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RESUMO 

Abordagem acerca da diversão como uma das funções desempenhadas pelo jornalismo. 

Tomando a pesquisa bibliográfica como recurso metodológico, o texto intenta sinalizar o 

lugar ocupado por tal finalidade em meio aos vários atributos apontados como sendo de 

responsabilidade do jornalismo. Busca, ainda, apontar as diferenças entre o entretenimento 

puro e simples, por assim dizer, e os recursos utilizados para a composição de matérias 

capazes de divertir (quer pelo conteúdo, quer pela forma). Assim, estabelece parâmetros 

para pensar sua lógica no contexto da produção noticiosa, evitando distorções conceituais 

ou, mesmo, olhares enviesados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: teoria do jornalismo; funções do jornalismo; diversão; entretenimento. 

 

 

A QUE SE PRESTA O JORNALISMO 

Podemos dar início a esta reflexão com uma pergunta: divertir é função do 

jornalismo? A dúvida não raramente é trazida à tona porque também comumente se 

considera que a atividade da qual estamos tratando consiste em um “poder” socialmente 

legitimado – o famigerado “quarto poder” –, que age em paralelo às instâncias orientadoras 

da vida coletiva. Logo, presume-se que o trabalho da imprensa seja exercício “sério”, no 

qual “não há lugar para a brincadeira” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 60) e em que 

imperam ações voltadas a subsidiar debates públicos e atuações cotidianas. Segundo esse 

pensamento – oriundo do próprio meio jornalístico, alimentado pelo senso comum e 

endossado pela massa crítica ocupada do assunto –, não haveria espaço, em tal terreno, para 

elementos de outra ordem, como as emoções, o entretenimento, a diversão.  

Evidentemente, a contribuição primordial dada pelo trabalho da imprensa à 

sociedade reside na atenção devida ao que ocorre de mais significativo, em cenários 

diversos, e que, de alguma maneira, afeta o cotidiano dos cidadãos, especialmente no 

convívio em grupo. Mas sua tarefa não se resume a selecionar, dar tratamento e difundir 

informações que interferem diretamente no organismo social. Antes e mais do que isso, o 
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jornalismo é reconhecido, no contexto da democracia
3
, por seu desempenho como 

“vigilante” (FERREIRA, 2011, p. 81), “guardião” – tendo, inclusive, sua imagem associada 

à do watchdog, o “cão de guarda” (TRAQUINA, 2005, p. 23) –, constantemente atento aos 

feitos de indivíduos e de instituições detentores de poder.  

Devemos assumir, entretanto, ser inocência acreditar que o jornalismo se dedica tão 

somente aos fatos significativos da esfera pública, especialmente num país como o Brasil, 

onde assuntos considerados “banais” – e aí se enquadram, especialmente, os espetáculos 

televisionados, como telenovelas, séries, reality shows, programas de auditório, etc. – 

chegam a despertar maior interesse da população do que as pautas tidas como “sérias” e 

“importantes”, tais como a política e a economia
4
. Além disso, tem sido identificado, há 

muitas décadas, forte apreço de leitores, no caso da mídia impressa, por matérias a respeito 

de crimes, esportes ou aspectos da vida privada (HOHENBERG, 1962, p. 29).  

É fato que o jornalismo feito aos moldes industriais sempre se articulou para 

atender, concomitantemente, a interesses coletivos e individuais. E o atendimento a essas 

ordens se manifesta na “ampla variedade de funções” atribuídas aos jornalistas (ORTEGA 

& HUMANES, 2000, p. 97, tradução nossa), “reclamadas por novos hábitos” – em 

constante mudança – e por “costumes da sociedade” (BAHIA, 1971, p. 30). As funções a 

serem cumpridas são, nesse sentido, dependentes de uma instância denominada “intenção”, 

considerada por Manuel Carlos Chaparro (1994, p. 13) como sendo a “liga que funde ética, 

técnica e estética, tríade solidária e inseparável das ações jornalísticas”.  

