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Resumo 

 

Revisar os critérios de noticiabilidade na contemporaneidade requer perpassar por 

diversos conceitos das nuances que envolvem o jornalismo e, notadamente, a notícia. Dos 

processos de propagação das informações, no contexto das redes sociais digitais, percebe-

se a existência de uma influência das condições de conexão e de convergência na 

formatação dos textos. A construção de notícias em fanpages de veículos de comunicação 

on-line, objeto deste artigo, mostra-se como resultado da absorção da linguagem dos 

públicos, na busca pelo engajamento dos usuários nas postagens diárias dos noticiosos. 

Para retratar essa perspectiva, o artigo utiliza o perfil do Facebook gerenciado pelo grupo 

do jornal Tribuna do Ceará como modo de demonstrar as apropriações de elementos 

jornalísticos, em transformação, para a propagação de conteúdos na atualidade. 
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Uma nova mídia para novos conceitos 

 

Conceituar os acontecimentos jornalísticos é desafiador, vez que compreende a 

diferenciação entre o universo de fatos do cotidiano e a seleção dos critérios que 

compreendem o fator notícia estabelecidos pelos media. Observando-se a cobertura 

noticiosa realizada por veículos de comunicação a respeito dos fatos de destaque 

rotineiros, nota-se uma tendência ao interesse pelo que é vistoso, diferente, inédito, entre 

outras qualidades. Ocorre que com a apropriação das mídias sociais de interação digital 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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UTP/Curitiba, e-mail: dsusane@gmail.com. 
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pelos noticiosos, alguns critérios do fator notícia parecem ser superados, transformando 

esses conceitos dantes solidificados em funcionais “informações”. 

Pensando na transformação dos critérios de noticiabilidade apreendidos pelos 

media e na ocorrência de volume informacional apercebido na atualidade, especialmente 

em rede, este trabalho pretende trazer provocações a respeito da ocorrência de diferenças 

no processo de formação das notícias dos veículos impressos que gerenciam perfis em 

redes sociais digitais de interação, com o objetivo de definir os modelos noticiosos 

adotados pelos veículos de comunicação que se utilizam de redes sociais digitais de 

interação, mais precisamente, o Facebook. 

Para isto, analisa as postagens realizadas na fanpage gerenciada pelo Tribuna do 

Ceará, portal de notícias e entretenimento do Sistema Jangadeiro de Comunicação, de 

atuação no Ceará, em formato digital. Este veículo leva o mesmo nome do extinto jornal 

impresso que circulou no Estado, entre a década de cinquenta e os anos dois mil. 

Notadamente, os dois veículos têm atuações bem diferentes, especialmente pelos 

momentos culturais e dispositivos que adotados em cada um para propagar seus 

conteúdos e viabilizar o engajamento dos públicos. 

 

Compreendendo o engajamento nas publicações de conteúdos 

 

Os recursos de transmissão de informações pelos veículos de comunicação, por 

meio dos usos da internet, têm permitido experimentações novas aos modelos de 

construção e de replicação das notícias. Compreender os caminhos dos agentes dessas 

ações, inseridos no contexto das mídias sociais digitais, traz para os estudos 

comunicacionais uma análise da práxis jornalística, na contemporaneidade. Desse modo, 

o aprofundamento dos estudos mostra-se importante para as recentes discussões no 

campo da comunicação, como é o intuito das provocações deste artigo. 

A relevância das pesquisas dos noticiosos da atualidade encontra sustento na 

discussão sobre os novos conceitos aplicados ao jornalismo, contribuindo para as 

atualizações das análises acerca dos processos midiáticos e das práticas comunicacionais. 

