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RESUMO 

Na moderna sociedade industrial, a televisão é um meio de lazer, mas também um meio de 

transmitir informação a pessoas que não procuram esse conhecimento em outras mídias. 

Dessa forma, é comum encontrar, em programas de variedades ou em telejornais, o formato 

infotenimento, o qual une entretenimento e informação, e que tem o humor como um recurso 

para transmitir a notícia de forma mais leve e fácil de ser assimilada. Este trabalho analisa a 

ligação entre humor e jornalismo, a partir de autores que estudam o infotenimento e a 

sociedade do espetáculo, além dos que analisam programas com formatos jornalísticos que 

utilizam tal recurso, a fim de discutir se a abundância de humor em jornais televisivos 

transforma-os em entretenimento, promovendo a espetacularização da notícia e deixando em 

segundo plano sua principal função: informar. 
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INTRODUÇÃO 

 

É recorrente nos depararmos com programas televisivos que fundem 

entretenimento e informação, seja pela apropriação de moldes jornalísticos em programas de 

variedades ou pelo uso de doses de humor em telejornais. É difícil distinguir o que se encaixa 

em cada classificação porque a linha entre esses dois ramos televisivos é extremamente tênue.  

As razões para utilizar essa nova forma de transmitir informação, o infotenimento, 

são diversas. Dentre elas, o objetivo de levar informação aos menos “esclarecidos” e assim 

conseguir uma audiência cada vez maior, para que o veículo de comunicação possa lucrar 

mais e mais. Entretanto, ao tentar atingir uma heterogeneidade do público-alvo, as empresas 

de televisão encontram-se diante do dilema de “facilitar” a linguagem e perder a profundidade 

do conteúdo ou falar com propriedade, mas alcançar uma pequena parcela de espectadores. 

_______________________ 

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

de 22 a 24 de maio de 2014. 
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Visto que a televisão, assim como outras mídias, não está isenta das leis 

mercadológicas de concorrência, para manter o veículo é preciso alavancar a audiência e, uma 

das ferramentas para isso, é a utilização do humor, o qual é considerado, ao mesmo tempo 

uma maneira de atrair a concentração do telespectador, desentediando, e acusado de distrair o 

foco da notícia, fazendo com que a atenção seja voltada para os meios utilizados por ele. A 

partir dessa premissa, objetiva-se discutir até que ponto o humor é um recurso positivo no 

telejornalismo e que se encaixa nos padrões da notícia, levantando a hipótese de que o uso 

desse artifício, em excesso, transforma o jornalismo em entretenimento, promovendo uma 

espetacularização da notícia, a qual deixa à parte sua função de informar e passa a servir ao 

lazer.  

Para isso, a pesquisa terá como base autores que discutem a sociedade do 

espetáculo, infotenimento, a fusão entre jornalismo e entretenimento, e o humor. Porém, como 

se trata de uma pesquisa sobre formatos televisivos, serão eleitos exemplos de programas 

televisivos que se encaixam nessa temática e que já foram alvo de estudo de autores, a fim de 

partir para uma generalização da questão.  

Os resultados do estudo poderão contribuir para que profissionais da comunicação 

construam uma opinião sobre qual a melhor forma de transmitir informação e fazer com que 

ela seja prontamente assimilada por seu público-alvo.  

 

A MÍDIA COMO ESPETÁCULO: UM SHOW DE NOTÍCIAS  

 

 Atualmente, na moderna sociedade industrial, a televisão é um veículo de 

comunicação utilizado para o lazer por muitos indivíduos, isso porque é uma atividade que 

não exige pensamento crítico. O trabalhador cumpre sua rotina diariamente, enfrenta trânsito 

para chegar ao seu emprego, aguenta a pressão do chefe e tudo o que mais quer, ao fim do dia, 

é descansar. Sendo assim, em seu tempo de folga, opta por assistir a programas televisivos por 

ser uma válvula de escape dos problemas. (MARCONDES FILHO, 1991). 

De acordo com Marcondes Filho (1991), a televisão tem por função, além de 

divertir, informar e ser uma fonte de atualização, isso porque tem recepção contínua e regular 

ao “entrar” na casa dos espectadores. Dessa forma, eles têm a falsa impressão de que 

participam de um diálogo. Essa sensação de aproximação é dada por uma representação da 
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vida real, através do espetáculo, o qual é, para Debord (2011), a principal produção da 

sociedade atual. O pensador ainda acredita que todos os aspectos da vida das comunidades 

com modernas condições de produção tornaram-se meras representações.  

