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Resumo 

 

Em plena Era Digital a interligação ou convergência dos meios comunicacionais é de 

suma importância para a sobrevivência dos mesmos. Nesse âmbito, a TV Brasil também 

faz parte das emissoras de televisão que buscam adaptar-se a novos meios de 

comunicação do século XXI, utilizando dos recursos para interagir, e ao mesmo tempo, 

atrair o público. Nesse artigo, procura-se analisar a linguagem e como ocorrer a 

interação entre a emissora pública e o cidadão por meio da Fan Page4 da TV Brasil. 

Através de analises de conteúdo publicado na rede social, percebe-se a nova forma de 

interação entre o público e a emissora, buscando assim adequar a novos parâmetros 

comunicacionais dentro do webjornalismo. 
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Introdução 

 

A popularização da Internet fez com que os processos comunicacionais 

sofressem drásticas mudanças. Os meios tradicionais, a fim de se atualizarem, sentiram-

se na obrigação de adentrar nas plataformas digitais. Apesar de ainda gerarem algumas 

dúvidas em relação ao seu campo de atuação, o meio eletrônico de propagação de 

                                                             
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – X  Jornada de Iniciação Científica em 
Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
 
2 Estudante de Graduação 4°semestre do Curso de Jornalismo da UFJF , email: gabriela.helena.s@hotmail.com 
 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social da UFJF, email: iluskac@globo.com 
 
4  As páginas de fãs (fan pages) existem para que as organizações, empresas, celebridades e bandas transmitam 
muitas informações aos seus seguidores ou ao público que escolher se conectar a elas. Podem ser aprimoradas com 
aplicativos que ajudem as entidades a se comunicarem e interagirem com o seu público e adquirirem novos usuários 
por recomendações de amigos, históricos dos Feeds de notícias, eventos do Facebook e muito mais.   
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noticia tem se mostrado muito eficiente. “A tecnologia é determinada pela sociedade 

que dá a ela a forma de acordo com as necessidades, acordos e interesses das pessoas 

que utilizam essa tecnologia” (CASTELLS, 2006, p.17). 

A construção da comunicação dentro dos campos digitais é de grande 

importância para os novos avanços no meio comunicacional, unindo as plataformas  e 

reorganizando os setores de comunicação. 

 

A tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável para a 
implantação efetiva dos processos de reestruturação socioeconômica. 
De especial importância, foi seu papel ao possibilitar a formação de 
redes como modo dinâmico e auto-expansível de organização da 
atividade humana. Essa lógica preponderante de redes transforma 
todos os domínios da vida social e econômica. (CASTELLS, 2006, p. 
412) 
 

O fluxo de informação veiculado nas redes aumentou em proporções 

exorbitantes nas ultimas duas décadas, com isso, a sociedade passou a observar com 

melhores olhos essa rede que crescia e que proporcionava grandes vantagens além da 

praticidade.  

Apesar de ser criada na década de 70, foi apenas na década de 90 que a Internet 

começou a atingir a população mundial, década também conhecida como a era da 

expansão da Internet. 

 A eliminação de distâncias, a agilidade e a dinamicidade foram fatores 

relevantes para o fortalecimento do meio digital. Primeiramente visto como 

concorrência aos meio tradicionais – rádio, TV e impresso- logo depois se tornou aliada 

para ampliar mais o campo informacional. 

O crescimento da utilização das redes sociais, principalmente no inicio dos anos 

2000, aumentou ainda mais com o propósito de maior interatividade entre as pessoas.  

 
O webjornalismo – que ao longo da década se desenvolveu bastante- 
se aproveitou das redes sociais para a divulgação de seus conteúdos 
informativos para atingir uma grande audiência e interatividade como 
os internautas-leitores, também chamados de atores sociais 
(RECUERO, 2009). 
 

