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Resumo 

 

Este artigo tem a proposta de discutir a forma como se dá a interação entre telespectador 

online e Programa Televisivo. Com a proposta de aperfeiçoar e globalizar os métodos de 

comunicação, as redes sociais têm se consolidado como o mais instantâneo meio de 

transmissão de informações e notícias. Para o estudo, analisei cinco edições do Programa Bem 

Estar da Rede Globo que foram selecionadas através de um estudo de caso a fim de se 

entender como acontece essa nova interação. No ar desde Fevereiro de 2011, o Bem Estar 

aborda questões relativas à saúde e traz uma evidente abertura para participação do público 

online, principalmente através do Facebook. Destacando o modo como ocorre a quebra de 

distância entre o virtual e o televisivo, o presente artigo traz uma descrição da influência que 

uma rede social tem sobre a variação da audiência de um Programa Televisivo e a realização 

pessoal dada pela participação dos telespectadores. 
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INTRODUÇÃO 

 

O avanço significativo da globalização sobre os meios Jornalísticos na última década 

do século XX – que passou a agregar conteúdo e serviços como forma de atrair um maior 

número de leitores – contribuiu significativamente para o desenvolvimento de uma geração 

social que não consegue mais ficar independente da internet. A comunicação entrou em um 

processo de inovação para se adequar as novas exigências dos receptores que se tornaram 

mais digitalizados e midiatizados. 
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O século XXI é marcado pela modernização das redes sociais e esse fato está 

intimamente ligado as transformações sociais e econômicas da sociedade como um todo. A 

globalização, a sequente abertura da internet para o meio social e a evolução de sites de busca 

permitiram o surgimento dos portais sociais, que recorreram ao conteúdo como estratégia de 

retenção do leitor. O primeiro site jornalístico brasileiro foi o do Jornal do Brasil, criado em 

maio de 1995, seguido pela versão eletrônica do jornal O Globo. Um dos produtos que mais 

cresceram na programação televisiva ao longo das décadas foram os telejornais. Os primeiros 

foram “Teleglobo” e “Ultranotícias”. 

 Para se constituir de portal, um site ou uma página de rede social precisa reunir certas 

características. Os portais devem atrair e manter a atenção do internauta ao apresentar, na 

página inicial, chamadas para conteúdos diversos, de várias áreas e de várias origens. É o caso 

do portal da fan page do Programa Bem Estar da Rede Globo. Esse tipo de portal cria um 

Jornalismo capaz de formar comunidades de leitores digitais, reunidos em torno de um 

determinado tema e interessados em interagir de forma direta com o assunto proposto. 

 Além do conteúdo chamativo e dinâmico dos portais sociais, a forma como é abordado 

o conteúdo jornalístico tem sido de principal importância para a manutenção das redes. Por 

possibilitar a união e interação de milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo, as redes 

sociais do gênero assumem o comportamento de mídia de massa. A publicação de fatos exige 

a organização de dados com base em um código visual que permite a interação direta com os 

usuários dos portais.  

 Segundo Kayser (1964, p51) “as informações relatam fatos que se produzem em todos 

os setores da atividade humana ou que podem ser uma fonte de interesse para o ser humano”, 

portanto essas imagens passam a ser relatadas com mais dinamismo nos meios sociais e 

recebem conteúdo de acordo com o interesse público, com o que chama mais atenção, com o 

que realmente está em evidência.  

 O gênero jornalístico exposto nas redes sociais, segundo Marques de Melo (2007), 

apresenta-se através dos seguintes formatos: indicador (cenários econômicos, meteorologia, 

necrologia); cotação (variação dos mercados: monetários, industriais, agrícolas, terciários); 

roteiro (dados para consumo de bens simbólicos, roteiros de teatro, cinema, filmes, passeios); 

e serviço (informações destinadas a proteger os interesses dos usuários dos serviços públicos e 

consumidores de produtos e serviços). 