Os aspectos de produção, de circulação e de potencialidade das mediações dos noticiosos, 

dados os contextos modernos e a influência disso sobre a sociedade, incita à forma de 

pensar os modelos de jornalismo e as consequências do engajamento dos públicos a partir 

da linguagem “das redes”. 
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A viralização de conteúdos on-line, fortemente manifestada na 

contemporaneidade, é notadamente uma motivação buscada pelos veículos que 

gerenciam perfis corporativos em fanpages, na atualidade. Desta forma, as empresas de 

comunicação se utilizam da elaboração de atributos em imagens e textos que enaltecem 

suas publicações a partir de conceitos de visibilidade também manifestado na internet. A 

venda dos jornais impressos – incentivada pelos destaques das manchetes de primeira 

página – pode aqui ser equiparada ao consumo pelos likes angariados a partir das vistosas 

descrições em postagens lançadas nas redes sociais dos noticiosos. 

Essa propagação, focada na circulação de conteúdos como extensão do 

envolvimento dos públicos, é o que Jenkins, Ford e Green (2014, p. 48) tratam como 

mídia propagável, referindo-se aos conteúdos que circulam amplamente nas pautas 

públicas e “também àqueles que alcançam um engajamento particularmente profundo 

dentro de uma comunidade-nicho”, de modo que “o texto se torna altamente propagado 

entre determinados públicos que o produtor esperava atingir”.  

 

Quando o material é propagado, ele é refeito: seja literalmente, ao ser 

submetido aos vários processos de remixagem e sampleamento, seja 

figurativamente, por meio de sua inserção em conversas em andamento 

e através de diversas plataformas. Esse contínuo processo de 

transformação do propósito original e de recirculação está corroendo as 

divisórias percebidas entre produção e consumo (JENKINS; FORD; 

GREEN, 2014, p. 54). 

  

Essa propagação de conteúdos pelos públicos, resultante do grande interesse pelas 

postagens dos veículos noticiosos, traz a percepção de uma reelaboração em cadeia dos 

objetos disseminados, especialmente, pela variedade de possibilidades que é disposta em 

rede. Sendo assim, a cada publicação em uma fanpage são geradas tantas ressignificações 

quanto interpretações podem ser insurgidas a partir delas. O perfil do Tribuna do Ceará 

no Facebook é um retrato da abertura de possibilidades para o engajamento dos públicos 

por meio de seus conteúdos. 
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Figura 1 – Publicação na fanpage analisada sobre futebol 

  
Fonte: fanpage do Tribuna do Ceará (2017, on-line) 

 

Como pode-se observar na imagem (Figura 1), apesar fanpage ter como proposta-

chave apresentar conteúdo noticiosos – dando visibilidade à matéria disposta em seu 

portal na medida que redireciona o usuário ao portal de notícias –, ela se apropria da 

linguagem das redes para gerar relações de afeto e conseguintes interesses dos internautas 

sobre seus conteúdos disseminados. Sendo assim, foge à escrita tradicional do jornalismo 

de notícias para incorporar hashtags3 e provocações, como quando utiliza a expressão 

“curtiu” na publicação. 

Tradicionalmente, os veículos de comunicação associam os textos a títulos e 

manchetes com o intuito de propagar as informações. Quando esses elementos são 

direcionados para as redes sociais digitais, parecem passar por processos de 

descaracterizações, a fim de agregar qualidades do entretenimento, consequentemente, 

trazendo mais visualizações e aumentando a circulação da informação na internet. Desse 

modo, o caráter criativo dos processos de construção de mensagens nos agrupamentos 

on-line é apreendido como um celeiro da replicação de conteúdos, dentro de um modelo 

participativo, com o envolvimento do usuário. 

 

 

 

                                                             
3As hashtags utilizadas no Facebook funcionam como mecanismos de compilamento de assuntos em 

tópicos específicos, a partir do uso do símbolo “#” (sustenido) antes dos termos pretendidos. 
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E os novos modelos de construção das notícias... 

 

Para além das técnicas da escrita, com fulcro na clareza da construção da notícia, 

cabe ao exercício do jornalismo a captação dos fatos para replicação dos conteúdos aos 

públicos, de modo a fazê-los compreender os enquadramentos dos fatos rotineiros. O 

processo de cobertura noticiosa e a fidedignidade com a transmissão da informação 

tornam-se premissas para que o jornalismo figure dentro do papel social esperado. A 

análise dos aspectos de produção, de circulação e de potencialidade das mediações, no 

âmbito da contemporaneidade, especialmente no que tangem aos usos das redes sociais 

digitais, trazem a necessidade de compreender as mudanças de paradigmas na construção 

dos noticiosos. 

