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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é analisar a presença do jornalismo no programa de 

entretenimento Encontro com Fátima Bernardes. Diante da promessa da jornalista de 

manter suas funções jornalísticas em seu novo programa e considerando a crescente 

tendência da televisão brasileira de combinar estas duas áreas – entretenimento e 

informação -, acreditamos na importância do estudo de produtos que se propõem a 

apostar nesta mistura. Para tanto, norteamos nossa análise a partir dos gêneros, formatos 

e demais características relacionadas ao entretenimento e à informação presentes no 

programa. As análises mostraram que elementos de ambos os campos são explorados 

pelo Encontro de maneira produtiva, apontando para o potencial desta emergente 

tendência, já presente em outros países e que vem ganhando espaço na TV brasileira. 
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1. Introdução 

 

O surgimento de novas tecnologias e as constantes atualizações pelas quais elas 

passam trouxeram alterações significativas para a sociedade do século XXI. A 

comunicação e seus meios, em especial, são exemplos claros da necessidade de 

readaptação ao novo cenário tecnológico. Entre eles, a televisão, que há pouco mais de 

60 anos chegava ao Brasil, tem ganhado grandes concorrentes na captação da audiência: 

a TV por assinatura tornou-se mais acessível
4
; a internet oferece os mais diversos 

conteúdos de maneira gratuita ou a preços baixos, muitos deles antes veiculados 

exclusivamente pela televisão e/ou pelo cinema, como seriados e filmes.  

Esta realidade acaba por demandar a adoção de novas estratégias de fidelização 

do público, como aponta Aronchi de Souza (2004, p.63): “as alterações na grade horária 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 01 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
2 Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela UFV, e-mail: erika.vieira@ufv.br 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFV, e-mail: 

mariana.procopio @ufv.br 
4 Disponível em http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/95-de-novos-clientes-de-tv-por-assinatura-sao-classe-c-

ou-d. Acesso em 18 de janeiro de 2014. 

mailto:erika.vieira@ufv.br
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/95-de-novos-clientes-de-tv-por-assinatura-sao-classe-c-ou-d
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/95-de-novos-clientes-de-tv-por-assinatura-sao-classe-c-ou-d
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das emissoras seguem a necessidade de adaptação momentânea, devido a picos de 

audiência da concorrência ou fatores sazonais”. Por este motivo, emissoras televisivas 

estão investindo em mudanças na programação, procurando atender a um público cujas 

preferências estão cada vez mais refinadas e diversificadas. Programas são retirados do 

ar ou reformulados para dar lugar a novas experimentações e combinações de gêneros e 

formatos que prendam a atenção do telespectador.  

O autor também discorre sobre as poucas modificações realizadas nas grades 

horárias das emissoras brasileiras desde a implantação da TV no Brasil, o que contribuiu 

para gerar a identidade de cada uma delas – a Rede Globo ficou conhecida por suas 

novelas, enquanto os programas de auditório do SBT são sua principal referência. A 

construção destas identidades já consolidadas na sociedade aponta para o risco de 

realizar alterações em uma programação, que já é conhecida do público que a 

acompanha e é grande responsável pela fidelização do mesmo. 

Foi o que aconteceu quando Encontro com Fátima Bernardes substituiu a já 

tradicional programação infantil da Globo, cujos desenhos animados estiveram por 

muito tempo em exibição. A mudança não agradou parte da audiência, que pelas redes 

sociais pediam o retorno das animações
5
. 

O programa é, portanto, símbolo de um momento de grande ruptura para a 

emissora. O projeto do Encontro foi uma idealização da própria apresentadora, que 

depois de 14 anos no jornalismo optou por deixar a bancada do Jornal Nacional (JN), 

onde apresentava notícias do Brasil e do mundo ao lado de seu marido, William Bonner, 

para dar início a uma nova fase de sua carreira. A proposta era trazer algo diferente de 

tudo que já fazia parte da televisão brasileira, numa tentativa de combinar jornalismo e 

entretenimento por meio da discussão de temas atuais, de maneira leve e descontraída. 

A expectativa criada pela emissora em torno da estreia do programa foi grande, 

principalmente pelo ineditismo prometido. Entre as novidades, estaria a própria 

apresentadora, até então conhecida por sua consagrada carreira jornalística. A transição 

do jornalismo para o entretenimento era um dos fatores que despertava a curiosidade 

dos telespectadores: como seria Fátima Bernardes como apresentadora de um 

programa? Porventura deixaria o jornalismo? 

