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Resumo  

 

O objetivo deste artigo é verificar como o entretenimento é apresentado no 

impresso local Tribuna de Minas e no jornal eletrônico local JF HOJE. Para tal 

verificação, vamos examinar as técnicas jornalísticas que são empregadas na redação 

das matérias. Um dos objetivos é analisar a nova tendência jornalística conhecida como 

infotenimento. Por tradição o jornalismo dá destaque a assuntos políticos e econômicos 

em detrimento de outros, como moda. Se historicamente o mais importante para o 

jornalismo é o furo de reportagem, hoje em dia a importância está na propagação da 

informação. O grande enfoque do Infotenimento é entreter enquanto coloca o leitor 

ciente dos fatos. Ele presta serviço, informa, diverte e, até mesmo, relaxa o receptor. 

A metodologia da pesquisa utilizada será a comparação de ambos os jornais 

analisados e o método monográfico para aprofundar os estudos no jornalismo, com 

destaque para o coloquialismo e a espontaneidade contidos no Infotenimento. 

Tecnicamente será utilizada a documentação indireta e a observação direta e 

intensiva e extensiva dos veículos 
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Introdução 

 

Se antes o foco do jornalismo se encontrava nos furos de reportagem, nas 

décadas de 1990 e de 2000 com as mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais 

as pessoas passaram a fugir dos problemas através do prazer, do entretenimento e do 

lazer. 

Muitos procuram na mídia esse momento de descontração. E neste contexto, segundo 

DEJAVITE (2006), esse novo conteúdo é um corrente exercício na atualidade. Essa 

nova maneira de empregar as palavras aparece com frequência no noticiário esportivo, 

nas charges e nas colunas sociais. 

                                                 
1
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Os profissionais da comunicação buscam cada vez mais uma aproximação com o 

público para que esta permita maior facilidade para compreender o que está sendo 

transmitido. 

O objetivo deste projeto é esclarecer o que é Infotenimento, compará-lo aos 

passos históricos do jornalismo e analisar como este novo seguimento aparece nos 

veículos Tribuna de Minas e JF HOJE. 

 

 

Historicamente: os caminhos do jornalismo 

 

Segundo Jorge Pedro de Sousa, o jornalismo começou com as Atas Diurnas 

Romanas, as folhas volantes, as cartas e as crônicas medievais no século XVII e passou 

pela imprensa noticiosa pré-industrial nos séculos XVII e XVIII, com as gazetas. Em 

seguida, ocorreu a época da segmentação, na qual as imprensas de partido, de elite e de 

difusão de conhecimento coexistiam. O surgimento da imprensa ilustrada nos Estados 

Unidos da América antecedeu o aparecimento da imprensa popular conhecida como 

New Journalism
4
. 

No século XX surgiram os domínios eletrônicos e o jornalismo teve que se 

adaptar a eles. Com o fim da Guerra Fria, nos anos 80, surgiu o jornalismo globalizado 

e com ele canais de televisão e câmeras de fotografia nos celulares intensificaram a 

interatividade dentro do jornalismo com grande participação do espectador. 

SOUSA (2008) ressaltou que o jornalismo sempre viveu de notícias e a imprensa 

aprimorou com recursos como o fotojornalismo, a infografia e o design. A segmentação 

e a competição acompanharam a evolução jornalística, pois a concorrência precisava 

oferecer produtos diferenciados. 

Historicamente, o jornalismo em seus primórdios caminhava conforme 

interesses políticos com intenção de repassar informações e opiniões partidárias. Hoje, 

apesar de DEJAVITE (2006) afirmar que o entretenimento é preterido no jornalismo, 

ele acontece e, como analisaremos mais a frente, cada vez numa maior proporção, 

mesmo às vezes sendo enxergado pelo conteúdo editorial como um subproduto do 

jornalismo. 