Assim, neste trabalho procura-se compreender como a utilização da fan page na 

rede social, o Facebook, apresentando as principais características da linguagem e 

formas das publicações da página oficial da TV Brasil. A escolha se deve ao dialogo  da 

TV pública com as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Grupo Laboratório de 
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Jornalismo e Narrativas Audiovisuais.Para analise foram utilizadas publicações de três 

dias da semana, (quinta, sexta e sábado) das 00h às 23h59 de cada dia. Em termos 

metodológicos associou-se a pesquisa bibliográfica - com consulta de obras sobre 

webjornalismo, cibercultura e redes sociais - à análise de conteúdo e dos recursos de 

linguagem utilizados. A frequência e a forma de divulgação da página também foram 

observadas. 

 

A Internet como meio de comunicação  

 

Estabelecido como o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos 

brasileiros, segundo a primeira edição da "Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 – Hábitos de 

Consumo de Mídia pela População Brasileira", ultrapassando o rádio e o impresso, a 

Internet hoje no Brasil é acessada por 29,7horas em média, fazendo do país acima da 

média mundial e o quinto maior país em acesso. 

Estamos introduzidos dentro de um universo altamente digital e que tende a 

crescer em ritmo acelerado. Os portais de notícias, salas de bate-papo, e posteriormente, 

as redes sociais garantiram a audiência do internauta para diversos conteúdos, incluindo 

o jornalístico.  

“A velocidade da informação é a grande máxima do ciberespaço” (LEVY, 

1999). A facilidade da disseminação da informação faz como que a Internet seja uma 

grande rede de comunicação em potencial. Por ciberespaço entende-se que é um 

“espaço de comunicação aberta pela interconexação mundial de computadores e das 

memórias dos computadores”, segundo o filosofo da informação Pierry Levy (LEVY, 

1999, p.94). 

A internet surge em 1996 através da ARPANET, desenvolvida pela empresa 

ARPA (Advanced Research and Projects Agency). Com o intuito militar, foi criada pelo 

Departamento de Defesa dos EUA durante o período da Guerra Fria, a fim de conectar 

os departamentos de pesquisas e bases militares. 

Em 1980, a ARPANET perdeu o caráter militar devido ao seu desenvolvimento. 

Assim, três anos depois, se dividiu em duas partes, uma que trataria assuntos militares 

(MILNET) e outra que serviria para interesses científicos, acadêmicos e civis. A partir 

desse novo segmento, cientistas e pesquisadores começaram a pensar a internet como 

um meio de difusão de dados. 
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Tim Berners-Lee, em 1989, propôs um projeto de hipertextos para dinamizar  e 

facilitar a passagem de um texto, o Wold Wide Web – o WWW, que entrou em 

atividade em 1990. Assim, a expansão para além do militar e acadêmico foi 

possibilitada posteriormente através da criação de navegadores (browsers), 

consolidando a internet como veiculo comercial e deixando as paginas da web com um 

melhor design gráfico.  

Após conquistar o interesse das organizações, a disseminação da se fez 

necessária no fim da década de 1990 e no inicio dos anos 2000, tornando a internet um 

novo segmento de meio de comunicação.  

 De forma gradual, a inserção dos veículos comunicacionais tradicionais na web 

foi sendo feita, de acordo com o aumento da difusão e compreensão da internet ao logo 

da década, construindo assim o webjornalismo. As características dessa nova forma 

comunicacional também foram sendo aperfeiçoadas com o desenvolvimento das 

páginas da web. Sendo assim: 

 

Outros sites de busca passaram a adicionar recursos para manter os 
usuários em suas páginas, em vez de encaminhá-los para a dispersão 
da grande rede. Para prender a atenção de internautas ávidos por 
informação, começaram a preencher o espaço disponível com 
serviços, chats e muitos outros petiscos (FERRARI, 2006). 
 

  
Mas também não podemos esquecer que todo esse suporte dado pela internet é 

mais uma forma de complementar e acrescentar na informação e, até então, não é de 

substituir os meios tradicionais. 