Segundo Traquina (2005), o jornalismo é a vida dividida em seções, tal como em 

uma enciclopédia, que vão desde economia à educação e cultura, além de ser a vida contada, 

assim como nascimentos ou mortes noticiadas_ acontecimentos cotidianos porém de pessoas 

famosas ou trágicos de anônimos. Ainda para o autor, as notícias são construções sociais, 

resultantes de inúmeras interações entre agentes sociais, cujo objetivo é promover a 

informação em prol de suas estratégias de comunicação. 

A televisão precisa ser atrativa, mostrar a magia de um show, por isso a sua 

linguagem é o espetáculo: “A televisão, enfim, espetaculariza todos os acontecimentos; esse é 

seu modo de transmitir o mundo para o mundo.” (MARCONDES FILHO, 1991, p.41). 

Entretanto, o universo do espetáculo aprisiona a sociedade moderna em seu sono, 

promovendo a hipnose e degradando a vida concreta. Ele transforma a vida em seu produto, 

distanciando-se, cada vez mais, dela; quanto mais o espectador a assiste, menos vive: “O 

espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação.” (DEBORD, 

2011, p.24). 

As críticas voltadas ao espetáculo o afirmam ser uma negação visível da vida que 

se tornou visível e a verdade, apenas um momento do que é falso. Portanto, a tentativa das 

mídias de fazer notícia, promovendo uma aproximação do espectador através da produção de 

um espelho da vida cotidiana não atinge a finalidade de reproduzir a realidade e transmitir 

verdade: “O cidadão aparece com freqüência como refém delas [mídias], tanto pela maneira 

como é representado, quanto pelos efeitos passionais provocados, efeitos que se acham muito 

distantes de qualquer pretensão à informação”. (CHARAUDEAU, 2012, p.17) 

 

A PARCERIA ENTRE INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO 

 

Ao jornalismo sempre coube o papel de informar, ser sério e formar a opinião 

pública, enquanto ao entretenimento cabia a função do lazer, do divertimento. Entretanto, o 

neologismo infotenimento surgiu para definir esses setores complementares e sua união. 

Segundo Dejavite (2007), o infotenimento é um espaço destinado a matérias que têm por 
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finalidade informar e entreter, ou seja, a notícias que são mais bem recebidas pelo público. 

Ainda para a autora, essa leveza ao transmitir informação define a notícia light, que também é 

classificada como conteúdo veloz, de fácil entendimento, com finalidade de divertir o 

receptor.  

O humor é um dos recursos utilizados pelo infotenimento, cuja função é levar 

informação a quem não procura por ela, isto é, a pessoas de classes sociais inferiores que têm 

na televisão o único meio de distração e lazer. Devido ao fato de o humor ser utilizado tanto 

em programas de caráter jornalístico, quanto por programas de variedades que se apropriam 

do formato de telejornais, existe certa dificuldade em classificar o que de fato é jornal e o que 

não é.  

O limite ético que separa jornalismo de entretenimento não existe. Um exemplo 

explícito são as revistas especializadas em celebridades. Esse tipo de conteúdo 

satisfaria nossas curiosidades, estimulando nossas aspirações, possibilitando 

extravasar nossas frustrações e nutrindo nossa imaginação (DEJAVITE, 2007, p. 3).  

 

Entretanto, há estudiosos que consideram o jornalismo como o oposto do 

entretenimento, já que um dos seus princípios é a objetividade. Na visão do teórico Jorge 

Pedro Sousa, os jornais devem ter por finalidade informar os cidadãos, visto que esses 

constituem a sociedade e têm discernimento para intervir no sistema político.  

O jornalismo deve agir especialmente no ato de informar os cidadãos, levando em 

consideração que eles são atores responsáveis pelo sistema social no qual eles se 

inserem e no qual eles possuem o poder de interferir. Informar jornalisticamente 

deve ser, de forma resumida, permitir aos cidadãos agir de forma responsável. Na 

minha opinião, entreter jornalisticamente, por outro lado, tende a degradar a 

informação e, consequentemente, as funções dos media na sociedade. (SOUSA, 

2002, p.47) 

 

 O telejornalismo ainda pode ser visto como algo não totalmente “rígido”, por 

ser apresentado na televisão, um meio de lazer para os espectadores, agregando, assim, a 

função de entreter, por utilizar trilhas sonoras agradáveis em BG’s, pela empatia gerada pelos 

âncoras e pela publicidade nele inserido. (ABRAMO, 2004). 

