou pelo sexo do usuário, o hábito de verificar as notícias está presente na maioria dos 

níveis de escolaridade e o não compartilhamento das notícias lidas pela maioria dos 

entrevistados. Além de mostrar um comportamento crescente da população: a verificação 

pelo site Google (34 61%). Um caráter preocupante foi: mais da metade dos entrevistados 

já acreditaram em notícias falsas veiculadas pelo Facebook. 
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