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RESUMO 

Este  artigo  problematiza  as  estratégias  discursivas  televisivas,  na  união  da  informação  ao 
entretenimento, que gera a categoria híbrida INFOtenimento. A pesquisa reúne edições de Jornal 
do  Almoço  (JA),  veiculadas  pela  sucursal  da  RBS TV de  Santa  Maria-RS,  durante  janeiro, 
fevereiro e março de 2010. O estudo sobre agendamento e tematização constatou os macrotemas. 
As análises apontam o entretenimento como incremento da pauta jornalística,  numa oscilação 
entre os gêneros telejornal e revista eletrônica. 
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1 Introdução 

O telejornalismo traz as diretrizes da atividade que lhe funda – o jornalismo – submetidas 

ao meio que impõe a lógica de funcionamento, a televisão. A “indústria da informação [convive 

com] a televisão – que é uma tecnologia, uma linguagem, uma forma cultural que se organiza 

como indústria da cultura, como lógica do entretenimento” (GOMES, 2008, p. 96). Com décadas 

de coexistência  dessas vertentes,  seus produtos incitam problemáticas  em torno deste híbrido 

anunciado, o INFOtenimento.

Mesmo  que  os  conglomerados  midiáticos  tenham  aproximado  informação  e 

entretenimento desde a década de 1980 (GOMES, 2008), ainda há embaralhamento empírico e 

conceitual a respeito. O maior entrave à compreensão do INFOtenimento parece ser a rigidez 

ideológica com que as duas categorias são compreendidas, ainda que esta divisão esteja perdendo 

força (GOMES, 2008). 

Exemplos frequentes da tendência à naturalização do híbrido INFOtenimento na TV são 

1 Jornalista e mestre em Comunicação Midiática pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora do 
Curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). E-mail: carla.doyle@gmail.com.

1



programas que dramatizam a vida cotidiana [...] conjugam debate de assuntos 
da  atualidade  com  recursos  do  entretenimento  [...além  de...]  programas 
jornalísticos  populares  [...e...]  programas  que  têm como  conteúdo  as  várias 
formas de entretenimento [...como...] jornalismo esportivo, jornalismo cultural, 
colunismo social (GOMES, 2008, p. 105-6).

A proliferação de gêneros e formatos abre discussões que vão além da interpretação das 

mensagens2. Para Benjamin (2005, p. 227), a reprodutibilidade técnica facilita a apoderação da 

cópia e despe os objetos de uma aura inalcançável  ou restrita.  Esses produtos adéquam-se à 

tônica de consumo,  em que as massas  “exigem [...]  que as coisas se lhes tornem, espacial  e 

humanamente, ‘mais próximas’”. 

Nessa  linha,  fortalece-se  a  democratização  da  produção,  circulação  e  consumo  de 

informações, uma preocupação das empresas de comunicação na aproximação com os públicos. 

O jornalismo participativo  é  uma mostra  disso.  Eis  mais  uma ligação com o pensamento  de 

Benjamin, quando menciona a crescente indissociação entre “autor” e “público”. Para ele, “[...] a 

diferença está em vias de se tornar cada vez menos fundamental [...] A todo momento, o leitor 

está prestes a se tornar escritor” (BENJAMIN, 2005, p. 240). Essas considerações ampliam a 

discussão sobre a categoria híbrida INFOtenimento,  que aqui tem analisadas algumas de suas 

estratégias, com base em um estudo sobre o programa Jornal do Almoço.

2 O objeto empírico da pesquisa

Jornal do Almoço (JA) é um programa da Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS TV), 

afiliada da Rede Globo de Televisão. As 18 emissoras da RBS alcançam 790 municípios do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina. De segunda a sábado, ao meio-dia, cerca de 17 milhões de 

telespectadores3 acompanham 45 minutos de temas como saúde, educação, política, economia e 

cultura.

Inicialmente voltado ao público feminino, JA foi considerado jornal-show. Uma platéia 

acompanhava  noticiário, horóscopo,  humor,  desfiles  de  moda  e  apresentações  artísticas.  O 

programa  ganhou  ancoragem,  blocos  com  cenários  e  quadros  independentes  e  adquiriu 

mobilidade com a apresentação em várias cidades (ANDRES, 2008). Até esta fase, enquadrou-se 

na categoria entretenimento, gênero revista (ARONCHI DE SOUZA, 2004). Em 1994, Jornal do 

Almoço passa a integrar oficialmente o Departamento de Jornalismo da empresa. 

Independente da classificação, JA é veiculado há quase 40 anos, sempre com tecnologia 

de ponta.  Numa época em que a  qualidade do produto audiovisual  é potencializada  pela  TV 
2 Ver “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”. In: Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e 
Terra, 2005.
3  Dados disponíveis no endereço eletrônico: www.rbstv.com.br. Acesso em 30/08/2010.
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digital,  a RBS tem um programa cujas condições  técnicas,  estéticas e históricas favorecem a 

permanência do contrato com o público.

3 Os fluxos temáticos que preparam a discussão sobre categorias e gêneros em JA

Este estudo de caráter quantiqualitativo tem corpus formado por edições diárias de Jornal 

do Almoço, na versão veiculada pela sucursal de Santa Maria-RS, entre janeiro e março de 2010. 

De segundas a sextas-feiras, os dois primeiros blocos são produção de Santa Maria e os dois 

últimos, de Porto Alegre; no sábado, apenas o segundo bloco é de Santa Maria. 

Para análise de categorias e gêneros, a pesquisa baseou-se nos conceitos de agendamento 

e tematização, verificando os fluxos temáticos de JA. Para McCombs (apud  WOLF, 2003, p. 