                                                 
4
 Termo jornalístico usado para classificar um texto que não se encaixa na categoria da notícia propriamente dita, a 

reportagem abrange tudo relacionado a histórias de interesse humano, ou seja, textos que versam sobre 

acontecimentos cômicos ou trágicos nas vidas de pessoas comuns.  
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Infotenimento 

 

Nos dias de hoje está sendo comum escutar o neologismo INFtenimento: 

informação mais entretenimento no jornalismo. DEJAVITE (2006) mostra que o 

infotenimento é uma forma de divertimento e descontração através da informação. Ele 

alivia as tensões do dia a dia e ocupa o tempo livre a fim de propiciar descanso e 

informar de maneira inteligível, porém leve. 

 

O jornalismo INFtenimento é o espaço destinado às matérias que 

visam informar e divertir, como, por exemplo, os assuntos sobre 

estilos de vida, as fofocas e as notícias de interesse humano – os 

quais atraem, sim, o público. Esse termo sintetiza, de maneira clara 

e objetiva, a intenção editorial do papel de entreter no jornalismo, 

pois segue seus princípios básicos ao mesmo tempo que atende às 

necessidades de informação do receptor dos dias de hoje. Enfim, 

manifesta aquele conteúdo que informa com diversão. 

(DEJAVITE, 2006, p. 72) 

 

 

 

Por tradição o jornalismo sempre teve o papel de informar e formar opinião 

pública sobre o que acontece na realidade, no mundo real. Na especialidade analisada, 

uma matéria pode apresentar informação e entreter. Quem nunca teve a curiosidade de 

ver na televisão as matérias inusitadas veiculadas pelo Fantástico, por exemplo? As 

viagens de Zeca Camargo com novidades, raridades, lugares e culturas diferentes a 

serem apresentados ao público. 

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. 

Os conteúdos dos meios são oferecidos em vários degraus e 

formas simbólicas de escape. Isso porque as pessoas têm 

necessidade de escapar ou desviar dos seus problemas; de 

descansar; de conseguir um prazer intrínseco cultural ou estético; 

de ocupar o tempo livre; de atingir a liberação emocional. 

(DEJAVITE, 2006, p. 54) 

 

Com a chegada da Revolução Industrial surgiram os sistemas políticos 

capitalismo e socialismo. Segundo as teorias, o trabalho é a primeira necessidade do 

homem. A partir disso, Paul Lafargue (genro de Karl Marx), identificou a ligação de 

economia à diversão como necessidade. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza - CE – 03 a 07/09/2012 

 4 

No livro Teoria da classe ociosa, de Thorsteis Veblen, o entretenimento é 

tratado como uma forma de consumo. Esse conteúdo pode ser encontrado na Revista 

Caras, na qual pessoas mostram suas compras e unem o consumo ao entretenimento. 

 

Sem dúvida, nosso tempo livre cada vez mais se enche de 

atividades consumidoras. Compramos bens, mas também 

consumimos lazeres, diversões, como, por exemplo, ir ao cinema, 

assistir a um jogo no estágio, ir ao shopping, viajar. Na verdade, 

esses lazeres surgem por meio das imagens veiculadas na mídia, 

em cuja essência, podemos encontrar os mitos de gozar a vida, a 

felicidade e a aventura. (DEJAVITE, 2006, p. 48) 

 

 

O entretenimento tem dois lados: enquanto algumas pessoas acredita que a 

diversão é apenas uma forma de alienar e manipular, outras a veem como algo que pode 

contribuir para o desenvolvimento. A mída faz o uso estratégico do entretenimento 

proporcionando diversão ao público, normalmente o de menor poder aquisitivo, pelas 

raras opções de lazer. 

Com a comunicação de massa (teoria de Lasswell), um maior número de 

pessoas pôde ter oportunidade de contemplar a arte e conviver com o divertimento. 

DEJAVITE (2006), coloca que no século XXI um dos principais valores sociais é o 

entretenimento. A diversão deve ser vista como algo bom, positivo, porque é uma 

ruptura com a vida real e às vezes promove o indivíduo através de sua autoformação. 