Aceitamos o convite dos apresentadores, porque sabemos que a notícia não é para 

ser levada a sério, que é todo divertimento, por assim dizer. Tudo sobre um 

noticiário nos diz isso - a boa aparência e amabilidade do elenco, a sua brincadeira 

agradável, a música empolgante que abre e fecha o show, os directos, os comerciais 

atraentes - tudo isso e muito mais sugere que o que acabamos de ver não é motivo 

para chorar. Um show de notícias, para ser claro, é um formato de entretenimento, e 

não de reflexão, educação, ou catarse. (POSTMAN, 1973, apud NASCIMENTO, 

2010. P.18) 
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O princípio do jornalismo é anunciar a realidade, porém o infotenimento estampa 

notícias como “revelações de verdades”, ou seja, ao fazer uso do entretenimento, apresenta a 

informação como se estivesse contando um segredo ao espectador. A estratégia dessa nova 

forma de apresentar conteúdo é priorizar o engraçado em detrimento do “sério”, porém sem 

deixar de lado a apuração do fato. Dessa forma, os critérios de noticiabilidade através do 

infotenimento são o interesse da notícia e sua importância. (AGUIAR, 2008). 

Para Nascimento (2010), o conceito é muito abrangente, por aceitar tanto 

programas jornalísticos de tom mais leve, quanto programas de entretenimento com formato 

jornalístico: “Todos estão sim classificados como infotenimento, mas a partir daí pode-se 

perceber estratégias e objetivos distintos de cada programa”. Mesmo assim, Carvalho e 

Pimenta (2012) consideram o infotenimento como algo positivo: “Apesar de divertir, o 

infotenimento não aliena. Ele informa tal qual a notícia é. Não acrescenta e não inventa, 

apenas repassa o conteúdo de uma maneira diferente do comum”. 

 

O FOCO DA ATENÇÃO 

 

A televisão é um meio de comunicação que sobrevive da venda de sua 

programação, pois está inserida na lógica comercial, em situação de concorrência com outros 

veículos semelhantes. Sendo assim, é necessário que a informação seja veiculada de forma a 

interessar o maior número de espectadores possíveis, promovendo o crescimento da audiência 

e um consequente lucro para a empresa.  

Segundo Debord (2011), quando as emissoras visam somente o ganho financeiro, 

preocupam-se mais com seus próprios interesses do que com os da sociedade, resultando em 

uma perda da qualidade do conteúdo informativo.  

A partir desse ponto, chega-se a um impasse: escolher atingir um maior número 

de cidadãos implica em mudar a maneira de transmitir informação, ou seja, adaptá-la ao 

repertório dos menos “esclarecidos”, com recursos específicos e vocábulos simples. 

Entretanto, ao fazê-lo, menos credível é a mídia; ao passo que se a escolha for a de aprofundar 

o conteúdo, mais se distancia do grande público. (CHARAUDEAU, 2012). 
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A capacidade de entreter representa um dos valores-notícia mais importantes 

nesse jornalismo, pois narra acontecimentos com base no interesse humano, captando atenção 

através de curiosidades e do extraordinário. “Para informar o público é necessário produzir 

um jornal que desperte seu interesse, não havendo utilidade em fazer um tipo de jornalismo 

aprofundado, se os leitores não se sentem atraídos.” (AGUIAR, 2008, p.11). O público gosta 

do tipo de informativo que explora exageros, dramatiza relatos e transforma a notícia em um 

verdadeiro show pois acredita que assistem a uma verdade incontestável. (DEBORD, 2011). 

Visto a necessidade de fidelizar a grande massa devido à lógica comercial, um 

recurso utilizado por diversos programas televisivos, inclusive telejornais, é o humor, o qual 

é, ao mesmo tempo, considerado uma maneira de atrair a concentração do telespectador, 

desentediando, e acusado de distrair o foco da notícia, fazendo com que a atenção seja voltada 

para os meios utilizados por ele. 