162),  a agenda-setting da TV funciona como “enfatização”.  Ela teria  “certo impacte,  a curto 

prazo,  na  composição  da  agenda  do  público  [...]  O carácter  fundamental  da  agenda  parece, 

frequentemente, ser estruturado pelos jornais, ao passo que a televisão reordena ou ressistematiza 

os temas principais da agenda”. Para Barros Filho (apud Holhlfeldt 2001, p. 202), a tematização é 

a “capacidade de dar o destaque necessário (sua formulação, a maneira pela qual o assunto é 

exposto), de modo a chamar a atenção.  Um dos desdobramentos da tematização é a suíte da 

matéria [...] múltiplos desdobramentos que a informação vai recebendo”. 

Nesse acompanhamento, a pesquisa detectou os macrotemas de JA. Esses grandes núcleos 

temáticos estabelecem-se pela extensão do tratamento a determinado assunto em uma ou várias 

edições. Para Luhmann (apud SOUZA, 2002, p. 169), tematizar é selecionar “temas por parte da 

comunicação social à luz de critérios suscetíveis de favorecer a atenção do público sobre esses 

assuntos”.  Esses  critérios  são tidos  como valores-notícia  e  ampliados  por Böckelmann (apud 

Souza, 2002, p. 169):

1. Referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo; 2. Sintomas de êxito pessoal; 3. 
Novidade;  4.  Sintomas  de  exercício  do  poder  político;  5.  Distinção  entre 
normalidade e anormalidade, acordo e discrepância, relativamente à orientação 
da  cultura  individual  e  à  sua  valorização;  6.  Violência,  agressividade,  dor, 
sucedâneos da dor (como provas de se estar sempre ameaçado e de o destino ser 
fatal)  e  projeção  nas  figuras  dos  autores  e  das  vítimas;  7.  Perspectiva  da  
competição como luta, com conotações afetivas de competência, de status e de 
rivalidade pessoal; 8. Crescimento da propriedade, das receitas e das posses e 
enriquecimento;  9.  Crises  e  sintomas  de  crise  no  sistema,  pelo  ângulo  da 
contraposição  entre  a  estabilidade  e  as  amaeaças;  10.  Observação  do 
extraordinário, do singular e do exótico, no sentido da distinção e confirmação 
do próprio, da existência de alternativas fictícias à vida cotidiana, da projeção 
cultural e da assimilação consumista.

Esses valores-notícia específicos da tematização aparecem na tabela a seguir, que reúne os 

macrotemas detectados nas 76 edições analisadas.
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Tabela 1: Os macrotemas do Jornal do Almoço veiculado na região de cobertura da sucursal da RBS TV Santa 
Maria-RS e os traços gerais de suas tematizações em janeiro, fevereiro e março de 2010

Mês Macrotema Características gerais de tematização

Janeiro

- Chuvas Relev. social, dor/sucedâneos da dor, vítimas
- Queda da ponte do Rio Jacuí Relev. social, dor/sucedâneos da dor, vítimas
- Vestibular UFSM Referência ao pessoal, êxito pessoal, competição
- Terremoto no Haiti Relev. social, violência, dor/sucedâneos da dor, projeção das vítimas
- Veraneio Êxito pessoal, novidade, extraordinário
- Futebol Competição, êxito pessoal
- Fórum Social Mundial Relev. social, projeção cultural, exercício do poder político, estabilidade x 

ameaças

Fevereiro

- Verão Relevância social
- Veraneio Êxito pessoal, novidade, extraordinário
- Garota Verão Competição, novidade, êxito pessoal
- Futebol Competição, êxito pessoal
- Carnaval Competição, novidade, êxito pessoal, extraordinário
- Acidentes de trânsito Relev. social, dor/sucedâneos da dor, autores/vítimas
- Festa da Uva Projeção cultural, enriquecimento, extraordinário
- Garota Verão Competição, novidade, êxito pessoal
- Combate à Dengue Relevância social, estabilidade x ameaças
- Educação (volta às aulas) Relevância social
-  Caso Eliseu Santos (Secr.  de 
Saúde do RS é assassinado)

Relev.  social,  violência,  referência  ao  pessoal,  êxito  pessoal, 
dor/sucedâneos da dor, autores/vítima

Março

- Caso Eliseu Santos Relevância  social,  violência,  referência  ao pessoal,  êxito  pessoal,  dor  e 
sucedâneos da dor, autores/vítima

- Educação Relevância social
- Cultura (artes em geral) Êxito pessoal, novidade, extraordinário, proj. cultural
- Esportes (futebol e Festival de 
Balonismo)

Competição, êxito pessoal, novidade, extraordinário, projeção cultural

- Saúde Relevância social
- Vacinas contra Gripe A Relevância social, estabilidade x ameaças
- Pré-Sal Relev. social, exercício do poder político, competição
- Meteorologia Relevância social
- Trânsito/acidentes trânsito Relev. social, dor/sucedâneos da dor, autores/vítimas

No período, determinados assuntos recebem tratamento diferenciado, como uso de efeitos 

não-lineares de edição ou de linguagem verbal que foge à objetividade. Motivam-se as primeiras 

discussões sobre categoria e gênero.

A separação dos programas de televisão em categorias atende à necessidade de 
classificar os gêneros correspondentes [...] a categoria abrange vários gêneros e 
é capaz de classificar um número bastante diversificado de elementos que se 
constituem [...] no elo que une o espaço da produção, os anseios dos produtores 
culturais e os desejos do público [...] A divisão dos programas em categorias 
inicia o  processo de identificação do produto, seguindo o conceito industrial 
assumido pelo mercado de produção (ARONCHI DE SOUZA,  2004,  p.  37, 
grifo do autor). 