No que se referem às nuances do jornalismo e da notícia, os estudos apontam para 

a compreensão de que a realidade – percebida pelos sujeitos sociais sobre o que é lançado 

pelos veículos noticiosos – fundamenta-se em uma visão mediada, e não-experimentada, 

de tal modo que é absorvida em segunda-mão. Para Sousa (2002, p.13) “embora as 

notícias representem determinados aspectos da realidade cotidiana, pela sua mera 

existência, contribuem para construir socialmente novas realidades e novos referentes”, 

o que torna o papel de informar um compromisso social. Em que medida essa premissa 

impacta na reformulação da informação a ser replicada pelos noticiosos nos perfis de 

redes sociais digitais gerenciados por eles? 

A ideia da realidade mediada, fortalecida por McCombs (2009, p. 17) – ao 

mencionar que a estruturação de uma experiência, baseada em relatos jornalísticos, se dá 

mediante a absorção da saliência dos assuntos enaltecidos pelos veículos de comunicação 

–, demonstra que o agendamento midiático, resultante do processo de construção das 

notícias, tem influência sobre os sujeitos, na medida que induz sobre o que pensar. “Na 

sua seleção diária e apresentação de notícias, os editores e diretores da redação focam 

nossa atenção e influenciam nossas percepções naquelas que são as mais importantes 

questões do dia”. 

Nesse contexto, incide uma necessidade de estudar os novos modelos de 

informação adotados na contemporaneidade, com destaque para os usos das redes sociais 

de interação, no sentido de compreender de que maneira formam essa realidade e 

contribuem para o papel social de informar, a partir da comparação entre os fatores notícia 
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dos jornais impressos e os fatores notícias de suas redes digitais de interação. Para tanto, 

admite-se a existência de diversos formatos de jornalismo, como aduz Sousa (2002, p. 

28): “Quando falamos de jornalismo, falamos, frequentemente, de uma variedade enorme 

de temáticas, estilos, pontos de vista, normas, elementos funcionais, formas discursivas 

para vários media”. 

Para o sociólogo Sodré (2012), resta claro que a imprensa preserva características 

míticas na narração dos fatos. Isso significa que a narrativa é carregada de elementos das 

experiências sensíveis vivenciadas pelo profissional que a descreve. O autor reconhece 

que embora um jornal não se resuma às notícias, no sentido estrito da palavra, essa é a 

ideia moderna de jornalismo, o que justifica a manutenção da ideia da neutralidade que 

repercute na confiabilidade dos públicos sobre o que é veiculado. 

Se pensarmos na noticiabilidade da atualidade (especificamente os veículos de 

comunicação que gerenciam as fanpages frutos desta investigação), é possível considerar 

que “o jornalismo – processo comunicativo de escopo bem mais amplo do que o da 

informação noticiosa pura e simples – mobiliza diversos tipos de discurso, mas sua 

moderna centralidade conceitual apoia-se na notícia” (SODRÉ, 2012, p. 15). Ou seja, 

mesmo havendo várias possibilidades informativas, a notícia é o que mais incorpora o 

perfil identitário dos noticiosos. Exatamente sob essa ótica, a pesquisa em tela busca 

definir quais são os elementos-notícia da atualidade, fazendo uma revisão bibliográfica 

dos conceitos tradicionais para identificar quais deles podem ser identificados nos 

modelos mais recentes de informação noticiosa. 

 

Da propagação e do (re)compartilhamento na internet 

 

Para entender essas nuances, é principiológico perpassar pela análise dos critérios 

de propagabilidade de conteúdos, com a interferência da internet, como induzem os 

estudos de Jenkins, Ford e Green (2014) – nos quais se evidenciam situações que 

permitem a propagação de fenômenos on-line –, para compreender os usos das mídias 

sociais pelos noticiosos e o novo formato de transmissão de informação realizado por 

meio delas. Com isso, é importante buscar mensurar dados sobre as análises do discurso 

mediado, com atenção especial às mídias sociais digitais. 