No Brasil, o termo infotenimento foi difundido a partir dos anos 1980, mas só 

passou a ser trabalhado na comunicação a partir da década de 1990. Ele ganhou o 

sinônimo de jornalismo com informação, prestação de serviço e divertimento. O público 

é presente e participante das atividades midiáticas. Por isso os jornalistas devem prestar 

atenção nos desejos do consumidor, o que altera a dinâmica noticiosa atual. Agora, o 

público faz exigências aos meios de comunicação e espera informação aliada à 

distração. Aí entra o conceito de notícia light, ou seja, aquela que tem a capacidade de 

distrair, ocupar o tempo livre, espetacularizar, estimular e satisfazer aspirações, 

curiosidades e nutrir a imaginação. Ela facilita as relações sociais, oferece temas de 

conversação do dia a dia, como boatos e notícias sobre celebridades. 

A narrativa simples ou o modo fácil de compreensão é a chave da notícia light, 

que deve ser entendida e comentada, no imaginário das pessoas enquanto ocupam o 

tempo livre. Ela visa a interpretação e a recriação dos fatos no uso da linguagem do 

entretenimento. É aquele conteúdo rápido, de fácil entendimento, de efemeridade e 
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grande circulação que tem a intenção de divertir o receptor através da apresentação de 

matérias solicitadas pelo próprio consumidor. 

 

 

Processo de interatividade nos jornais locais 

 

O jornal eletrônico local JF HOJE teve sua primeira edição impressa publicada 

em 2007 e desde o dia primeiro de novembro de 2010 possui o site www.jfhoje.com.br 

e nele é possível encontrar as notícias do dia e de dias anteriores (arquivo), onde o 

internauta pode ler, ver fotos, vídeos e comentar as notícias. Pode ainda imprimi-las ou 

enviá-las por e-mail. As editorias são Fala Leitor, Pelo Brasil, Cidade e Cultura. As 

colunas têm um link que leva ao blog do Omar Peres, e o site ainda conta com agenda, 

promoções, cinema, concursos, empregos e telefones úteis. 

Uma forma de interatividade com o internauta são as enquetes nas quais eles 

podem opinar. Outra forma é por meio dos comentários sobre as notícias. Basta 

cadastras no site que a liberação para os comentários é rápida. 

No momento do cadastro, o e-mail do cadastrado é pedido e são oferecidos 

envio de promoções e novidades por parte do site. O twitter do JF HOJE também 

aparece na página inicial como publicidade e convida o internauta a seguir o veículo. 

O jornal impresso local Tribuna de Minas surgiu em 1981 e possui o site 

www.tribunademinas.com.br, porém, diferentemente do JF HOJE, ele apenas veicula as 

notícias do dia. Também são feitas enquetes para o retorno instantâneo de opinião dos 

leitores. Apenas a capa do jornal é apresentada na íntegra, para ter acesso às demais é 

necessário recorrer aos links, desde que o leitor seja cadastrado. Apesar da página web, 

o jornal se foca no impresso. 

O primeiro caderno apresenta opinião, economia, esportes, política, geral, 

serviços e seções. Os segundo caderno contém matérias de Cesar Romero (cultura) e o 

resumo da TV. O jornal também conta com colunas e suplementos semanais. 

 

 

A análise dos veículos locais 

 

Para análise de conteúdo foi utilizado o intervalo do dia sete a 25 de novembro 

de 2010 sendo que o impresso Tribuna de Minas não é veiculados às segundas-feiras e o 

JF HOJE é atualizado diariamente na web. 

http://www.jfhoje.com.br/
http://www.tribunademinas.com.br/
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As inserções de ambos os veículos são mescladas com informações, 

publicidades e comentários dos leitores. Na Tribuna de Minas houve saturação da arena 

política. Todos os dias apareceram chamadas na capa que remetiam ao contexto 

político, principalmente pelo fato das eleições presidenciais terem acabado de acontecer 

no período. 