O autor  cita  José Marques  de Melo,  que  constata  que  “a  televisão  brasileira  é  quase 

exclusivamente um veículo de  entretenimento. Para cada 10 horas de programas exibidos, 8 se 

classificam nessa  categoria. Complementarmente, ela dedica 1 hora a programas informativos 

(jornalísticos)  e  1  hora  a  programas  educativos ou  especiais”  (MELO apud ARONCHI  DE 

SOUZA, 2004, p. 39, grifos do autor). 
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Para a classificação do objeto de estudo, parte-se das considerações do próprio portal da 

RBS TV4. No perfil gaúcho, JA é o “mais antigo telejornal da RBS TV”. Na versão catarinense, é 

uma  “revista  eletrônica  diária  com  notícias,  esporte,  entretenimento  e  opinião”.  A  própria 

emissora propõe perfis diferentes para programas com mesmo nome e horário de apresentação 

nos dois estados.

Conforme Aronchi de Souza (2004, p. 149), 

o gênero telejornalístico [...] apresenta características próprias e evidentes, com 
apresentador  em estúdio  chamando  matérias  e  reportagens  sobre  fatos  mais 
recentes [...] uma estrutura independente e com tecnologia para a produção de 
programas  estritamente  voltados  para  a  categoria  informação.  As  emissoras 
classificam de telejornalismo os noticiários, informativos segmentados ou não, 
em diversos formatos.

Já  a  revista  eletrônica  enquadra-se  na  categoria  entretenimento  e  pode  reunir  “vários 

formatos: telejornalismo, quadros humorísticos, musicais, reportagens, enfim, assuntos diversos 

como os enfocados por revistas impressas” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 130). A típica 

união da informação/entretenimento como estratégia visa a “atrair a audiência [...] a notícia torna-

se espetáculo e faz parte de uma espécie de show de informações [...] reportagens, prestação de 

serviços, entrevistas, comentaristas e, para descontrair, artes, espetáculos e lazer”. 

Assim,  observa-se  que  o  objeto  de  estudo  possui  traços  gerais  de  tematização  que 

escapam  aos  padrões  do  jornalismo;  os  assuntos  midiatizados  incorporam  valores  ligados  a 

emotividade, drama, dor, status e êxito pessoal. 

4 O INFOtenimento como vocação e necessidade dos produtos midiáticos

O infotenimento implica os conceitos de informação e de entretenimento.  Este híbrido 

entrou em evidência na mídia em geral no final do século XX, e a tendência parece ser a de 

aprofundamento  ao  longo  do  século  XXI,  com  o  amadurecimento  de  vários  processos 

socioeconômicos e culturais. 

4 Dados disponíveis no endereço eletrônico: www.rbstv.com.br. Acesso em 20/09/2010.
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Desde a Revolução Industrial – com o advento da sociedade de consumo5 – a estrutura 

social sofreu muitas alterações, especialmente em relação ao tempo e sua organização. Com a 

mecanização  dos  processos  na  indústria  e  nos  afazeres  domésticos,  as  jornadas  de  trabalho 

tornam-se menores.  O tempo livre  é  preferencialmente  ocupado com atividades  lúdicas  e  de 

autoconstrução.  O homem está  mais  voltado  a  si,  àquilo  que  o  satisfaz  (DEJATIVE,  2006). 

Nesse sentido, as estratégias midiáticas são revistas em todos os âmbitos, a exemplo da crescente 

segmentação por faixas de público. 

Conforme Trigo (2003, p. 32), “a etimologia da palavra entretenimento, de origem latina, 

vem de inter (entre) e tenere (ter)[...] significa ‘aquilo que diverte com distração ou recreação’ e 

‘um espetáculo público ou mostra destinada a interessar e divertir’”. Sobre este contexto, pode-se 

dizer  que  “o  conhecimento,  o  lazer,  e  os  vários  aspectos  da  vida  transmutam-se  em 

entretenimento para as massas, mediados pelas novas tecnologias de informação e pelo sentido de 

hedonismo (ou vazio existencial)  que marca o final do século XX e o início do século XXI” 

(TRIGO,  2003,  p.  21).  A  sociedade  de  consumo  evoluiu  à  sociedade  da  informação,  e 

posteriormente à do espetáculo6. O poder de consumo é a tônica 

em uma sociedade cuja informação é uma mercadoria valiosa e os fluxos de 
circulação da informação são controlados por instituições e empresas ligadas 
aos mais diversos setores produtivos, existe uma intrincada rede que agrupa em 
um  mesmo  fenômeno  atividades  que,  na  origem,  são  diferentes  (esportes, 
notícias, arte, educação, lazer, turismo,  show-business), mas que se articulam 
enquanto mercadorias destinadas a um consumo específico caracterizado pelo 
prazer.  Surge  um  grande  e  difuso  espaço  que  pode  ser  denominado 
‘entretenimento’ – ou espetáculo, para usar a terminologia de Guy Debord. Ele 