A visibilidade dos conteúdos de (re)compartilhamentos em rede ocorre devido à 

característica que Jenkins, Ford e Green (2014), na obra Cultura da Conexão, intitulam 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

de propagabilidade das mídias. Os autores evidenciam algumas características que 

permitem uma maior propagação desses fenômenos, atingindo um público amplo, 

inclusive, com possibilidade de transnacionalização dos feitos produtivos por meio da 

web. Para compreender esse processo de disseminação dos conteúdos, é preciso 

aproximar-se da ideia de viralidade – conceitualmente adotada em pesquisas da área da 

comunicação como algo que se dissemina pela rede – com a ideia de propagabilidade, 

que é explicada por Jenkins, Ford e Green (2014).  

Embora Jenkins, Ford e Green (2014) sugiram uma nova terminologia para a 

viralização, pelo fato da nomenclatura estar envolvida em um emergente paradigma, nesta 

dissertação adota-se o entendimento de que a revisão das diferenças conceituais dão 

suporte à utilização da nomenclatura "viral", sem que esta seja aplicada em contraposição 

à proposta da propagabilidade. Desse modo, tomando as definições de Jenkins, Ford e 

Green (2014, p. 47), aceita-se que, nesses fenômenos, o público "tem um papel ativo na 

'propagação' de conteúdos, em vez de somente servir como portador passivo da mídia 

viral", determinando aquilo que mereça ser valorado e, consequentemente, replicado entre 

os sujeitos. 

E é essa ideia da viralização, com participação dos públicos, que comumente 

aproxima os noticiosos da linguagem das redes nas disseminações de conteúdos em 

fanpages. Observe-se, entretanto, que a participação não é vista aqui como absoluta, 

considerando que "ainda estamos longe de alcançar algo que se assemelhe a uma 

participação plena" (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 64), mas pode-se dizer que o 

envolvimento dos sujeitos nos processos midiáticos, por meio da web, tem permitido que 

os cidadãos digitais contribuam para a distribuição de produtos midiáticos em grandes 

escalas. 

Os fenômenos virais são exemplos concretos dessa realidade que sugere uma 

midiatização on-line criada segundo os (re)compartilhamentos de conteúdos pelos 

internautas, alcançando desde comunidades específicas até grandes conexões de 

interação. Por essa razão, no âmbito dessas redes, há uma disputa pela atenção que 

provoca instintivamente o interesse pela produção ou, ainda, pela replicação de potenciais 

conteúdos de importância para os demais usuários. Com isso, os noticiosos, por vezes, 

apreendem um caráter aproximado com o que já viralizou nas redes. Torna uma 

replicação cíclica: “das redes para as redes”. 
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Figura 2 – Publicação na fanpage analisada sobre rock 

  
Fonte: fanpage do Tribuna do Ceará (2017, on-line) 

 

Da imagem, é possível perceber que os formatos de alimentação das informações 

a partir do resultado das manifestações dos públicos sustenta-se no alcance da audiência 

por meio das postagens nas redes sociais corporativas, de modo que se mostram como 

forte condutores dos noticiosos, na atualidade. O uso do jargão “é dia de rock, bebê” 

(Figura 2) – viralizado na internet em 2011, depois que a atriz Christiane Torloni, da Rede 

Globo de Televisão, concedeu entrevista durante o evento Rock in Rio, aparentemente 

sob efeito de álcool e trocando as referências musicais que seriam apresentadas no dia – 

é utilizado na publicação para dar mais engajamento com a informação a ser publicada. 

 

Notícia dos públicos para os públicos em rede 

 

Então, como separar aquilo que é notícia do que é informação nas redes 

gerenciadas por veículos de comunicação? Observando o jornal Tribuna do Ceará, em 

sua versão digital (ou seja, o site) é possível perceber uma proximidade da linguagem 

apresentada nas suas manchetes com as possíveis publicações dos veículos impressos 

(mais próxima do formal, com um discurso técnico). Já na rede social em análise, são 

utilizadas por diversas vezes outras estruturas linguísticas para anunciar os fatos. 