 Essa disposição de conteúdo online vai ao encontro das novas necessidades de ser 

socialmente que as pessoas passam a ter. A sociedade Contemporânea traz consigo uma forte 

necessidade de expressão e de participação principalmente no fato de querer ser socialmente, 
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de querer aparecer para os outros e de querer desempenhar seus direitos como plena 

participante da construção das novas interações sociais. Com o crescimento dessa 

necessidade, as redes sociais passam a ser um meio de expressão de opinião e dúvidas 

coletivas ou individuais. Com o aprimoramento desse crescimento, surge então o desejo de 

conexão das redes sociais com outros meios de comunicação, sejam eles de massa ou não. 

 A tecnologia veio como uma fonte de aprimoramento das relações sociais. Ela quebrou 

barreiras e encurtou distâncias, causou assim uma forma de interação entre pólos de 

comunicação que antes, praticamente nem cogitavam a possibilidade de contato. 

 Os programas televisivos tiverem que se adequar a esse novo meio informacional – 

que traz nas mídias e plataformas digitais – caracterizados como a nova forma de interação 

com o público televisivo. Um grande número de consumidores televisivos desligou suas tevês 

e entraram no meio digital a fim de se incluir socialmente. Para não perder os laços com a 

mídia televisiva os usuários passaram a procurar uma interação com o programa através das 

redes sociais. Foi nesse momento que a televisão se viu obrigada a se adaptar ao globalizado 

telespectador.  

Com o desenvolvimento das plataformas digitais e com a forte adesão das redes 

sociais, os telespectadores passaram a se sentir mais ativos quanto a sua participação em um 

Programa Jornalístico.  

Com esse globalizado advento das plataformas digitais e com a inovação das 

interações sociais mediadas pelo computador, a vontade de participar de um meio produtor de 

informação, seja tirando dúvidas, adicionando informações, sugerindo pautas, etc, aumentou 

consideravelmente. Isso é evidenciado tanto pelo novo formato em que os Programas 

Jornalísticos estão sendo exibidos, quanto pela forma de participação que os telespectadores 

passaram a ter acesso. 

As redes sociais trazem uma forte e íntima conexão entre usuários. Pela sua evidente 

facilidade de disseminação da informação, as redes sociais foram apropriadas pelos veículos 

jornalísticos a fim de aumentar a fonte exponencial de reportagens e notícias. O Facebook é 

um exemplo de formato interativo que ocasiona mudanças comportamentais e cria novos 

meios de sociabilidade. No contexto de mídia social, essa rede é a mais acessada atualmente e 

tem suas fan pages como grandes movimentadores das informações jornalísticas.  

No contexto de adequação a nova forma de interação jornalística, Kayser (1964, p.53) 

destaca a questão de que o meio da comunicação teve de se adequar as novas forma de mídia 

digital e ao mesmo tempo não perder seu formato original de passagem da notícia:  
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Os jornais se consideram obrigados a dar a cada dia ou a períodos fixos, e que 

constituem a informação bruta: o programa de espetáculo, de rádio, de televisão, da 

bolsa, o mercado de valores, o resultado de corridas e das apostilas, as palavras 

cruzadas e os jogos, os horóscopos, a meteorologia e também o sumário de um 

exemplar de jornal (KAYSER, 1964, p.53). 

 

O expectador deixa então de ser apenas o consumidor da notícia e passa a ser aquele 

que quer intervir diretamente no passar da informação. Essa necessidade de se relacionar com 

a comunicação é uma necessidade advinda com as transformações das mídias digitais. É nessa 

evidência que aquele que está na frente da tela da TV, o agente dito antes como „passivo‟ na 

comunicação, e o Programa Jornalístico, produzem informação com base na interação virtual. 

O público passou a ser mais detalhista e exigente. Essa exigência veio com o crescimento da 

possibilidade de interação social contida nas redes sociais. 

As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que desenvolvem 

durante toda sua vida, primeiro no âmbito familiar, em seguina na escola, na 

comunidade em que vivem e no trabalho; em fim, as relações que as pessoas 

desenvolvem e mantêm é que fortalece a esfera social. A própria natureza humana 

nos liga a outras pessoas e estrutura a sociedade em rede (INÊS, 2005, p.93). 
 