5 No livro Evolução na Comunicação: Do Sílex ao Silício (1987), Giovannini considera os impactos sociais causados  
desde o aparecimento da escrita, passando pela criação da imprensa, além do advento da TV e das novas mídias. Na  
obra, em artigo dedicado à evolução da imprensa, Lombardi (1987, p. 144) cita Garrat, que afirma que “só podemos  
compreender  plenamente  o  significado  e  o  andamento  das  evoluções  históricas,  sociais  e  políticas  se  as  
relacionarmos à condição contemporânea da técnica das comunicações”. Lombardi (idem, ibidem) também não tem 
dúvidas  de  que  “as  inovações  técnicas,  ligadas  à  revolução  industrial,  tenham  assegurado  ao  livro  um 
desenvolvimento  extraordinário  e  tenham  permitido  a  consolidação  de  iniciativas  editoriais  mais  vinculadas  à 
atualidade (...) Também está claro, ao mesmo tempo, que a ampliação das comunicações e (...) a passagem de uma 
‘cultura oral’ para uma ‘cultura da mídia’ contribuíram diretamente para imprimir um ritmo acelerado à evolução da 
transformação social”. Dessa maneira, o estabelecimento de “interesses culturais mais amplos” (LOMBARDI, 1987, 
p. 146) tem a ver com a “evolução no nosso modo de produzir, de comunicar, de viver, uma evolução tão rápida que 
pode ser denominada de revolução, a revolução pós-industrial (...) provocada por uma série de fatores culturais,  
sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, dentre os quais os últimos emergem como força propulsora” (DADDA 
apud GIOVANNINI, 1987, p. 11). Assim, o salto dado das primeiras rotativas – a exemplo da invenção do inglês  
Richard Hoe – até as redes sociais da atualidade, na tradução da complexificação das demandas de consumo na  
sociedade contemporânea, só reforça a tese de Giovannini. Ainda na metade da década de 1980, o autor vislumbrava 
“uma verdadeira ‘mutação’ (...) o organismo ‘sociedade humana’ está gerando a partir de si mesmo um organismo 
totalmente  novo.  E  isto  acontece  através  do  incremento  dos  bens  materiais  essenciais  à  nova  estrutura,  mas,  
especialmente,  através  de um aumento fantástico dos fluxos informativos,  projetados para  configurar  uma nova 
estrutura mais rica e poderosa” (GIOVANNINI, 1987, p. 12). O que ele vislumbrou configura-se no cenário atual,  
em que somos simultaneamente testemunhas e protagonistas.

6 Ver DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997.
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perpassa todas essas atividades e possibilita transformar tudo, literalmente tudo, 
em mercadoria para consumo (TRIGO, 2003, p. 21-2).

Assim  como  as  empresas  referenciadas  por  Trigo,  a  RBS  também  articula  diversos 

setores,  do  esporte  à  produção  cinematográfica.  Esta  disposição  ampla  e  fácil  acesso  ao 

entretenimento na sociedade pós-industrial geraram na crítica o tradicional olhar preconceituoso, 

que  o  enquadra  como  braço  alienante  do  sistema.  Uma  das  melhores  ilustrações  disso  é  a 

oposição entre entretenimento e arte, descrita por Gabler (1999, p. 23-4):

Um dos dogmas da cultura era que a arte exigia esforço para ser apreciada,  
sobretudo  esforço  intelectual,  mas  o  entretenimento  não  fazia  nenhuma 
exigência a seu público. A arte arregimentava os sentidos, mas arregimentava-
os  a  serviço  da  mente  ou  da  alma;  era  trabalho  árduo,  recompensado  pela 
experiência  divina.  Já  o  entretenimento,  na  medida  em  que  chegava  a 
arregimentar a mente, trabalhava apenas a serviço dos sentidos e das emoções; 
era reação passiva recompensada pela diversão. Operando sobre as emoções e 
sobre as vísceras, sobre os centros de irracionalidade e irresponsabilidade, o 
entretenimento estava fora do alcance do intelecto [...] Antes que a palavra se 
tornasse  sinônimo  de  ‘escandaloso’,  era  isso  que  os  críticos  queriam dizer 
quando chamavam o entretenimento de sensacional, um dos adjetivos na língua 
inglesa  mais  pejorativos  do  século  XIX.  O  que  se  queria  dizer  era  que  o 
entretenimento  provocava  reações  excitando  o  sistema  nervoso,  quase  da 
mesma forma que as drogas. De fato, era o entretenimento, e não a religião,  
como queria Marx, o ópio do povo. 

Contudo, neste início do século XXI, em plena profusão da cultura audiovisual, estudos 

como os de Gomes (2008), Dejavite (2006), Aronchi de Souza (2004) e Kunczik (2002) mostram 

revisões pelas quais o conceito já passa. Para este autor, por exemplo, “a atitude pessimista com 

relação à Cultura, que se nega a reconhecer a legitimidade da necessidade de entretenimento e de 

se  utilizar  de  seu  potencial  positivo,  será  inadequada  tanto  para  o  jornalista  quanto  para  o 

público” (KUNCZIK, 2002, p 108).

A propósito  da televisão  como um dos símbolos  da  “industrialização da  produção de 

sentido” (HARTLEY apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 37), Aronchi de Souza cita também 

o  manual  de  programas  da  British  Broadcasting  Corporation (BBC),  da  Grã-Bretanha,  que 

aponta os motivos da padronização dos programas: entreter e informar. “Todo programa deve 

entreter,  senão  não  haverá  audiência  [...]  Pode  ser  interessar,  surpreender,  divertir,  chocar, 

estimular ou desafiar a audiência, mas despertando sua vontade de assistir. Isso é entretenimento” 

(WATTS  apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 38). E, se do lado das empresas reina essa 

concepção,  de  acordo  com  Kunczik  (2002,  p.  106),  “para  o  receptor,  o  entretenimento  é 

simplesmente aquilo que entretém, vale  dizer,  a ausência de tédio [...]  Para eles o oposto da 

mensagem de entretenimento dos meios de comunicação não é o conhecimento informativo, mas 

o conteúdo que não lhes agrada”. 
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A visão  de  Dejavite  (2006)  sobre  o  receptor  tem outro  embasamento.  Ela  menciona 

pesquisas de institutos como IBGE entre 2002 e 2005. Conforme os dados, no tempo livre, 62% 

dos brasileiros preferem ficar em casa e, como opção de entretenimento, 97% têm a TV. Para a 

autora, o lazer e o aprendizado resultantes desse tempo livre preparam para a vida em sociedade 

no  sentido  de  enriquecimento  cultural  e  de  autopromoção.  Eis  uma  forte  razão  para  que  o 

entretenimento seja “um dos valores mais relevantes” hoje (DEJAVITE, 2006, p. 40).