O gerenciamento das informações propagadas na fanpage trazem o diferencial de 

expressões mais adaptadas a conceitos da atualidade, com a mencionada “linguagem das 

redes”, representada por termos aproximados da coloquialidade e elementos de 

espontaneidade peculiares às redes sociais digitais, com margem para jargões e 

supressões, como o uso do “vc”, para representar a palavra “você”, entre outros exemplos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

Isso tudo demonstra uma certa reconfiguração dos processos de transformação das 

informações a serem propagadas pelos noticiosos, já fugindo aos formatos tradicionais. 

Entretanto, para além disso, ao analisar o Tribuna do Ceará no Facebook, como 

estudo de caso, é possível perceber também situações diferentes de angariamento e 

apuração de informações (recorrentes em outros noticiosos em rede). Nota-se que a 

consulta das fontes para a obtenção de informações segue ainda novos modelos. Ao 

analisar uma publicação de  12 de julho de 2017, tratando da repercussão da condenação 

penal do ex-presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva (Figura 3), resta nítida a forma 

de angariamento de informações realizada para a construção da matéria: a fonte utilizada 

foi extraída de uma rede social de usuários da internet: 

 

Figura 2 – Publicação na fanpage analisada sobre repercussão da condenação do Lula 

  
Fonte: fanpage do Tribuna do Ceará (2017, on-line) 

 

A alusão à hashtag #Lulainocente é um retrato de como até mesmo o processo 

de oitiva das fontes compromete-se com formatos reformulados da construção do 

noticiário. Ao acessar o link remetido na postagem, é possível perceber que o processo de 

apuração da notícia foi realizado por meio de “cliques”, ou seja, a consulta à fonte foi 

feita remotamente. Isso também representa uma mudança na aceitação dos públicos sobre 

aquilo que é lançado em rede. Notadamente, trata-se de um interesse midiático pela pauta 

extraída das próprias movimentações dos públicos em rede. 
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Disso, é perceptível como as manifestações por meio das redes computacionais 

têm criado um fenômeno social que Jenkins (2009) chama de cultura participativa, com 

o fim de definir o novo momento em que todos têm a possibilidade de criar e promover 

ideias por meio dos sistemas de computador, suprimindo a proposta de inércia dos sujeitos 

sobre a construção dos feitos midiáticos, destacando a inserção da sociedade dentro do 

contexto da cultura da convergência. O autor enfatiza que as transformações tecnológicas 

possibilitaram uma influência sobre as mudanças nos mais diversos aspectos, permitindo 

a formatação de um espaço de convergência na produção e circulação de conteúdos. 

É fato que a utilização dos meios de comunicação pelos indivíduos, para 

transferir informação, se transforma como consequência da própria evolução social. O 

apoderamento das condições de produção de conteúdos pelos sujeitos sugere novos 

traçados dentro da dinâmica comunicacional que, segundo Thompson (2014), tem os 

processos de produção, armazenamento e circulação de formas simbólicas em constante 

mutação. Sendo assim, reforça-se a ideia de que os agentes comunicacionais se tornam 

participativos e influentes no contexto atual, vez que se encontram apoiados nas estruturas 

recentes de construção midiática e os veículos de comunicação passam a utilizar-se dessa 

seara on-line para mudar a forma de conduzir os processos noticiosos. 

É pautado nestas percepções – por meio das provocações apresentadas – que o 

artigo em tela se propõe a contribuir para as discussões a respeito dos novos formatos dos 

gêneros jornalísticos (em especial daqueles oriundos das redes sociais digitais) como 

essenciais para a compreensão das reconfigurações dos noticiosos, na atualidade. Como 

o modo de perceber o jornalismo, hoje, parece não haver barreiras sólidas de manutenção 

das tradições de escrita e de linguagem, é possível mencionar a existência de uma 

hibridização de conceitos e técnicas que vão muito além dos formatos tradicionais. São 

os usos e costumes dos públicos disseminados em rede que contribuem para as 

apropriações dos noticiosos no processo de construção das notícias. 
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