 O potencial da nova mídia tornou-se um instrumento essencial para o jornalismo 

contemporâneo e, por ser tão gigantesco, está começando a moldar produtos editoriais 

interativos com qualidade atraente para o público: custo zero, grande diversidade de temas e 

dinamismo da informação. A passagem da informação aponta para algo novo, a definição da 

forma de transmitir é o estímulo para o sucesso da transmissão e captação da informação.  

 Inovação na comunicação, desenvolvimento da globalização, buscar por maior 

audiência e mídias sociais andam juntas. Esses são as novas teias de interação Moderna. 

Estudar esse caso é explorar e descrever o processo de construção e transmissão da 

informação. Ajudando dessa forma a entender como se dão as novas interações e porque são 

dessa forma.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa é observar como o Bem Estar utiliza o Facebook 

como plataforma de divulgação de notícias e de participação dos telespectadores. Trata-se de 

uma pesquisa de caráter exploratório (GIL, 1999), na perspectiva de estudos de caso como 

ilustração que se configura como uma metodologia que objetiva a máxima absorção e 

amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto. A escolha desse objeto foi feita 

com base na originalidade, representatividade e diversidade. (MACHADO; PALÁCIOS, 

2007). 
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Para Gil (1999, p.72), o estudo de caso busca dar conta em profundidade de “um, ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. Seguindo 

essa orientação, a pesquisa seguiu três etapas: 1) Descrição das informações contidas no 

objeto de estudo, acompanhado de análise do modo de reprodução jornalística contido no 

mesmo; 2) Delimitação do objeto; 3) Elaboração do material de análise, revisão do material 

coletado e análise particular da delimitação do objeto. Com base nesses critérios, elaborei a 

categoria de análise para observação sistemática do objeto de estudo: 

1) Frequência e dia de postagens; 

2) Frequência de compartilhamentos, comentários e “curtidas”; 

3) Interações diretas com o Programa Televisivo; 

4) Modelo de postagens; 

5) Interações dos próprios usuários; 

6) Modo como o Programa reproduz a participação do público através das redes 

sociais. 

A síntese desse estudo procura analisar a interação existente entre o telespectador e o 

Programa Bem Estar através das redes sociais, na internet, a fim de descrever o modo com 

que se dá a chance de expressão e de socialização por meio de uma mídia digital, 

especificamente o Facebook do Programa Bem Estar. Para isso o meu objeto de estudo será a 

exibição do Programa nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Maio e a movimentação da fan Page do 

Programa no Facebook nos respectivos dias.  

Com a inovação e a abertura social dos novos meios tecnológicos de informação, a 

participação do público nos Programas passou a se dar fortemente e principalmente pelas 

redes sociais e é nesse enfoque que as pesquisas foram norteadas.  

 

 

O PROGRAMA BEM ESTAR 

 

 

 Reunindo temas relacionados a saúde, equilíbrio, bons hábitos e qualidade de vida, o 

Bem Estar vem como um programa jornalístico e traz a proposta de informar tudo sobre saúde 

e de tirar as dúvidas relacionadas a esse tema.  

Estreado em 21 de Fevereiro de 2011, é apresentado pelos jornalistas Mariana Ferrão e 

Fernando Rocha diariamente de segunda a sexta-feira às 10 horas ao vivo com duração média 

de 40 minutos. Escolhi esse Programa por ter uma proposta de abordar a vastidão de 

ramificação do tema saúde e qualidade de vida, por apresentar ao público um conteúdo útil, 
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apontando soluções para problemas, dicas possíveis e mudanças de hábito e por trazer uma 

forte interação com os telespectadores por meio das redes sociais, nesse caso, especificamente 

o Facebook. 

Durante a exibição, a informação é passada de forma direta e mexe com o dia a dia dos 

brasileiros, cuja uma das principais preocupações do mundo globalizado é a saúde. O 

Programa é fruto de dois anos de pesquisa em que centenas de profissionais estiveram 

empenhadas no estúdio, na redação e nas ruas para colher dicas fáceis e práticas a fim de 

montar um Programa voltado para a própria diária do telespectador. 