Apesar de ingressar em um novo ramo, Fátima prometeu ao público que não 

abandonaria totalmente suas funções jornalísticas ao deixar a bancada do telejornal 

                                                 
5
 Disponível em http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/fas-reclamam-da-ausencia-da-tv-

globinho-no-twitter-20120625.html. Acesso em 08 de abril de 2014. 

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/fas-reclamam-da-ausencia-da-tv-globinho-no-twitter-20120625.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/fas-reclamam-da-ausencia-da-tv-globinho-no-twitter-20120625.html
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brasileiro de maior audiência no país
6
. Desta forma, buscamos neste trabalho analisar 

como esta combinação de entretenimento e informação foi construída em Encontro com 

Fátima Bernardes, de modo a verificar se Fátima foi fiel à promessa de não deixar sua 

carreira jornalística para trás. 

 

2. Entretenimento e informação nos gêneros televisivos 

 

São inúmeros os gêneros existentes e utilizados em nossa sociedade para a 

comunicação. Frequentemente, com as modificações tecnológicas, sociais, culturais, 

entre outras possíveis, novos gêneros vão surgindo e se tornando conhecidos à medida 

que as pessoas passam a utilizá-los. Bakhtin (1997) atribui o surgimento de um gênero à 

existência de “tipos relativamente estáveis” de enunciados, elaborados a partir de cada 

esfera de utilização da língua, ou seja, ao fato de existirem características comuns a 

textos e discursos que permitam incluí-los em uma mesma classificação. 

Os gêneros são grandes responsáveis pelo reconhecimento daquilo que será 

consumido por meio da mídia, seja impressa, radiofônica, televisiva, online, etc. Eles 

geram expectativas em relação ao programa e funcionam como estratégias de 

comunicabilidade, chamando a atenção da audiência para o que será veiculado. Com 

base neste reconhecimento, o indivíduo poderá decidir se o que está sendo oferecido é 

de seu interesse ou não, tendo condições de optar pela manutenção do consumo deste ou 

de outro programa. 

Aronchi de Souza (2004) foi um dos primeiros pesquisadores brasileiro a propor 

uma classificação de gêneros para a televisão brasileira, baseado em um estudo da grade 

horária de sete emissoras nacionais de TV que transmitiam suas programações para a 

cidade de São Paulo na frequência VHF, ou seja, emissoras de sinal aberto, sem 

codificação. A proposta do autor divide os gêneros por ele identificados em cinco 

categorias: entretenimento, informação, educação, publicidade e outros.  

Nota-se, na classificação de Aronchi de Souza, a clara separação entre 

entretenimento e informação, categorias que atualmente têm sido misturadas, levando 

ao surgimento do neologismo infotainment (ou infotenimento, no português). O termo 

da língua inglesa surgiu no fim da década de 1980, a partir da junção de duas palavras 

que dão nome a áreas consideradas bastante distintas – o entretenimento e a informação. 

                                                 
6
 Disponível em: http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/08/22/jornal-nacional-tem-mais-

audiencia-que-a-soma-dos-concorrentes.htm. Acesso em 08 de abril de 2014. 

http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/08/22/jornal-nacional-tem-mais-audiencia-que-a-soma-dos-concorrentes.htm
http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2013/08/22/jornal-nacional-tem-mais-audiencia-que-a-soma-dos-concorrentes.htm
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Aplicado ao jornalismo, somente nos anos 1990 ganhou força. Segundo Dejavite (2007, 

p.2), “o jornalismo de INFOtenimento é o espaço destinado às matérias que visam 

informar e entreter, como, por exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, as fofocas e as 

notícias de interesse humano  – os quais atraem, sim, o público.” 

Prova disto é o manual de produção de programas da British Broadcasting 

Corporation (BBC) (Watts apud Aronchi de Souza, 2004), da Grã-Bretanha, que traz 

uma “normatização” usada por muitas emissoras para produzir a grade de programação 

que conhecemos. Segundo a publicação, os programas devem entreter e informar. O 

entretenimento é o que prende a atenção do telespectador e garante audiência à 

emissora. Entretanto, a informação também é de extrema importância à programação 

televisiva. Para que um programa cumpra esta função, é preciso que, ao seu fim, o 

telespectador saiba um pouco mais do que sabia quando começou a assisti-lo. Segundo a 

publicação, mesmo os produtos de caráter informativo devem, antes de qualquer coisa, 

entreter; não podemos ignorar o fato de veículos de comunicação serem empresas que 

dependem da audiência para obter lucro financeiro. 