Mas quais seriam as funções do jornalismo, afinal? De pronto, afirmamos que o 

levantamento é extenso e, apesar de haver alguns consensos, os índices encontrados, 

quando postos lado a lado, nunca são idênticos. Dependem muito, a nosso ver, dos 

posicionamentos assumidos. Sua importância está, independentemente dos vieses, em 

descortinar as possibilidades de atuação dos profissionais da área, orientando a práxis e a 

pesquisa que dela se ocupa. Michael Kunczik (2002, p. 73) ressalta: “como paradigmas ou 

modelos, essas listas podem servir de auxílio na estruturação do processo de investigação e 

na fixação de prioridades”.  

                                                 
3 A liberdade de expressão é condição sine qua non para o exercício do jornalismo. Daí sua atuação circunscrita à 

democracia. Como argumenta Nelson Traquina (2005, p. 23), “o jornalismo sem liberdade ou é farsa ou é tragédia”, sendo 

que, em regimes totalitários, sua atuação poderia ser definida como “propaganda a serviço do poder instalado”, haja vista 

o cerceamento na circulação de informações.  
4 Como nota Manuel Chaparro (2012, on-line), há quem confunda interesse público com interesse do público, expressões 

que, de fato, são diferentes e se referem a conceitos também diferentes. “O interesse do público pertence, pois, ao 

universo dos indivíduos, em configurações individuais ou coletivas. Está, portanto, relacionado às razões emocionais e/ou 

objetivas das pessoas. Razões que são a base construtora do sucesso interlocutório, sempre dependente do “outro”, e que 

tem de ser imediato. Já o interesse público, no entendimento que a ciência política lhe atribui [...], define bens imateriais 

indivisíveis, que pertencem a todos, ou seja, a uma totalidade dos unidos por valores-verdades em que acreditam”. 
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Estando o jornalismo circunscrito ao tempo e, principalmente, ao espaço, suas 

funções vão sendo definidas e assumidas de acordo com as conjunturas. Levando em conta, 

ainda, os diferentes interesses anteriormente mencionados, reconhecemos que o jornalismo 

não vive apenas de “oferecer aos cidadãos as informações de que necessitam para serem 

livres e se autogovernar” – que Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004, p. 31) consideram 

como sua “principal finalidade” –, exatamente porque os momentos e os lugares em que 

essa atividade se dá costumam demandar outras atuações. Aí chegamos ao ponto que nos 

interessa: a diversão como uma dessas finalidades. Parece-nos muito evidente que, entre 

elas, encontram-se ações legítimas voltadas ao divertimento – que também pode ser 

indicado por termos correlatos, como entretenimento, passatempo e recreação –, 

independentemente do suporte em que surjam, sem que necessitem incorrer na acusação de 

que consistem em “pseudojornalismo” ou, mesmo, em “não jornalismo”. Mas o que tem 

sido dito a respeito? 

Particularmente, estamos interessados em retomar as discussões em torno desse 

mote por as termos identificado como ponto de tensão nos tratados da área, durante a 

pesquisa desenvolvida em nosso doutoramento
5
. Ao observar a prática do gênero 

jornalístico a que José Marques de Melo (2009a, p. 36) atribui o nome de “jornalismo 

diversional” – cuja identidade se ancora no propósito de divertir, cumprido por matérias 

construídas com recursos redacionais típicos do universo ficcional –, sentimos a 

necessidade de situar nosso esforço no bojo das considerações sobre as funções do 

jornalismo
6
. Diante das constatações que fizemos ao revisitar a bibliografia disponível – 

produzida tanto por jornalistas quanto por acadêmicos –, consideramos oportuno 

compartilhar nossas articulações em separado aos resultados da tese, de modo a fazer 

pensar se, no plano do jornalismo, a diversão faz parte da mesma “tríade sagrada” a que se 

referem Asa Briggs e Peter Burke (2004, p. 193)
7
.  