Essa nova forma de informar, através do humor, atinge classes sociais inferiores, 

que não procuram informação, porém, isso pode promover a espetacularização da notícia. O 

objetivo de atrair atenção para o acontecimento pode, em alguns casos, ter efeito contrário e 

desviar o foco para a forma com que o fato é transmitido. “Como parte da sociedade, ele [o 

espetáculo] é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Pelo fato de 

esse setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência” (DEBORD, 

2011, p.14).  

Para Debord (2011), o espetáculo é, concomitantemente, a sociedade, parte dela e 

instrumento de unificação. No entanto, Marcondes Filho (1991) adverte que, ao objetivar um 

aumento numérico de seu público, as emissoras de televisão baixam a qualidade de seus 

programas, sendo assim, o que pretende unir promove uma segregação ainda maior, já que as 

pessoas com nível de conhecimento elevado conseguem entender a notícia, analisar as 

entrelinhas e criticá-la, enquanto as que têm menor acesso ao estudo, têm contato com a 

mesma notícia, entretanto a importância é dada à forma com que o fato foi transmitido; não 

analisam o conteúdo ao qual são submetidos. Logo, o espetáculo reúne os separados 

socialmente, mas sem extinguir essa condição.  
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O FORMATO DA NOTÍCIA NA TV 

 

Primeiramente, para analisar os casos em que o recurso do humor é utilizado na 

transmissão da informação por meio da mídia televisiva, a fim de discutir se o uso excessivo 

desse recurso promove a espetacularização da notícia, é preciso compreender o que é, de fato, 

notícia. 

 Notícia é uma forma de ver, compreender e conceber a realidade. Mas dentre o 

extenso conteúdo que chega às redações, como decidir o que deve ser veiculado ou não? Para 

Sales e Saraiva (2012), um dos fatores a ser considerado é se o tema está em alta na 

sociedade, isto é, se está sendo comentado nas redes sociais ou por outros veículos de 

comunicação; com o propósito de “não ficar para trás”, ou seja, a primazia não está em 

noticiar um fato exclusivo, mas sim em não deixar de veicular determinado assunto.  

Ainda para as autoras, os critérios de noticiabilidade de um fato são: grau e nível 

hierárquico dos envolvidos no acontecimento (conhecidos ou anônimos), impacto do fato 

sobre a nação e sobre o interesse dos indivíduos (proximidade do acontecimento), quantidade 

de pessoas envolvidas e relevância do acontecimento quanto à evolução futura de uma 

determinada situação (repercussão). Além dessas, existem outras condições para eleger o que 

dever ou não ser veiculado, dentre eles, o fator concorrência parece apresentar grande peso, já 

que a notícia é um produto comercializado e industrializado, fabricado para atingir a massa. 

(SALES; SARAIVA, 2012).  

A notícia é o relato de um fato e não o fato em si, o que acontece na vida. A 

notícia é a representação da realidade de forma signa, uma narração de algo novo, inesperado 

e improvável ou de algo de interesse social (TEMER, 2011). 

É aprendido, ao longo de toda história dos meios de comunicação, que o princípio 

do jornalismo é a objetividade e também que ele separa a emoção da razão, enquanto diz-se 

do entretenimento algo em oposição ao conhecimento, à verdade, destinado, exclusivamente, 

ao prazer. A partir dessa conceituação, é possível deduzir que informação e entretenimento 

são completamente opostos. No entanto, o jornalismo televisivo faz uso dos apelos sonoro e 

visual, os quais têm ligação com as sensações humanas e, consequentemente, com o prazer. 

Sendo assim, torna-se necessário repensar a correlação entre entretenimento e informação. 

(GUTMANN, 2008) 
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Atualmente, os programas que adotam o infotenimento, utilizam recursos como: 

humor, quiz, fala mais coloquial, enquadramento e iluminação típicos de produções 

cinematográficas, além da necessidade de mostrar o que há por trás das câmeras. Um 

exemplo, é o programa Custe o Que Custar, veiculado pela TV Bandeirantes, o qual procura ir 

de encontro às pessoas, utilizando o humor para questionar e surpreendendo entrevistados 

com perguntas fora do padrão estabelecido para reportagens e entrevistas jornalísticas. Além 

disso, une a crítica e a divulgação de pautas de interesse social com a insolência do cômico. 

Seu objetivo é levar informação cotidiana ao telespectador e, simultaneamente, divertimento. 

(PUHL; DONATO, 2012).   