 

Redes Sociais: novos padrões de comunicação 

 

As redes sociais sempre foram o grande gosto dos brasileiros. Em 2006, 

ganharam uma grande visibilidade, agregando mais pessoas ao mundo digital. O Brasil 

é o líder mundial dos países com tempo mais gasto por usuários nas redes sociais, mais 

de 13 horas (775 minutos), a média internacional é de 346 minutos, de acordo com o 

levantamento da comScore. O Facebook é isolado a rede social mais utilizada, com 

97,8% da audiência.  

O Facebook é um serviço de redes social, lançado por Mark Zuckerber  e por 

seus colegas de quarto da faculdade Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes 
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em 2004. Hoje, a rede social que nasceu como um protótipo na Universidade de 

Harvard alcança mais de um bilhão de usuários, marca alcançada em outubro de 2012 

(G1, 2012). 

Para utilizar a rede, é necessário cadastrar e criar um perfil pessoal. Logo após, 

pode-se inserir interesses pessoais, compartilhar links, publicar fotos, trocar mensagens 

e adicionar amigos ao perfil. A participação em grupos de interesses e também a escolha 

de fan pages para seguir, são opções dentro desse site de relacionamento.  

Mais da metade dos usuários brasileiros utilizam o Facebook por meio de 

dispositivos moveis, como tablets e smartphones (FOLHA, 2013). Com a grande 

mobilidade, as empresas de comunicação perceberam a importância desse novo meio 

para gerar um novo campo de debate, através das interconexões.  

 
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: 
atores (pessoas, instituições e grupos; os nós da rede) e suas conexões 
interações e laços sociais (...) uma rede social, assim, é uma metáfora, 
para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 
conexões estabelecidas entre os diversos atores (RECUERO, 2009, p. 
24). 
 
 

 A forma de interação realizada nas redes sociais, é definida a partir de casa 

individuo, dando margem para analise da existência ou não de padrões pré-definidos e 

das tendências comunicativas em comum. O despertar dos interesses dos “atores” deve 

ser de suma importância dos veículos de comunicação, pois a partir desse 

direcionamento do conteúdo que será possível a analise das tendências e padrões dos 

novos meios comunicacionais.  

 
TV Brasil, a TV publica nacional 

 

No Brasil, o veiculo televisivo sempre foi demarcado por ideais econômicos, em 

no nosso país a televisão nasceu comercial. Assim, os interesses comerciais sempre são 

somados à submissão à ordem direta do capitalismo, o que interfere diretamente a 

qualidade de informação.  

Em 2007, na função de complementar o sistema televisivo nacional, foi criada a 

Empresa Brasil de Comunicação. Idealizada a partir das discussões do I Fórum 

Nacional de TV’s Públicas, realizado em Brasília, a EBC herdou os canais de rádio e 

televisão geridos pela estatal Radiobrás e pela TVE do Rio Janeiro.  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 

Dentro dos canais está a TV Brasil, emissora que tem como finalidade 

complementar e ampliar a oferta de conteúdo audiovisual, e oferecer uma programação 

com abordagem informativa, cultural, artística, científica e cidadã. 

A programação da TV Brasil é dividida em faixas temáticas, como infantil, 

animação, audiovisual, cidadania e esportes. O Repórter Brasil é o principal telejornal 

da emissora, exibido em duas edições diárias, seus conteúdos versam sobre os 

acontecimentos do dia no Brasil e no mundo, com destaque para as editorias de saúde, 

política e notícias internacionais. A participação popular na emissora também é um dos 

seus destaques.  

O Grupo Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais apresenta também 

artigos relacionados a essa grande emissora pública. Em produções cientificas, a 

participação de alguns membros nas analises de programas da TV Brasil, fortalece ainda 

mais o desenvolvimento da TV no âmbito nacional.  

Trabalhos como o de Laryssa Prado “Repórter Brasil e PBS News Hour: uma 

comparação sobre indicadores de qualidade” e “Participação Popular no Telejornalismo 

Público: análise do Repórter Brasil Noite” de Helena Amaral, todos apresentados no 

Intercom Sudeste 2014, visam o melhor entendimento do teor jornalístico do principal 

telejornal da emissora. No setor da saúde como tema jornalístico, também podemos 

observar o trabalho do graduando Vitor Almeida “A saúde no telejornalismo público: 

Análise quali-quantitativa do espaço dedicado à temática no Repórter Brasil”. 