 

UMA SÉRIE DE ATRIBUTOS 

Antes, porém, de adentrarmos nessa seara, convém avaliar o que tem sido 

considerado a respeito das funções do jornalismo, de modo mais amplo. Gil Baptista 

                                                 
5 A tese Jornalismo diversional: função, contornos e práticas na imprensa brasileira foi defendida por nós, na 

Universidade Metodista de São Paulo, em 5 de junho de 2014. 
6 Há uma tendência em associar as funções do jornalismo às da mídia. Kunczik (2002, p. 71) constata que isso ocorre 

porque “as definições da profissão jornalística, suas tarefas principais, seu caráter diferenciado etc. dependem das funções 

que se atribuem aos meios de comunicação”. Por isso mesmo, consideramos, no trabalho de revisão, autores que se 

dedicam a ambas as esferas. 
7 A metáfora da tríade sagrada, adotada por Briggs e Burke (2004, p. 193), diz respeito a um tripé, formado por 

informação, educação e entretenimento, no qual se apoia a produção midiática. 
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Ferreira (2011, p. 81), por exemplo, elenca quatro atributos: “proporcionar um fórum para a 

discussão de ideias muitas vezes contraditórias”; ecoar a voz da “opinião pública”; “ser os 

olhos e os ouvidos dos cidadãos” na avaliação do cenário político e dos governantes; e, por 

fim, “agir como „vigilante‟ que avisa quando detecta sinais de mau comportamento, 

corrupção e abuso nos corredores do poder”. Michael Schudson (2008, p. 173-174) caminha 

no mesmo sentido, isto é, no de indicar funções que se constituem como serviços a serem 

prestados em favor da democracia: “fornecimento de informação”; “investigar práticas 

irregulares”; “providenciar cenários de análise”; “mobilizar para estimular a participação 

cívica na vida pública”; “constituir um fórum público”; promover “empatia social” (que 

seria como aproximar classes e grupos distintos, explicando seus modos de viver e agir); e, 

por último, “salvaguardar” os “nossos direitos”. 

Ao discutir critérios de classificação dos gêneros jornalísticos, Lia Seixas (2009, p. 

13) organiza as considerações de autores brasileiros, espanhóis e norte-americanos sobre as 

finalidades do jornalismo, os quais sugerem atos “que vão de relatar, opinar” (os principais) 

a “divertir, analisar e interpretar”
8
. Sua interpretação acerca do esboço é a de que “as 

finalidades dos atos de linguagem, das composições discursivas” permanecem “na 

dimensão da instituição, ou seja, daquilo que é reconhecido socialmente, e não na dimensão 

das composições discursivas”. Isso significa que as funções exercidas pelas organizações 

jornalísticas, em atendimento às expectativas da sociedade, não teriam necessariamente um 

vínculo direto com o teor das “composições discursivas”, as quais chamamos de 

“formatos”
9
. Em nosso modo de ver, dessemelhante ao da autora, as finalidades dos textos – 

submetidos aos diferentes gêneros – não são diferentes das funções que a empresa 

desempenha. Nossa defesa é justamente a de que ambos estão inter-relacionados. Assim, se 

há um gênero que promove diversão, é porque o jornal e a revista incluem esse propósito 

entre suas atribuições. De todo modo, concordamos com Seixas (2009, p. 14), quando 

afirma que a vigência de vários gêneros pressupõe a existência de “jornalismos”. 

Consequentemente, “ao se defender a existência de „jornalismos‟, está-se defendendo 

diferentes competências e técnicas”. O fazer não é único. 