O entretenimento pode, ainda, ser considerado importante valor-notícia à 

atividade jornalística: “a capacidade de entreter situa-se em uma posição elevada na lista 

dos valores-notícia, quer como um fim em si mesmo, quer como instrumento para 

concretizar outros ideais jornalísticos” (GOLDING e ELLIOTT, 1979 apud AGUIAR, 

2008).  

Além disto, a televisão, por seu caráter mercadológico e profunda dependência 

da publicidade para obtenção de verba que mantenha seu funcionamento, já carrega a 

função de entreter o público, conforme afirma Duarte (2004): 

As televisões, principalmente as comerciais, visam ao entretenimento 

e, só bem depois, à informação. É seu comprometimento com o 

mercado em que a concorrência é acirrada e com a audiência cada vez 

mais disputada que define seu caráter marcadamente lúdico: tevê é 

entretenimento. É sob sua chancela que informações – noticiários, 

entrevistas, reportagens, documentários – acontecem. E 

entretenimento é leveza, superficialidade, humor; é espetáculo. 

(DUARTE, 2004, p. 50) 

 

Não é à toa que a oferta de produtos que combinam estratégias de jornalismo e 

entretenimento tem crescido neste início do século XXI, como constatam Gutmann, 

Santos e Gomes (2008):  

No Brasil, o fenômeno é evidente tanto do ponto de vista da utilização 

de marcas do jornalismo por uma ampla variedade de produtos que 

não são reconhecidos como telejornalísticos (referimo-nos, em 
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especial, aos programas de variedades voltados para o público 

feminino), quanto pela cada vez maior utilização, no telejornalismo, 

de recursos narrativos, dramáticos, audiovisuais comuns às esferas do 

entretenimento. (GUTMANN, SANTOS E GOMES, 2008, p.1) 

 

O programa de variedades, classificação dada pela Rede Globo de Televisão ao 

programa Encontro com Fátima Bernardes, está entre os gêneros da TV brasileira 

propostos por Aronchi de Souza (2004) que podem abranger os dois campos citados 

(entretenimento e informação), bem como o talk show (gênero que, a nosso ver, está 

também próximo da proposta do Encontro
7
) e o programa de auditório, por exemplo. O 

próprio Aronchi de Souza acredita que o programa de variedades é uma nova 

classificação para os antigos programas de auditório, que fizeram muito sucesso no 

rádio e, por isso, ganharam espaço na televisão.  

Seja como talk show, programa de auditório ou de variedades, é certo que 

Encontro com Fátima Bernardes pertence a um gênero da categoria entretenimento, que 

está entre os mais flexíveis e diversificados em relação ao uso e combinação de 

formatos. A flexibilidade do gênero escolhido abre espaço para o cumprimento da 

promessa de Fátima, de manter suas funções jornalísticas em um programa de 

entretenimento, uma vez que permite a utilização de matérias, entrevistas e outros 

recursos comuns ao jornalismo, tal qual o conhecemos. 

 

2. Encontro com a jornalista 

 

Encontro com Fátima Bernardes é um programa exibido de segunda a sexta-

feira, das 10h40 ao meio-dia, pela Rede Globo de Televisão. Sua estreia aconteceu no 

dia 26 de junho de 2012 e representou a mais recente alteração realizada na 

programação matutina da emissora, que, nesta faixa de horário, era dedicada ao público 

infantil. O programa é comandado pela jornalista e apresentadora Fátima Bernardes com 

a ajuda de seus parceiros
8
: Lair Rennó (jornalista e elenco

9
), Marcos Veras (humorista), 

Branco Mello (consultor musical), Aline Prado e Gabriela Lian (jornalistas por 

formação, repórteres do Encontro). O tempo de duração do programa é dividido em três 

                                                 
7
 Na monografia Encontro com Fátima Bernardes: Uma análise de gêneros, formatos e socialização da 

vida particular na TV, de minha autoria e sob a orientação da professora Mariana Ramalho Procópio, esta 

questão é discutida com maiores detalhes. 
8
 A equipe completa do programa está disponível em http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-

fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2012/07/creditos-do-encontro-com-fatima-bernardes.html. Acesso 

em 11 de janeiro de 2014. 
9
 Nos créditos do programa, a emissora confere a Lair Rennó a função “elenco”. 

http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2012/07/creditos-do-encontro-com-fatima-bernardes.html
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/O-Programa/noticia/2012/07/creditos-do-encontro-com-fatima-bernardes.html


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 6 

blocos: geralmente o primeiro é o maior, de 30 a 40 minutos, em média; o segundo tem 

entre 20 e 25 minutos e o último de 8 a 20 minutos. 