O infotenimento não necessariamente reflete os aspectos negativos da notícia, 

como muitos podem pensar pelo fato de sua derivação do New Journalism. Sua base 

crítica é positiva ou negativa sobre um assunto ou acontecimento. Por isso há também a 

formação da consciência dos cidadãos, o infotenimento é também um meio de formação 

e integração da comunicação de massa. 

Na Tribuna de Minas o entretenimento e o humor aparecem com frequência nos 

artigos. A principal tática utilizada é um título que chame atenção e no texto a crítica 

que instiga e remete à reflexão. 

No dia nove de novembro um dos artigo publicados no jornal tinha o título: 

“Dilma, a zebra e a matilha”, um exemplo claro da presença cômica no impresso. O 

artigo começa com a frase “O caçador é bom, mas a cachorra não presta!”. A linguagem 

figurada explica que não adianta um ótimo presidente se sua equipe não presta. E por 

todo o artigo a aposta é essa linguagem. “Coitada da zebra, não pode reclamar, pois já 

está morta! E, por trás dos leões, quantos coiotes e hienas à espera do que sobrar de 

vísceras da pobre caça! Mas, como me afirmou célebre político, a zebra brasileira é 

gigantesca e tem pasto todo mundo! E para o povo?! Ora bolas! O povo, se o pão voltar 

a faltar, que coma brioches! Desde que não apareça um escritor copiando o francês 

Vitor Hugo!” 

O artigo “Boa notícia!” do jornalista Albuquerque Júnior também evidencia o 

“gênero” com o humor negro e com linguagem figurada. “O calabouço ainda encarcera 

só os pobres, só os que não têm ‘poder de fogo’ para burlar as linhas da legalidade. 

Apesar de tudo isso, resta ainda uma boa notícia que reúne em si ingredientes essenciais 

capazes de mudar o mundo se os homens se propuserem a refletir a respeito: o céu 

continua azul, ainda respiramos – um ar imundo, é verdade, mas respiramos – e os seres 

humanos ainda continuam humanos. Pelo menos parece. Não se sabe até quando”. 

Já o JF HOJE não investe tanto na política. É um jornal de característica local, 

raras vezes aparecem reportagens de outras cidades. O infotenimento com sua origem 

no New Journalism aparece com frequência no jornal eletrônico. No título da matéria 

sobre a Dengue do dia 20 de novembro o jornal usa a palavra “guerra” no sentido 
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conotativo. “População de Juiz de Fora convocada para a guerra contra o Aedes aegypti. 

Dia D de combate à dengue contará com o reforço do Dengue-Móvel”. No caso, o 

humor não se apresenta de uma forma engraçada e sim como uma forma de 

entretenimento da comunicação. É uma forma diferente e de fácil compreensão para 

chamar atenção do internauta.  

Diferentemente da Tribuna de Minas, o JF HOJE apresenta o infotenimento em 

todo o seu material, não só no esporte e na cultura. Seu foco baseia-se em chamar 

atenção para se fazer entender. Ele alarma e expõe o fato. 

Muito mais que “gênero”, o infotenimento modifica a forma de passar a 

informação. Ele instiga a curiosidade do leitor, ao mesmo tempo o coloca a par dos 

acontecimentos e acaba por nortear a espetacularização que aparece nos meios 

midiáticos como estratégicas de ação para chamar atenção para um determinado 

assunto.  

O JF HOJE se aproxima da linguagem utilizada pela Tribuna de Minas quando 

o assunto é esporte. No dia 21 de novembro o destaque do jornal foi “Sport perde mais 

uma na Segunda Divisão do Mineiro. Verdão até joga bem, mas perde pênalti e é 

punido no final do jogo contra o Democrata”. Neste caso, o humor está presente na 

“brincadeira” feita com o Sport, que perde mais uma vez, isso fica claro no título, como 

se fosse comum o time perder. No subtítulo ainda é frisado o fato dele até ter jogado 

bem, mas ele perdeu um pênalti. No trecho a seguir é possível perceber uma análise 

opinativa a respeito do acontecimento. “O Sport seguiu buscando a vitória. Na volta do 

intervalo, o técnico Edinho mexeu no time, deixando a equipe mais criativa no meio de 

campo. Foram inúmeras oportunidades perdidas e até um gol anulado. E, como no 

futebol quem não faz, leva, o castigo saiu aos 36 minutos da segunda etapa. Artur 

chutou de cobertura, de fora da área, para dar a vitória ao Democrata.” 