 Um quadro parecido também nos é apresentado por Félix Ortega e Mª Luisa 

Humanes (2000, p. 118, tradução nossa). Eles recuperam os dados de uma pesquisa feita 

                                                 
8 São considerados os seguintes autores: José Luís Martínez Albertos, Lorenzo Gomis e Luis Núñez Ladevèze (Espanha); 

Fraser Bond, Curtis MacDougall e Philip Meyer (EUA); Luiz Beltrão e José Marques de Melo (Brasil). 
9 Diz Seixas (2009, p. 14): “Assim como opinar não é finalidade de uma coluna, pois pode ser também analisar e informar, 

no artigo o que incide é a função institucional de „poder moderado‟, de mediar o debate público. Para a instituição 

jornalística o que importa é esta finalidade e não uma finalidade opinativa ligada à estrutura organizacional do texto”. 
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pelos norte-americanos David Weaver e G. Cleveland Wilhoit, na qual jornalistas dos EUA, 

da França e da Inglaterra manifestaram o grau de importância que atribuem às suas próprias 

funções, revelando as seguintes categorias: “oferecer informação ao público rapidamente”; 

“promover análises e interpretação sobre problemas complexos”; “entreter”; “investigar o 

governo”; “não ocupar-se de notícias que não podem ser verificadas”; “concentrar-se em 

notícias que são de interesse para o maior público possível”; “discutir política nacional 

enquanto está sendo desenvolvida”; “desenvolver os interesses intelectuais da audiência”; 

“ser adversário dos poderes públicos”; “ser adversário dos poderes econômicos”; “criar a 

agenda política”; e “oferecer às pessoas a oportunidade de expressar suas opiniões”.  

 Outros autores também se apropriam dessa particularidade em meio a reflexões 

sobre os gêneros jornalísticos. Um deles é Luiz Beltrão (1980, p. 13), que reconhece três 

vertentes: “informação”, “orientação” e “diversão (entretenimento)”. O mesmo faz Marques 

de Melo (2003, p. 29), assegurando que à “instituição jornalística” cabe: 1) observar 

atentamente a realidade; 2) difundir opiniões; 3) esclarecer “o que está acontecendo e não é 

percebido claramente pelo público”; e, finalmente, 4) divertir seu público, por meio de 

“seções que buscam entreter”. Mais recentemente, ao revisar sua classificação, o mesmo 

autor acrescentou a esses itens a função utilitária (MARQUES DE MELO, 2010, p. 29).  

 Categorização próxima a essas é a de Luiz Amaral (1978, p. 17), que abarca “quatro 

principais” funções executadas pelo jornalismo “nos países capitalistas”, já que em regimes 

fechados a imprensa atua exclusivamente como “força” e “serviço” do governo. Em 

ambientes democráticos, despontam as seguintes obrigações: “política” (informação e 

orientação da opinião pública), “econômica e social” (ações que funcionam como motor do 

desenvolvimento de setores econômico-financeiros, com vistas à melhoria das relações 

sociais), “educativa” (contribui com a formação dos receptores, explicando o que se passa 

no país e no mundo) e de “entretenimento” (entendida como “segunda função psicossocial” 

da imprensa e que contribui com o descanso e a recreação). 

 Kunczik (2002, p. 76) se vale de investigação realizada por Fredrick Siebert, 

Theodore Peterson e Wilbur Schramm, explicando que esses pesquisadores – ao tratarem da 

chamada “teoria da responsabilidade social” – postularam seis papéis à imprensa: 1) “servir 

ao sistema político, fazendo com que, em geral, a informação e a consideração dos assuntos 

públicos sejam acessíveis”; 2) “informar ao público para que este possa adotar uma ação 

autodeterminada”; 3) “proteger os direitos do indivíduo como vigilante do governo”; 4) 

“servir ao sistema econômico”; 5) “proporcionar entretenimento (que significa somente 
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„bom‟ entretenimento, seja ele qual for)”; e 6) “preservar sua autonomia financeira, para 

não vir a depender de interesses e influências especiais”. Deve-se alertar que essa relação 

mistura funções que seriam notadamente do jornalismo (resultam do trabalho nas redações 

ou de decisões e políticas editoriais) com atribuições das empresas jornalísticas, sem fazer a 

devida sinalização de quais corresponderiam a cada esfera. Ainda que não tenhamos 

dificuldade em separá-las, uma apreciação desatenta pode gerar análises distorcidas.  