Ainda que mencione a face vista com negativismo, no oferecimento de temáticas como 

sexo, tragédias e violência, a autora considera o entretenimento como algo que ameniza tensões 

cotidianas. A performance inclusiva dos produtos midiáticos imprime uma ideologia de abolição 

dos títulos de nobreza, ao mesmo tempo em que dirige-se às necessidades de lazer, consumo 

material, amor, aventura e felicidade7. 

5 O entretenimento como fator de diferenciação na pauta jornalística

A  teoria  dos  usos  e  gratificações  parece  legitimar  o  entretenimento  como  um  dos 

principais valores sociais do século XXI. Para ela, o consumo se origina de necessidades prévias 

do consumidor (DEJAVITE, 2006). Nesse sentido, colabora a visão de Niklas Luhmann, de que 

“o entretenimento busca [...] a ativação daquilo que é vivido, esperado, temido, esquecido por si 

mesmo  [...]  O  entretenimento  reimpregna  aquilo  que  as  pessoas  de  qualquer  forma  já  são” 

(LUHMANN, 2005, p. 103). Concepções como estas têm impulsionado fatores de diferenciação 

da pauta jornalística, em especial a partir do século XIX.

Em estudos sobre o embaralhamento das fronteiras entre informação e entretenimento, 

Itânia Gomes (2008) reúne diversas visões sobre o infotainment  ou infotenimento, recuperando 

dados históricos8. A autora afasta o termo de sinônimos como tabloidização e trivialização. Seu 

trabalho sobre o fenômeno vem pelo estudo do “telejornalismo como local por excelência da 

articulação entre informação e entretenimento” (GOMES, 2008, p. 96). E ao considerar que o 

telejornalismo articula  “jornalismo,  sociedade e  cultura”  (GOMES, 2008, p.  107) e  definir  o 

entretenimento  como  “um valor  das  sociedades  ocidentais  contemporâneas  que  se  organiza  

como indústria  e  se  traduz  por  um  conjunto  de  estratégias  para  atrair  a  atenção  de  seus  

consumidores” (GOMES, 2008, p. 99, grifos da autora), ela prepara o questionamento de “como 

o infotainment interage com e reconfigura certos valores jornalísticos tomados como universais: 

7  Entre os estudos atuais sobre a relação mídia/entretenimento, destacam-se os de Umberto Eco, interessado pelas 
manifestações em quadrinhos, música popular, rádio e TV. 
8 Ver Branston, Gill. Infotainment: a Twalight zone. Innovation in Social Sciences Research, vol. 6, issue, 3, 1993, p. 
351-358.

8



interesse público, objetividade, atualidade, credibilidade, independência, legitimidade” (GOMES, 

2008, p. 107).

E  se  hoje  o  estudo  do  entretenimento  –  e  consequentemente  de  sua  relação  com  a 

informação  – ainda  precisam de  aprofundamentos  (GOMES,  2008),  as  primeiras  abordagens 

sobre ele eram ainda mais preconceituosas. Declarações como as de Hearst (apud DEJAVITE, 

2006, p. 58), quando considera que “o público gosta bem mais  de entretenimento do que de 

informação”, provocaram pesquisas como a de Baldasty. Ao mapear conteúdos dos jornais norte-

americanos do século XIX, ele constatou destaque a temas como teatro, livrarias, museus de arte, 

literatura,  esportes,  crimes,  acidentes  e  sociedade,  além de  assuntos  considerados  femininos, 

como beleza e moda. Esse contexto acabou legando à política, por exemplo, um espaço menor 

(BALDASTY apud DEJAVITE, 2006).

Esta configuração se reflete no período analisado de Jornal do Almoço. Como é possível 

observar  na  tabela  1,  a  distribuição  dos  macrotemas  privilegiou  valores  que  causam reações 

emocionais. Em janeiro, destacam-se as editorias de Hard news, (chuvas e tragédias decorrentes 

de causas naturais), Internacional (flashes sobre o terremoto no Haiti) e Outros (veraneio, verão, 

vestibular e esportes, futebol em especial). Neste mês, a política teve relativo destaque, com a 

repercussão do Fórum Social Mundial. 

Em fevereiro,  novamente  destaque às  editorias  Outros  (com macrotemas  como verão, 

concurso de beleza Garota Verão, carnaval, Festa da Uva e educação, com a volta às aulas), Hard 

news (acidentes de trânsito, combate à dengue e o caso Eliseu Santos, então Secretário de Saúde 

do Rio Grande do Sul), além da editoria de Esportes, cujo macrotema foi o futebol. Já em março, 

houve concentração nas editorias de Hard news (vacinação contra a gripe AH1N1, acidentes de 

trânsito, além da sequência do caso Eliseu Santos), Outros (educação, cultura, artes, meteorologia 

e  saúde),  Esporte  (futebol  e Festival  de Balonismo,  sediado por  Santa Maria).  Nesse mês,  a 

política ganhou certo destaque especialmente pelo macrotema do Pré-Sal, também relacionado à 

editoria de Economia. Em março, não há macrotemas relacionados à política propriamente, mas 

correlações,  devido  ao  assassinato  de  Eliseu  Santos,  que  repercutiu  desde  fevereiro.  O  fato 

enquadra-se fundamentalmente na editoria de Hard news em ambos os meses, mas toca a política 

devido ao cargo ocupado e à projeção social da vítima.