O programa é quase sempre ao vivo, identificado pelo símbolo da emissora para 

transmissões diretas. A identificação do ao vivo é importante porque, conforme Jost 

(2004), ela confere um caráter autentificante ao programa, característica valorizada pelo 

público. Atualmente, entretanto, tem crescido o número de programas gravados, como 

as sextas-feiras, conhecidas como “dia de música” do Encontro. O mesmo aconteceu em 

ocasiões pontuais, como quando Fátima tirou férias em julho de 2013
10

 e, recentemente, 

na semana do Natal de 2013. 

Quando o programa foi ao ar, era pouco ousado no uso de formatos muito 

variados, característica bastante presente em programas de variedades (como sugere o 

nome). Fátima ainda carregava uma postura formal e pouco dinâmica
11

, demonstrando 

falta de habilidade para costurar bem os assuntos, que muitas vezes não possuíam 

conexão entre si. Os sorrisos ainda eram escassos e a postura muito mais contida, sem 

muitas gargalhadas e descontração, também pelos muitos anos de seriedade na bancada 

do Jornal Nacional, cujo propósito demanda objetividade na apresentação das notícias e 

fatos relatados. Atualmente, Fátima apresenta maior desenvoltura e animação, deixando 

não só os convidados muito à vontade, como também mantendo o nível de interação 

bastante envolvente durante todo o programa. 

Por estar classificado na categoria entretenimento, o programa possui diversas 

atrações que garantem a dinamicidade e leveza do programa. Entre as características de 

um programa do gênero estão a casualidade, a espontaneidade, o bom humor e 

versatilidade de assuntos e temas (jornalismo, política, esporte, musical, entre outros), 

todos facilmente encontrados no Encontro: casualidade, espontaneidade, intimidade 

emocional e bom humor são típicos de uma conversa descontraída, que mesmo tratando 

de assuntos sérios, não possui a formalidade de um debate, por exemplo. O modo como 

os convidados se posicionam no palco (lado a lado, sem barreiras, sugerindo um 

ambiente de interação onde todos têm acesso visual e espacial a todos, conforme mostra 

a Figura 01), como se portam durante a discussão (com liberdade para interromper, 

                                                 
10

 Disponível em: http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/para-tirar-ferias-fatima-bernardes-deixara-

programas-gravados/. Acesso em 06 de janeiro de 2014. 
11

 A notícia publicada no site da revista Veja, da editora Abril, aponta para este engessamento ainda 

presente em Fátima quando o programa foi ao ar. Também destaca a melhora progressiva em relação a 

este aspecto, que hoje é ainda mais evidente. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/um-mes-depois-fatima-bernardes-se-solta-em-encontro. 

Acesso em 14 de janeiro de 2014. 

http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/para-tirar-ferias-fatima-bernardes-deixara-programas-gravados/
http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/para-tirar-ferias-fatima-bernardes-deixara-programas-gravados/
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/um-mes-depois-fatima-bernardes-se-solta-em-encontro
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opinar, contar casos) e como se dirigem uns aos outros (sem formalidades, referindo-se 

ao outro pelo pronome “você”, opinando sobre a vida do outro, etc.) demonstra esta 

casualidade e intimidade. 

 

Figura 01 – Posicionamento dos convidados no palco sugere um ambiente de intimidade e interatividade 

 

O bom humor pode ser identificado no modo como os assuntos são abordados, 

procurando um tratamento que garanta leveza à discussão, mesmo em assuntos sérios, 

apontando para uma tendência otimista, de sempre destacar o lado bom das coisas. O 

humor, em seu lado mais cômico, também está frequentemente presente no programa, 

por meio da figura de Marcos Veras, conhecido por seus papéis na emissora e sua 

carreira humorística. A versatilidade de assuntos é percebida desde a estreia do 

programa e permanece até os dias atuais, desenvolvendo discussões acompanhadas de 

fatos cotidianos, dilemas do dia a dia, notícias, dados, mostrando que o entretenimento 

não caminha sozinho no programa. 