O quadro “Proteste Já” consiste na materialização do 4º poder: o jornalismo. Isso 

porque o repórter sempre encara uma grande autoridade, de igual para igual, em prol da 

sociedade, do cumprimento de alguma promessa pública. Para Puhl e Donato (2012, p.8), 

“mesmo o humor e a paródia sendo usados como estratégias na construção do texto e na 

captação das imagens e na sua pós-produção, é percebido nas coberturas o tom investigativo 

no tratamento da notícia.”, sendo assim, para as autoras, o programa não abandona a sua 

função jornalística de cobrar respostas e procurar verdades, mesmo utilizando o recurso do 

humor. 

Cada vez mais, a imprensa esportiva deixa de lado seu papel de informar, educar e 

formar opinião ao se aproximar do entretenimento, devido aos seus interesses estarem ligados 

ao consumo do esporte e aos índices de audiência. (ROCCO JUNIOR, BELMONTE, 2013). 

Em 2009, o programa Globo Esporte São Paulo mudou radicalmente seu formato. O lugar de 

Léo Batista foi tomado pelo jovem Tiago Leifert, que chegou abolindo o uso do teleprompter 

e do Chroma Key. O programa adotou um ar mais despojado, com grande espaço para o 

humor, característica do apresentador que havia sido censurada, diversas vezes, enquanto ele 

trabalhava no SporTV. Essas estratégias foram adotadas pela emissora a fim de captar mais e 

mais espectadores. 

[...] podemos perceber quando Tiago Leifert procura criar situações engraçadas ao 

conversar com os repórteres e também nos momentos em que estes últimos 

humanizam seus personagens, seja nas matérias ou durante entrevistas ao vivo. A 

trilha sonora aplicada às reportagens também é um fator que ajuda a deixar o 

programa mais leve e descontraído. A segunda finalidade dessas estratégias é 

decorrente da primeira: fidelizar o espectador. (FERREIRA, 2012, p. 15). 
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Para Rocco Júnior e Belmonte (2013), o uso de estratégias que transformam o 

padrão engessado do jornalismo esportivo em outro mais atrativo e divertido para o 

telespectador é válido, desde que o programa não seja baseado no improviso, sem a utilização 

de roteiro algum; isto porque a falta de estrutura pode deixar passar alguma brincadeira 

ofensiva para o público ou, até mesmo, para os atletas referidos na reportagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

O infotenimento, formato de transmitir notícia que funde entretenimento e 

informação, é cada vez mais utilizado pela mídia como forma de alavancar a audiência, em 

tempos de uma moderna sociedade industrial. Entretanto, ao fazer com que o conteúdo 

veiculado torne-se mais atrativo, programas de variedades e telejornais transforma-se em um 

espetáculo, reproduzindo a vida cotidiana de uma forma nem tão fiel. 

Uma das formas de infotenimento é o uso do humor no telejornalismo, o qual é 

utilizado como forma de atrair a atenção daqueles que não procurariam informação através de 

outros meios ou métodos, das pessoas que assumem tudo o que é transmitido pela televisão 

como verdade, sem pensamento crítico. Entretanto, o casamento entre entretenimento e 

informação tem prós e contras. 

Sousa (2012), Marcondes Filho (1991), Debord (2011) e Rocco Junior e Belmonte 

(2013) creem que o formato do infotenimento faz com que a atenção seja desviada do foco 

principal, o fato informado, e voltada para a forma com que ela é transmitida, seus recursos, 

como o próprio humor. Sendo assim, para esses autores, a utilização destes recursos com 

intenção de informar quem não compreende notícias “sérias” tem efeito contrário e, ao invés 

de unificar todos os tipos de telespectadores, segrega ainda mais e transforma o conteúdo 

veiculado pela televisão em puro espetáculo. “[...] o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O 

espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo”. (DEBORD, 2011, p.17). 

No entanto, Dejavite (2007), Abramo (2004), Carvalho e Pimenta (2012) e Puhl e 

Donato (2012) consideram o humor como um recurso válido na atividade de informar, isso 

porque atrai a atenção de quem não se interessaria pela notícia. Dessa maneira, programas de 

variedades com formato de um jornal, como CQC, ou jornais que fazem uso do humor e 
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recursos do entretenimento, tal como o Globo Esporte e programas de jornalismo esportivo, 

não abandonam a sua função de informar, mesmo utilizando o humor, porém, para que esse 

recurso seja positivo, segundo Rocco Júnior e Belmonte (2013), é preciso ter controle da 

forma com que esse artifício é empregado. 
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