 Os macrotemas de JA e seus tratamentos contemplam o que Dejavite (2006) aponta como 

fatores  definidores  do  jornalismo de  INFOtenimento.  Conforme a autora,  a  notícia  light  e  a 

valorização da imagem transformam a dinâmica de criação das notícias, numa ênfase às funções 

de informar, distrair e formar o receptor. Para Dejavite (2006, p. 70), notícia light tem “conteúdo 
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rápido, de fácil entendimento, efêmero, de circulação intensa, que busca divertir o receptor”. Para 

Tarruella e Gil (apud DEJAVITE, 2006), ela distrai, espetaculariza e facilita as relações sociais. 

Para Marcondes Filho (2002, p. 87) a notícia light promove o expurgo da reflexão e uma 

popularização típica da TV, na qual “não pode existir nada de complexo, complicado, ‘difícil’, 

que dê trabalho ao telespectador”. Na concepção do autor, “a televisão é uma espécie de linha de 

montagem mental [...] exigindo para cada segundo que passa uma nova cena, uma nova cara, uma 

nova frase, um novo movimento”.

Outro  fator  preponderante  no  jornalismo  de  INFOtenimento  são  as  imagens.  Elas  se 

fortalecem porque “o público está acostumado, principalmente depois do sucesso da televisão e 

agora com a internet, a aceitar a notícia de melhor montagem cênica” (DEJAVITE, 2006, p. 68). 

Quanto  mais  a  montagem  se  aproximar  da  estética  do  “ao  vivo”,  maior  o  potencial  de 

divertimento (RAMONET  apud  DEJAVITE, 2006). Assim, é compreensível que linguagens e 

estratégias cinematográficas sejam utilizadas nas narrativas televisionadas, pois a forma de filme 

– enfatizada  pelos diferentes  modos  de enquadramento,  corte  e  ritmo – destaca  o curioso,  o 

insólito e o impressionante. 

Conforme  Marcondes  Filho,  não  basta  mais  informar-se  sobre  o  mundo,  é  preciso 

surpreender-se com ele, “as cenas filmadas devem transmitir a dor, a desolação, a tristeza; mas 

também imagens de trabalho, solidariedade, luta, nada é proibido [...] proibidas são as imagens 

monótonas,  ‘sem vida’  paradas,  assentadas”  (MARCONDES FILHO,  2002,  p.  84).  Sobre  a 

herança cinematográfica da televisão, o autor destaca que 

um cinegrafista não pode sair por aí filmando a esmo, ele precisa filmar de uma 
forma cativante: a TV tem de provocar emoção, envolvimento, ligação, como 
os  telefilmes.  O  real  tem  que  se  moldar  aos  modelos  da  ficção  para  ser  
‘telejornalizável’ [...] é preciso tornar o acontecido (a verdade) em algo sedutor, 
pois uma verdade morna não atrai ninguém [...] se a TV consegue fazer com 
que  eu  me  fixe  a  ela,  se  ela  me  prender  e  eu  sentir  ligação,  emoção,  
envolvimento, eu me sentirei, então, ‘como se eu estivesse lá’. O telespectador 
busca na TV sentir as mesmas emoções que ele gostaria de poder viver no real, 
presenciando  a  coisa.  Quando  a  TV  lhe  proporciona  isso  [...]  ele  sente 
internamente um conforto, o de ter participado vivamente do acontecimento. 
Isso lhe dá um valor de verdade e de autenticidade (MARCONDES FILHO, 
2002, p. 85-6).

Mesmo que essa visão seja considerada preconceituosa  por Aronchi  de Souza (2004), 

Trigo  (2003),  Kunczik  (2002)  e  Dejavite  (2006),  há  pontos  de  aproximação  entre  suas 

concepções e aquele autor. Por exemplo, no conjunto analisado de JA, encontram-se amostras do 

que tanto Dejavite quanto Marcondes Filho consideram como pontos de fácil entendimento ou 

motivo  de  envolvimento  emocional  do  telespectador.  Na  editoria  Outros,  os  macrotemas 

veraneio, Festa da Uva e Festival de Balonismo são os exemplos mais evidentes dessa estratégia. 
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Em veraneio, destaca-se a Série Viajante JA, com as riquezas naturais e culturais gaúchas, 

como as águas termais de Marcelino Ramos ou os hotéis-fazenda (figuras 1 e 2)9. A narrativa 

imagética traduz-se no que Dejavite aponta como “a melhor montagem cênica” e oportuniza o 

que Marcondes Filho alude como “as mesmas  emoções  que ele [o telespectador]  gostaria  de 

poder viver no real” ou a impressão “de ter participado vivamente do acontecimento”, agregando 

“valor de verdade e de autenticidade” à enunciação telejornalística. 

                                                       
        Figura 1: Termas de Marcelino Ramos.                            Figura 2: Turismo rural no RS

                      Fonte: www.rbstv.com.br. Fonte: www.rbstv.com.br.

No mesmo sentido se dá a cobertura ao Festival de Balonismo, sediado por Santa Maria. 

Condições meteorológicas prejudicaram o evento, mas a cobertura televisiva foi intensa. Foram 

freqüentes os boletins ao vivo com um repórter dentro ou próximo de um balão, ou que falasse de 

onde balonistas, imprensa e curiosos aguardassem ansiosos pela partida (figura 3). Entradas, nem 

que fosse para avisar sobre mais um cancelamento de voo (figura 4). O espetáculo de cores e 

formas “rouba a cena” e garante a fuga da monotonia. O eu do repórter, ativado, convida o eu do 

telespectador a entrar na narrativa. Garantia de emoção.