A apresentadora de fato trouxe sua experiência para o programa e é possível 

perceber alguns elementos jornalísticos em seu novo trabalho. O primeiro deles é a 

presença garantida de pelo menos um especialista no assunto discutido, fonte importante 

em muitas reportagens jornalísticas. O especialista é a pessoa competente para falar com 

propriedade sobre determinado assunto, é quem garante a autenticidade e veracidade das 

informações veiculadas, emitindo avaliações à luz de estudos, dados, entre outros. Um 

exemplo é o psicanalista Francisco Daudt, já considerado “parceiro” do programa por 

comparecer com frequencia, em especial para falar seu ponto de vista sobre assuntos 

relacionados ao comportamento humano. Além dele, no dia 23 de dezembro de 2013, 
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Fátima recebeu o advogado Márcio Rachkorsky, especialista em convivência em 

condomínio para falar sobre o assunto em função do “dia do vizinho”. 

 

Figura 02 – Especialistas comentam os assuntos com base nos conhecimentos de sua área, garantindo a 

autenticidade e veracidade das informações  

 

Esta presença não é comum em programas de variedades, que na maioria das 

vezes são mais direcionados ao entretenimento do que à informação, em sua 

cientificidade. Aqui, Encontro diferencia-se de seus pares, trazendo uma proposta que 

carrega muito do passado de Fátima, quando ainda se dedicava unicamente ao 

jornalismo tradicional e objetivo. 

A própria apresentadora frequentemente mostra dados de pesquisas ou institutos 

consagrados que tragam informações científicas sobre o assunto, como é possível notar 

no programa do dia 22 de maio de 2013, cujo assunto era crianças desaparecidas e 

Fátima complementou a conversa trazendo números: “Segundo a polícia de São Paulo, 

em média três crianças desaparecem por dia no Estado e hoje existem 3 mil crianças e 

adolescentes desaparecidos”. Quando o assunto era videogames, no dia 26 de dezembro 

de 2013, Fátima trouxe os valores movimentados pelo mercado de jogos. No 

jornalismo, muitas pautas surgem a partir de resultados de pesquisas e dados como estes 

e no Encontro acontece o mesmo em certas ocasiões – a fonte da discussão é algum 

dado ou pesquisa recente que pode interessar ao telespectador.  

A presença de jornalistas como parceiros de Fátima também demonstra a 

preocupação da apresentadora em não abrir mão de sua antiga função na emissora, outra 

particularidade que não é encontrada em programas semelhantes ao Encontro. Eles são 

responsáveis por comentarem notícias (Lair, mais especificamente) e produzirem 

matérias a serem veiculadas durante a discussão, função exercida na maior parte das 

vezes pelas repórteres Aline Prado e Gabriela Lian. Apesar de Fátima nem sempre 

repetir que seus parceiros são jornalistas, nossa memória discursiva nos permite 

identificá-los como tal, principalmente pelo modo como se posicionam e constroem as 
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reportagens. Na Figura 03, por exemplo, vemos Aline Prado (imagens superiores) e 

Gabriela Lian (imagens inferiores) realizando entrevistas e uma participação durante o 

programa. 

 

Figura 03 – As repórteres do programa, Aline Prado (acima) e Gabriela Lian (abaixo) 

 

Ainda assim, estas reportagens têm características um pouco diferentes daquelas 

produzidas para um telejornal. São construídas com poucos OFFs
12

 e raramente 

possuem passagens
13

; a narrativa é montada a partir dos depoimentos (sonoras
14

) dos 

entrevistados, conferindo um tom mais leve à matéria. Os jornalistas também fazem 

povo fala
15

 (recurso usado com grande frequência no programa) e até testes nas ruas. No 

programa exibido no dia 27 de dezembro, a conversa girou em torno do assunto valores 

e Aline Prado realizou um teste na Central do Brasil: o produtor fingia deixar a carteira 

cair e esperavam para ver se as pessoas devolveriam, se seriam honestas. Depois de 

exibido o vídeo, os convidados comentavam no estúdio sobre a atitude das pessoas e 

compartilhavam experiências em que tiveram a oportunidade de agir honestamente. 

O programa também repercute notícias que ganham maior notoriedade no dia ou 

semana. Na ocasião da venda do Neymar, jogador do time de futebol Santos, o 

                                                 
12 OFF: Marcação técnica do script de telejornal que indica que o locutor está lendo o texto, sem aparecer na tela. 
13 Passagem: gravação feita pelo repórter no local do acontecimento, com informações, para ser usada no meio da 

matéria. A passagem reforça a presença do repórter no assunto que ele está cobrindo e, portanto, deve ser gravada no 

desenrolar do acontecimento. O repórter pode fazer uma passagem ao lado do entrevistado, já encaminhando para a 

entrevista. 
14 Sonora: termo usado para designar uma fala da entrevista. 