O uso do adjetivo “criativa” deixa clara a opinião do jornalista e o humor 

continua aparecendo pelo trágico fato dos jogadores desperdiçarem chances de marcar 

gols. 

No dia 20 de novembro saiu a matéria “Só a vitória interessa para o Sport. 

Técnico acredita que a vitória no domingo irá dar um novo gás para o time. 

Classificação ainda é possível”. A forma coloquial e espontânea com que a notícia é 

apresentada retrata de forma clara a presença do infotenimento, que tenta “conversar” 

com o leitor.   
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Conclusão 

 

O trabalho parte do pressuposto que o infotenimento é um traço característico 

contemporâneo. Hoje convivemos com a espetacularização que retrata a sociedade. 

Caca vez mais pessoas estão estressadas com o dia a dia de trabalho e esperam 

chegar em casa e ouvir no noticiário algo que os interesse, os envolva, que englobe 

entretenimento e algo mais light, conteúdos menos trágicos, já que há grande 

reclamação acerca das más notícias veiculadas. Muitas pessoas reclamam do fato da 

grande maioria do noticiário ser negativo e apresentar acidentes, mortes, desabamentos, 

catástrofes naturais etc. Logo, o infotenimento tem ganhado espaço nas mídias atuais 

como uma nova forma de passar a informação sem retorcê-la, passá-la tal qual ela é, 

apenas modificando a forma da linguagem e o enfoque está não mais no acontecimento 

e sim na maneira como ele é divulgado a fim de proporcionar divertimento, lazer e 

entendimento, para que o leitor se desvie, pelo menos momentaneamente, de seus 

problemas. É necessário deixar claro que nem todas as notícias podem ser dadas de 

forma coloquial e espontânea. Muitas delas necessitam seriedade e objetividade, ainda 

que o infotenimento não tire a credibilidade do assunto, ele pode causar uma quebra 

com a seriedade, o que, muitas vezes, não cabe. 

No caso específico dos jornais analisados, o impresso Tribuna de Minas e o 

eletrônico JF HOJE há constante presença do infotenimento e do humor. Na Tribuna tal 

forma contemporânea aparece, principalmente, na parte opinativa do jornal, na qual 

jornalistas e especialistas fazem uso do humor, da ironia e da linguagem coloquial para 

chamar atenção do leitor para o assunto. Apesar do predomínio, ele aparece também nas 

editorias esportiva e cultural. A tiragem de sete mil exemplares durante a semana e dez 

mil aos domingos é consolidada pelo formato apresentado pelo jornal. 

A presença do infotenimento no JF HOJE é grande. Todos os dias de análise foi 

possível ler, pelo menos, uma matéria que o contivesse. Não há um predomínio em 

determinada editoria. No caso desse eletrônico podemos dizer que há até mesmo uma 

função apelativa e sensacionalista, talvez pelo direcionamento a um público de menor 

poder aquisitivo. Desde o mês de novembro de 2010 o JF HOJE funciona como uma 

página na web e não passa de 150 acessos diários, sendo ele responsável por veicular 

notícias da cidade de Juiz de Fora, que tem cerca de 800 mil habitantes. 

No intuito de mostrar a relevância do infotenimento, o artigo foi feito para servir 

de estudo no que diz respeito à essa nova forma de se fazer jornalismo que visa abranger 
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um público maior e mais diversificado através do impacto e da utilidade que esses 

veículos podem levar aos seus leitores e para analisar a utilização deste, também 

conhecido por gênero diversional, na capacidade de entendimento para que o leitor 

possa discernir o que se encaixa nele. 
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