                                                         
        Figura 3: Festival de Balonismo: boletim Figura 4: Festival de Balonismo: voo da imprensa cancelado
        Fonte: www.rbstv.com.br.      Fonte: www.rbstv.com.br.

Na  editoria  Hard  news,  a  notícia  light proposta  por  Dejavite  e  o  potencial  de 

envolvimento emocional aludido por Marcondes Filho mostram-se também no tratamento visual 

de macrotemas como o Caso Eliseu Santos, a queda da ponte sobre o Rio Jacuí, o terremoto no 

9 As figuras presentes no artigo têm como fontes as edições de Jornal do Almoço veiculadas na região de cobertura 
da RBS TV Santa Maria-RS, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010. Fonte: www.rbstv.com.br. 
Acesso de 1º de janeiro a 31 de março de 2010.
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Haiti e os acidentes de trânsito. Nestes, por exemplo, é comum que a TV enfatize a juventude dos 

vitimados, mostrando suas fotos, além de fazer com que a próxima imagem revele a violência do 

acidente. O corte brusco entre a foto da vítima e a cena do acidente – com mostras de sangue, 

família e amigos desolados – gera um impacto pela ênfase ao contraste vida/morte. 

Aliás, com a mesma consternação com que comenta as mortes no trânsito, Lasier Martins 

se refere ao Caso Eliseu Santos. Ao sair de um culto evangélico à noite, em Porto Alegre, o então 

Secretário de Saúde do Rio Grande do Sul foi baleado antes de entrar em seu carro. A longa 

investigação da morte por motivo aparentemente torpe, além da intensa documentação da vida 

pessoal e da carreira política foram ingredientes para um prolífero processo de agendamento entre 

fevereiro e março. A cobertura começou com a cena noturna do carro e do corpo isolados para 

perícia (figura 5), seguida da mostra do velório e enterro (figura 6).

                                                                       
             Figura 5: Caso Eliseu Santos: corpo e carro                      Figura 6: Caso Eliseu Santos: velório e enterro
             Fonte: www.rbstv.com.br.        Fonte: www.rbstv.com.br.

Esse caso, no entanto, não causou a mesma comoção das coberturas à queda da ponte 

sobre o Rio Jacuí,  que sapara as cidades de Agudo e Restinga Seca,  no Rio Grande do Sul 

(figuras 8 e 9), e ao terremoto na cidade de Porto Príncipe (figura 7), ambas em janeiro. Neste 

episódio,  a  morte  de  dois  brasileiros  foi  enfatizada.  A  médica  Zilda  Arns,  fundadora  e 

coordenadora internacional das Pastorais da Criança e da Pessoa Idosa, e o tenente do Exército 

Brasileiro Bruno Ribeiro Mário, que estava em missão de paz no país caribenho, tornaram-se 

símbolos da tematização da benevolência brasileira junto às causas internacionais.

                                      
 Figura 7: Terremoto no Haiti             Figura 8: Ponte sobre o Jacuí: dia da queda.      Figura 9: Jacuí: Restos da Ponte
 Fonte: www.rbstv.com.br.     Fonte: www.rbstv.com.br.          Fonte: www.rbstv.com.br.
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Pouco antes, no dia cinco de janeiro, o ano dos gaúchos começava com documentação 

intensa da queda da ponte sobre o Rio Jacuí. Além do espanto pelo fato de uma estrutura gigante 

ceder tão rapidamente, a longa busca pelos corpos foi uma tematização cercada pelos valores-

notícia  apontados  por  Böckelmann  (apud  SOUZA,  2002).  Assim  como  na  cobertura  ao 

terremoto, inicialmente houve um valor de novidade; após, um conjunto de vídeos acrescentou 

poucas  informações,  mas  revestiu  bem o drama da perda de tantas  vidas.  Esse  revestimento 

enfatizou  a  violência,  a  agressividade,  a  dor  e  seus  sucedâneos,  a  referência  ao  pessoal,  ao 

privado e ao íntimo, aos sintomas de êxito pessoal ou político, projetados nas figuras das vítimas, 

cujas trajetórias teriam sido marcadas por trabalho, luta e doação.

Considerações finais

Assim como na atual versão catarinense do programa – ou nos primórdios de JA no Rio 

Grande do Sul, em 1972 – na região central do estado gaúcho temos um Jornal do Almoço que se 

volta  também ao entretenimento.  Essa característica  aponta para a  atualidade  da assertiva de 

Gontijo  Teodoro,  de  que  “os  deveres  do  telejornal  são:  informar,  educar,  servir,  interpretar, 

entreter”  (TEODORO,  1980,  p.  37).  Eis  o  INFOtenimento,  uma  das  novas  especialidades 

jornalísticas também no meio audiovisual (DEJAVITE, 2006).

Como a pesquisa baseou-se na coleta das edições do Jornal do Almoço veiculado pela 

sucursal de Santa Maria apenas entre janeiro e março de 2010, notam-se evoluções na proposta 

do programa. Uma das mudanças está no modo de apresentação, que cada vez mais dispensa a 

bancada e o teleprompter10, além de uma fala mais coloquial, que possibilita melhor interação 

entre os apresentadores e destes com o telespectador. Formato e estúdio abertamente voltados às 

características da revista eletrônica foram lançados no dia 22 de novembro de 2010.