Fonte: PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
15 Enquete com populares sobre determinado assunto 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 10 

programa do dia 27 de maio de 2013 começou com uma conversa entre Fátima, Lair e 

Marcos Veras a respeito do assunto, introduzindo novos convidados à medida em que o 

assunto ia se desenvolvendo. 

A utilização de personagens também é comum em matérias jornalísticas, pois 

além de “ilustrar” o assunto, elas humanizam e aproximam a pauta das demais pessoas. 

No Encontro, vários personagens são trazidos ao estúdio diariamente. Na maioria das 

vezes, são pessoas anônimas que possuem alguma experiência relacionada ao assunto 

em pauta, histórias e/ou ideias para compartilhar com os demais. No dia 24 de dezembro 

de 2013, por exemplo, Fátima recebeu voluntários de uma ONG que ajuda na 

construção de casas para pessoas carentes. Para contar a experiência de ser atendida 

pelo projeto, Adriana vai ao Encontro e fala sobre sua casa, antes e depois da 

reconstrução. 

 

Figura 04 – Voluntários da ONG Teto e Adriana, personagem convidada para contar sua experiência com 

a organização. 

 

Outro fato a ser destacado e que tem direta relação com a prática jornalística é a 

tentativa de abordar todos os lados de determinado assunto. No programa do dia 26 de 

dezembro de 2013, por exemplo, o assunto discutido era “rotina”. Claudia possui uma 

rotina bastante rígida e conta seus motivos para gostar das atividades e horários pré-

definidos e seguidos à risca. Do outro lado da discussão, estava o casal Lauro e Régia, 

que procuram escapar da rotina sempre que podem. Também participavam da conversa 

músicos e atores convidados, que pela natureza do trabalho precisam se adaptar à vida 

sem rotina e/ou criar uma quando estão fora do trabalho. 
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Figura 05 – Claudia e o filho (à esquerda) gostam e seguem uma rotina; o casal Régia e Lauro (à direita) 

procuram sair da rotina sempre que podem. 

 

Todas estas características são prova de que, apesar da natureza do programa não 

ser essencialmente jornalística, Encontro utiliza recursos que nos remetem à atividade 

anteriormente desenvolvida por Fátima. É verdade que a predominância do 

entretenimento é marcante, mas é fácil notar a relação construída entre este e a 

informação.  

 

4. Considerações finais 

 

A combinação de elementos do jornalismo com o entretenimento é uma 

tendência que tem ganhado espaço na programação televisiva brasileira. Notadamente, o 

programa Encontro com Fátima Bernardes faz uso desta estratégia ao cumprir a 

promessa da apresentadora de manter algumas de suas funções jornalísticas, ainda que 

em uma abordagem mais próxima do entretenimento.  

Especificamente no programa, esta combinação é feita por meio da mistura de 

recursos comuns a ambas as áreas, como a descontração e leveza características do 

entretenimento, constantemente presentes durante discussões que podem ser pautadas 

por pesquisas ou dados estatísticos, das quais participam especialistas e personagens – 

fontes essenciais às produções jornalísticas. A conversa pode ainda ser complementada 

com um povo-fala ou matérias bastante próximas daquelas exibidas nos telejornais, 

feitas por jornalistas formados, que conhecem o processo de produção de notícias e 

reportagens. 

A presença de uma equipe formada por jornalistas, aliás, e a constante 

preocupação em mostrar várias opiniões (ouvir todos os lados), bem como o 

conhecimento ratificado de um especialista no assunto do dia são alguns dos aspectos 

que demonstram o comprometimento da apresentadora em veicular informações úteis e 
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verídicas ao telespectador, ao mesmo tempo em que entretém com outras atrações, 

diversidade possibilitada pelo gênero no qual o programa se inscreve. 

 Desta forma, apesar de ter ingressado em uma nova fase da carreira, voltada 

para o entretenimento, Fátima tem conseguido unir as duas áreas do infotenimento, 

estratégia que tem sido readaptada ao longo do programa – nos primeiros meses, 

mostrava-se mais sério, com muito debate, pouca música e variedade de atrações; hoje 

encontramos mais entretenimento, com conversas informativas, mas conduzidas de 

maneira leve, como em um bate-papo. 

O fato de a emissora – Rede Globo – ter optado por realizar uma mudança deste 

nível em sua programação matutina para investir na proposta da jornalista demonstra 

que a estratégia de unir entretenimento e informação tem chamado a atenção das 

empresas de comunicação, assinalando a importância de estudar este “fenômeno” 

emergente neste início de século. 
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