 O que as pessoas fazem no dia a dia interferem diretamente na saúde, na qualidade e 

na expectativa de vida e é nesse enfoque que o Bem Estar traz suas transmissões. Dando dica 

de hábitos saudáveis, como alimentação e atividade física, o Programa traz uma interação com 

o usuário através de perguntas mandadas principalmente no portal Facebook.  

 Especialistas como o cardiologista Roberto Kalil, o endocrinologista Alfredo Halpern, 

a pediatra Ana Escobar, o preparador físico José Rubens D‟Elia e clínico Geral e 

infectologista Caio Rosenthal integram o time de consultores que ajudam a desmitificar 

alguns conceitos que segundo eles, as pessoas carregam desde a infância. Andar descalço, 

tomar banho e sair de casa ou abrir a geladeira após uma atividade física são tabus que são 

quebradas nas edições do Programa. O Bem Estar tem uma página do G1, pela qual o 

espectador pode mandar sugestão e perguntas que podem ser lidas ao vivo e tem a fan Page no 

Facebook, que é a que mais movimentava a interatividade do telespectador e o Programa. 

Buscando uma maior aproximação com o público, o Bem Estar é um dos Programas 

Televisivos a propor uma real interatividade com o telespectador e criar um correio eletrônico 

na internet. O Programa é assistido por milhões de brasileiros todos os dias e tem uma média 

de um milhão e meio de telespectadores somente em São Paulo. O crescimento do Programa, 

com a crescente participação do público e com o aumento significante da audiência, foi 

atrelado ao crescimento das equipes de reportagem da TV Globo dentro do país através do 

investimento em uma linha editorial comprometida com a atualidade.  

 Por meio das redes sociais, o Bem Estar traz a oportunidade de o público participar do 

Programa mais ativamente. Aqui analisaremos a fan Page do Programa no Facebook. Essa 

ferramenta alavanca não só a participação, mas tanto a audiência quanto a forma dinâmica em 

que se produzem as reportagens. 

Expondo frases com um caráter simples e direto, o Bem Estar diz o que vai ao ar em 

cada exibição. Essas frases deixam em aberto comentários e até possíveis focos que a matéria 

dará. A partir dessa publicação os usuários do facebook fazem comentário, deixam possíveis 
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dúvidas para serem respondidas durante o Programa, elogiam e até adicionam informação 

sobre o que vai ao ar. Tendo como exemplo a primeira publicação no dia 26 de Maio a 

respeito da edição que foi ao ar no mesmo dia: 

 

FIGURA 01: Chamada virtual do Programa Bem Estar para a edição que foi exibida no dia 26 de Maio 

 

 

FONTE: Disponível em: https://www.facebook.com/Fantastico?fref=ts   

 

BEM ESTAR NO FACEBOOK 

 

 O Programa que vai ao ar todas as manhãs de segunda a sexta-feira, começa suas 

postagens, sobre o programa que será exibido, no mesmo dia da exibição. São praticamente 

cinco dias de interação com o público através de pequenas frases e de fotos que anunciam o 

que irá ser vinculado no programa, o que foi exibido no último Programa e de que forma você 

pode participar dele. 

 Essa simples mensagem datada de foto super produzida e composta por uma 

indagação ao usuário se desdobra e forma inúmeras outras enunciações criadas pelos próprios 

https://www.facebook.com/Fantastico?fref=ts
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usuários da rede. Essa é uma forte característica do Facebook, a disseminação rápida da 

informação para todos os horizontes, que vem como uma ferramenta tanto de divulgação dos 

próprios usuários quanto uma forma de passagem de informações jornalísticas. 

Os usuários do Facebook se conectam com as fan pages através dos comentários, das 

curtidas e dos compartilhamentos. Com essas ferramentas o público exprime sua opinião, 

deixam dúvidas e participam do Programa. É importante salientar que, o objetivo da página 

do Bem Estar vai além do equilíbrio e aumento de audiência.  