 

TV Brasil e webjornalismo: a união do útil ao agradável 

 

Assim como a grande parte dos outros veículos comunicacionais que se 

entregaram a Era Digital, a TV Brasil também possui outros veículos de troca de 

informações além do meio televisivo. Com web site que contém como principais 

atributos a transmissão ao vivo e matérias na integra, a TV Brasil também conta com a 

fan Page criada em 2007, como arma de interação, utilizando  as novas formas de 

comunicação do século XXI ao seu favor.  

Contabilizando 165.204 curtidas5, a página da TV Brasil no Facebook é uma 

nova forma de disseminação de informação e também de divulgação para a emissora.  

                                                             
5 Número de curtidas até às 00h do dia 13 de julho de 2014. 
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Para a presente pesquisa, utilizam amostragens de três dias da semana - 10,11 e 

12 de julho (quinta, sexta e sábado)- dias escolhidos aleatoriamente. O número de 

postagens durante esse período foi de 24, sendo nove quinta, dez sexta e cinco sábado.  

 

Tabela 1: sumula das postagens analisadas 

DATA ASSUNTO/ 
PROGRAMA 

N° DE 
CURTIDAS 

N° DE 
COMPATILHAMENTO  

N° DE 
COMENTÁRIOS 

10/07 Pingu 196 24 26 
10/07 Todos os 

brasileiros do 
mundo 

57 4 - 

10/07 Capoeira 160 49 2 
10/07 Caminhos da 

reportagem 
40 4 - 

10/07 Pergunte a Lara 23 2 - 
10/07 Zica e os 

Camaleões 
12 2 - 

10/07 BR-14 A rota dos 
imigrantes 

37 - - 

10/07 Resistir é preciso 94 24 - 
10/07 Provocações 68 14 4 
11/07 Pergunte a Lara 28 1 - 
11/07 Ver TV 55 33 - 
11/07 Sem Censura 74 12 5 
11/07 Programa Nação 149 44 2 
11/07 Diverso 27 3 1 
11/07 Todos os 

brasileiros do 
mundo 

43 11 1 

11/07 BR-14 A rota dos 
imigrantes 

43 3 1 

11/07 Desassossego  93 30 1 
11/07 Programa Especial 55 21 - 
11/07 Filme 185 61 10 
12/07 Programa Especial 38 2 - 
12/07 Expedições 51 5 - 
12/07 Todos os 

brasileiros do 
mundo 

24 2 - 

12/07 Patagônia 
Selvagem 

53 4 3 

12/07 Ciclo de Cinema 49 19 - 
 

A partir dessas publicações pode-se fazer analises de conteúdo, de linguagem e 

também de frequência foram uns dos pilares da pesquisa. A forma de interação com os 
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seguidores, levando em conta o número de curtidas, compartilhamentos e comentários 

também foi analisada.  

A TV Brasil utiliza a fan page como forma de divulgação da sua programação, 

servindo também como forma de aviso aos seguidores, alertando sobre o próximo 

programa a ser exibido. Percebe-se também, que não são todos os programas que 

ganham esse destaque, pois programas recorrentes da emissora ficaram de fora da 

divulgação. Programas de animação, ganham grande destaque e também um ótimo 

retorno dos seguidores da fan page da TV Brasil. Programas de relevâncias culturais, 

assim como o Programa Nação e especial sobre a capoeira foram também destaques na 

publicação, com o número de curtidas superior a 140.  

A imagem é algo que atrai e prende o internauta, ela também ajuda a a 

complementar o sentido do texto. Imagens a fim de ilustrar o programa a ser exibido 

foram utilizadas em todas as publicações, mostrando assim a relevância de identificação 

do programa através do ilustrado.  