A informalidade e a frequente manifestação de opiniões e humores dos apresentadores 

favorecem a inclusão dos telespectadores.  Inclusive,  para além de assistir  a cada edição pelo 

portal da RBS TV, os internautas são chamados a participar da programação, enviando sugestões 

de pauta, perguntas ao vivo, ou respondendo a pesquisas de opinião. A tentativa de aprofundar o 

10 Tela acoplada à câmera, que disponibiliza ao apresentador o texto a ser lido durante o programa.

13



caráter interativo também se manifesta na criação de um perfil11 na rede social Twitter12, e no uso 

de um tablet13, computador portátil, para acesso à internet durante a apresentação.

Esse reinvestimento no jornalismo show14 e interativo é sensível a um contexto de ações 

comunicativas  legitimadas,  a  exemplo  de  sites  de  compartilhamento  de  vídeos,  como  o 

YouTube15.  Além de divertir-se,  espantar-se,  informar-se,  é  possível  comentar  e postar  novos 

vídeos. Jornal do Almoço parece aproximar-se desse tipo de estratégia comunicacional, já que, 

por  vezes,  veicula  vídeos  amadores  de  cunho  diversional  ou  catastrófico.  Esse  conjunto  de 

estratégias  altera  gradativamente  o  contrato  de  leitura  tradicional  de  JA.  Há  quadros 

humorísticos, musicais e outros tipos de apresentações especiais. 

O esforço do jornalismo para entreter e reter o público seria inócuo e não o permitiria 

sobreviver na TV atual, caso mantivesse sua estandardizada postura informativa, que se propõe, 

ao  menos  histórica  e  ideologicamente,  fria  e  isenta.  Mesclam-se  categorias  e  gêneros;  as 

estratégias se multiplicam e redefinem perfis editoriais. 

REFERÊNCIAS

ANDRES, Márcia T. A trajetória do Jornal do Almoço: ciclos e fragmentos históricos da comunicação 
capitalista. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação). São Leopoldo: Unisinos, 2008. 

ARONCHI DE SOUZA, José C. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São Paulo: Summus, 2004. 

BECKER, Beatriz. A linguagem do telejornal. Rio de Janeiro: E-papers, 2005.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: LIMA, Luiz Costa  
(org.). Teoria da Cultura de Massa. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

DEJAVITE, Fábia A. INFOtenimento: informação + entretenimento no jornalismo. São Paulo: Paulinas, 
2006.
11 http://twitter.com/ja_santamaria. Acesso em: 26/10/10.
12 Twitter é uma rede social e  servidor para microblogging que permite aos  usuários enviar e receber atualizações 
pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por meio do  website do 
serviço,  por  SMS e  por  softwares específicos  de  gerenciamento  (Fonte:  Wikipédia  - 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter. Acesso em: 26/10/10).
13 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC. Acesso em: 15/12/10.
1414 O termo “show” aqui é utilizado em dois aspectos. Tanto no sentido de que o audiovisual enfatiza a 
característica da mostragem – e aí está o sentido literal da palavra show em inglês – quanto no sentido que a palavra 
ganha na expressão show business, por exemplo.
15 O YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital (...) O 
YouTube utiliza o formato Adobe Flash para disponibilizar o conteúdo. É o mais popular site do tipo (com mais de 
50% do mercado em 2006) devido à possibilidade de hospedar quaisquer  vídeos (exceto materiais protegidos por 
copyright,  apesar  deste material  ser  encontrado  em abundância  no sistema).  Hospeda uma grande variedade  de 
filmes,  videoclipes e materiais caseiros. O material encontrado no YouTube pode ser disponibilizado em  blogs e 
sites pessoais  através  de  mecanismos  (APIs)  desenvolvidos  pelo  site.  (Fonte:  Wikipedia 
-http://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube. Acesso em: 26/10/10).

14

http://pt.wikipedia.org/wiki/API
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videoclipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_compartilhamento_de_v%C3%ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Softwares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_mensagens_curtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://twitter.com/ja_santamaria


GABLER, Neal. Vida – o filme. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

GIOVANNINI, Giovanni (Org.).  Evolução na Comunicação: do Sílex ao Silício. Rio de Janeiro: Nova 
Fornteira, 1987.

GOMES, Itânia Maria Mota. O embaralhamento das fronteiras entre informação e entretenimento e a  
consideração  do  jornalismo  como  processo  cultural  e  histórico.  In:  DUARTE,  Elizabeth  Bastos;  
CASTRO, Maria Lília Dias de. Em torno das mídias: práticas e ambiências. Porto Alegre: Sulina, 2008.

HOHLFELDT,  Antonio.  Hipóteses  contemporâneas  de  pesquisa  em comunicação.  In:  HOHLFELDT, 
Antonio;  MARTINO,  Luiz;  FRANÇA,  Vera  (Orgs.).  Teorias  da comunicação:  Conceitos,  escolas  e 
tendências. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 187-240.

KUNCZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul: Manual de Comunicação. São Paulo: Edusp, 
2002.

LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicação. São Paulo: Paulus, 2005.

MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e Jornalismo: a saga dos cães perdidos. São Paulo: Hacker 
Editores, 2002.

SOUZA, Jorge Pedro. Teorias da Notícia e do Jornalismo. Chapecó: Argos, 2002.

TEODORO, Gontijo. Jornalismo na TV. São Paulo: Tecnoprint S.A., 1980.

TORRES, Carla. Discurso informativo audiovisual: Sentidos engendrados na enunciação 
telejornalística. 2008. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática). Santa Maria: UFSM, 2008.

TRIGO, Luiz Gonzaga Godói. Entretenimento: uma crítica aberta. São Paulo: SENAC, 2003.

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 2003.

15


	REFERÊNCIAS