A participação do público nas redes sociais, expressa não apenas a abertura que o 

programa está dando, mas também para a possibilidade do telespectador de não gostar do que 

vai ser exibido, de exaltar o conteúdo ou até mesmo de interagir diretamente com o 

enunciado. As publicações do Bem Estar são marcadas pelas fotos bem elaboradas ou que 

chamam a atenção pelo fato de simplesmente serem muito bonitas. O título da foto varia de 

acordo com a reportagem exibida. Geralmente são três títulos apresentados: 

 

 FIGURA 2: Caso a publicação antes da exibição da matéria 

 

 

FONTE: Disponível em: https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts   

 

 

 

FIGURA 3: Caso a publicação seja depois da exibição da matéria 

 

 
 

FONTE: Disponível em: https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts  

 

 

 

FIGURA 4: Caso a publicação seja no mesmo dia da exibição do Programa 

 

https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts
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FONTE: Disponível em: https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts   

 

Quando o Programa quer abrir espaço para que os telespectadores possam contar 

alguma vivência sua, a publicação na página do Programa vem com uma frase simples e 

direta, abrindo assim a participação ativa dos usuários. O caso de incentivo a participação por 

meio das redes sociais localizado durante o tempo de estudo da fan Page do Programa foi o 

questionamento aberto com a pergunta “Alguém da sua família já sofreu um AVC?”. 

A publicação possuí uma foto que também chama a atenção do leitor. Nos primeiros 

cinco minutos forma mais de 1 000 curtidas, 200 compartilhamentos e 200 comentários. 

Depois de dois dias os números praticamente multiplicaram por quatro. Até o dia 28 de Maio, 

constaram 5 000 curtidas, 400 compartilhamentos e 1 000 comentários. Analisando os 

comentários, os usuários participantes mostram não só se há ou não casos em sua família, mas 

também uma comoção com essa questão da saúde. Isso evidencia o auge da audiência no 

Programa dada pelo Facebook e a forte participação do público através dessa rede social. 

 
FIGURA 5: Chamada virtual do Programa Bem Estar para participação de um questionamento que foi levado ao 
vivo durante a exibição do Programa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FONTE: Disponível em: https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts   

 

 

 

https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/BemEstar?ref=ts&fref=ts
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EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DO BEM ESTAR NO FACEBOOK 

 

Analisando as postagens, curtidas, comentários e compartilhamentos do mês de Março 

do dia 02 ao dia 24, temos o seguinte quadro: 

 
TABELA 1: MAIO DE 2014 (DE 26 A 30) PROGRAMA BEM ESTAR (TV GLOBO) 

 
 

DIA DE EXIBIÇÃO 
 

26-05 

 

27-05 

 

28-05 

 

29-05 

 

30-05 

 

TOTAL 

LIKES 42 230 42 643 42 990 47 000 54 879 229 742 

COMENTÁRIOS 2 231 2 326 2 403 2 746 2 800 12 506 

COMPARTILHAMENTOS 4 902  5 000 5 133 5 622 6 872 26 719 

 

FONTE: Elaboração própria, 2014 

  

 A fan page do Programa Bem Estar é marcada pela alta movimentação interativa dos 

seus conteúdos, são cerca de 4,4 milhões de seguidores que comentam, curtem e 

compartilham as idéias do Programa. Esses elevados números de interação mostram tanto a 

credibilidade construída pelo Bem Estar, quanto o crescente número de usuários que se 

conectam com o Programa através dessa rede social. 

As “Likes” nas fotos publicadas na fan page do Bem Estar são sempre superior em 

números, tendo em seguida os comentários e os compartilhamentos. Curti uma foto no 

Facebook significa dizer que “essa informação é certa” ou “curto e compartilho com essa 

idéia”. De certa forma, significa aceitar a mensagem transmitida naquela publicação. No 

primeiro dia de exibição analisado, as curtidas chegaram a 42 230 e no último dia de exibição 

analisada, chegaram a 54 874 curtidas, o que indica que as visualizações, postagens e 

compactações das idéias do Programa por parte dos internautas aumentaram. 