Na analise qualitativa, percebe-se que quatro publicações passaram de cem 

curtidas, atingindo assim grande aprovação do publico. Os números de 

compartilhamento e de comentários também foram em números significantes nessas 

publicações. Outro destaque é que o maior número de curtidas, durante esses três dias, 

pertence a uma animação, mostrando assim a grande relevância do campo de animação 

dentro da emissora. 

O número de publicações no sábado é quase a metade dos outros dias analisados, 

ditando assim, um padrão de menores publicações aos finais de semana. A estabilidade 

das publicações durante os dias úteis da semana, quinta e sexta, mostra a criação de uma 

norma, com intervalos de publicação de uma a duas horas, de forma que sempre exista 

alguma possibilidade publicação presente na timeline6 do seguidor.  

A linguagem utilizada durante as publicações é clara e simples, é praticamente 

uma conversa entre a emissora e o seguidor. A utilização do imperativo, exercendo uma 

ordem sobre o leitor também é bem demarcada. Palavras como “assita”, “confira” e o 

termo “ não perca”estão presentes. Como é uma forma de divulgação, o horário do 

programa é sempre relatado, como também o nome e o assunto do dia, sendo esses os 

pilares da publicação.   

 

                                                             
6 Timeline ou feed de noticias é onde aparecem as últimas noticias no Facebook do usuário. 
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Figura 1: Modelo de postagem na fan page da TV Brasil do dia 10 de julho 

de 2014. Postagem com mais curtida e comentários. 

 

A interatividade, presente nos comentários, é uma grande avaliação da visão do 

publico a respeito do que está sendo transmitido. Tudo isso dentro da praticidade e 

dinamicidade dentro do veiculo digital. 

Outro importantíssimo fator incluso na publicação é o link que leva diretamente 

para a matéria online. Dessa forma, o seguidor fica a um passo do que foi divulgado, o 

que facilita a acessibilidade ao programa. 

 

Considerações finais 

 

Ao longo desse artigo, percebe-se na grande importância que o Facebook se 

tornou. Com o alcance de 76 milhões de brasileiros (FOLHA,2013), o Facebook se 

tornou muito mais do que apenas um site de relacionamento.Atualmente, é utilizado 

como forma de informação continua, rápida e sintetizada.Entretanto, pode ser um 

campo melhor explorado, com iniciativas mais dinâmicas e com maior embasamento 

comunicacional. 
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A suma importância de uma página como forma de divulgação para uma 

emissora é clara, sendo grande fator de aproximação com novos telespectadores e 

também de divulgação do seu canal.  

A participação do seguidor/telespectador é a grande vantagem do meio 

eletrônico. Todo esse processo comunicacional facilita e abrange o campo a ser 

explorado, os métodos e também o conteúdo.  A utilização de vídeos seria altamente 

interessante, mas esse recurso não foi utilizado durante o período analisado. 

A partir desse trabalho pode-se concluir que o mundo virtual está servindo como 

um grande complemento para o mundo televisivo. A construção de um vínculo entre 

emissora – telespectador, só tende a ser fortificado com as novas faces da comunicação, 

incluindo a internet como grande fator e nova forma de comunicação. 

Os grandes veículos dispõem de contratados apenas para tratar desse 

departamento, mostrando o quão importante é cuidar dessa área de comunicação. Porém 

é uma área em grande expansão ainda, e julgo que todos os campos que podem ser 

utilizado ainda não foram devidamente explorados, pois é uma área imensurável em 

conteúdo e em dinamicidade.  

Toda essa nova fase da comunicação tem tornado o relacionamento emissora-

telespectador pelas redes sociais um coringa na abordagem e forma de condução do 

veiculo televisivo. O retorno obtido com a utilização dessa nova arma é extremamente 

importante, pois possibilita a construção de uma nova interface comunicacional. Todas 

as vantagens oferecidas pelo mundo digital terão que ser altamente aproveitadas, pois 

esse é um campo que só tende a crescer dentro da comunicação. 
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