 Ao decorrer do mês o número de publicações aumentou. O que eventualmente explica 

o aumento no número de interação dos comentários e compartilhamentos. Quanto maiores 

forem os números, maior foi a interação. Essa interação é maior quanto maior for a abertura 

que o Programa dá para participação dos usuários. Há uma manutenção de informação e de 

possibilidade de intervenção. As perguntas curtas que são colocadas juntas as fotos trazem 

esse caráter de abertura para participação dos telespectadores online, que dessa forma se vêem 

mais próximos do Programa. 
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 Dessa forma há o empenho de trazer novos usuários para curtirem não só a página 

quanto as publicações feitas pelo Programa. Esse é o novo meio de interação com o 

telespectador, que muitas vezes troca a TV pela internet. Adaptar-se a essa nova questão 

digital é não permitir que o Jornalismo televisivo seja esquecido. 

 

Considerações Finais 

A televisão possui historicamente a característica de possibilitar a passagem da 

informação mais direta e mais dinâmica. O audiovisual traz essa proposta de transmissão em 

massa. Falar de um sistema de interação entre tv e telespectador na atualidade, é portanto, 

falar da influência das mídias digitais na manutenção da audiência de Programas Televisivos. 

A incorporação da Modernidade trouxe consigo não só o forte desenvolvimento da tecnologia, 

mas também o alto grau de acesso a ela.  

O programa Bem-Estar segue a tendência do jornalismo atual, de além de ter o seu 

horário televisivo, ter que manter uma rotineira interação com os telespectadores online. 

Através da preocupação em sanar dúvidas, dar dicas sobre prevenção e tratamento, 

orientações para melhoria da qualidade de vida e mudanças de hábito, o Programa lança esse 

questionamentos no Facebook a fim de gerar uma discussão a cerca do assunto.  

Nesse novo modo de fazer jornalismo, a responsabilidade e veracidade da informação 

trazem uma maior preocupação quanto a sua transmissão. Isso porque o jornalismo online 

provoca uma ação/reação por parte dos usuários.  

A internet vem como um meio de inserção social. Essa ideia é incorporada pelas redes 

sociais, que transmiti instantaneamente inúmeras informações para milhares de usuários. A 

criação e decodificação dessa mensagem são feitas pelo próprio usuário e é nesse sentido que 

se dá a nova forma de interação televisiva.  

Querer aparecer socialmente e querer se ver nos novos meios de interação online são 

as formas de acesso mais desejadas pelos usuários das redes. A Contemporaneidade trouxe 

consigo essa vontade de querer ser inserido socialmente. Os Programas Televisivos tiverem 

que se adaptar a essa nova forma de pensar da internet. Com isso esses programas se utilizam 

das redes sociais, especificamente o Facebook nesse caso, para manter a sua audiência, tentar 

resgatar os telespectadores que agora estão online e trazer um maior número de internautas 

para participarem do Programa, seja online ou não.  
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O fascinante novo meio de interação de Programa Televisivo com os seus 

telespectadores trouxe mudança não só no modo de transmitir a informação, mas também no 

modo de interagir com a mesma. O público passou a ser mais exigente e globalizado. O 

Jornalismo seguiu essa tendência. Os meios de comunicação aumentam sua capacidade de 

intervenção e agendamento da informação. O ciclo de interação aumenta. A passagem da 

informação passa por uma inovação. 

Além da questão do modo de interação de telespectadores com Programa televisivo é 

necessário estudar até onde vai essa forma de conversa digital, qual interferência o mundo 

dito “virtual” tem sobre o “real”. Várias são as formas para se chegar a esse estudo, a exemplo 

das manifestações ocorridas em 2013 e 2014 no Brasil. Quais interferências tiveram as fan 

pages de Programas Jornalisticos sobre a intervenção desses movimentos? 
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