Mas, se, por um lado, devemos perceber as divisas entre as mensagens jornalísticas 

e o território por elas habitado – os veículos, mantidos por instituições –, por outro, 

igualmente, precisamos ponderar que as funções do jornalismo não estão completamente 

apartadas do desempenho da mídia. O próprio Kunczik (2002, p. 71), como vimos, é 

partidário do princípio de que os delineamentos da profissão “dependem das funções que se 

atribuem aos meios de comunicação”. Também parece compreensível que os tratados sobre 

essas finalidades tendam a confundir as duas instâncias, uma vez que nascem da perspectiva 

funcionalista dos mass media, interessada na comunicação de massa como um todo. 

É com Harold Lasswell e com Charles Wright – notadamente, artífices da corrente 

funcionalista das ciências sociais – que as funções midiáticas entram na pauta de discussões 

acadêmicas. Lasswell (1987, p. 106) foi o primeiro, na década de 1940, a sistematizar três 

desdobramentos da comunicação de massa no sistema social – “vigilância sobre o meio 

ambiente”, “correlação das partes da sociedade em resposta ao meio” e “transmissão da 

herança social de uma geração para a outra” –, aos quais Wright (1968, p. 19) acrescentou, 

no final dos anos 1950, o “entretenimento”. 

Compreendendo os jornais como indústria na qual atuam jornalistas e publicitários, 

Edwin Emery, Phillip Ault e Warren Agee (1974, p. 120) separam suas funções em dois 

grupos. O primeiro congrega as “funções fundamentais”: “informar objetivamente os 

leitores sobre o que acontece na cidade, no país e no mundo”; “comentar os principais 

acontecimentos, a fim de orientar a opinião pública”; e “pôr em contato pessoas e empresas 

que têm mercadorias para vender com aquelas que têm interesse em comprá-las, através da 

publicação de anúncios”. O outro é o das “funções secundárias”: “lutar pelos projetos de 

interesse público e pela redução ou extinção das condições desfavoráveis à vida das 

comunidades”; “distrair o leitor, mediante a publicação de histórias em quadrinhos, palavras 

cruzadas, reportagens sobre assuntos divertidos, etc.”; “funcionar como conselheiro do 

leitor, transmitindo-lhe informações úteis e defendendo os seus direitos”. Novamente, 

temos de advertir que as funções do jornalismo e da instituição jornalística se confundem. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 7 

Foquemo-nos na diversão, acima indicada pelo sinônimo “distrair”
10

. Ela comporta, 

segundo os autores, tanto a produção jornalística (as matérias sobre “assuntos divertidos”) 

quanto outras formas de expressão midiática (HQs e palavras-cruzadas), que em nada tem a 

ver com o jornalismo – exceto, é claro, o fato de serem veiculadas num mesmo suporte.  

Denis McQuail (2003, p. 82-83) também distingue as funções da comunicação, 

possibilitando fazer uma ponte entre o que chamou de “conjunto de ideias básicas sobre as 

tarefas dos media” e o jornalismo. Suas considerações podem ser assim organizadas: 

 informação: faz conhecer os fatos ocorridos no âmbito da sociedade; revela relações 

de poder; promove inovação, adaptação e progresso; 

 correlação: explica, interpreta e comenta o sentido dos acontecimentos; socializa 

valores; relaciona situações distintas; formula consensos; indica prioridades; 

 continuidade: dá destaque à cultura hegemônica, mas também reconhece 

“subculturas e novos desenvolvimentos culturais”; fortalece e preserva valores;  

 entretenimento: providencia distração, diversão e “meios de descanso”; reduz as 

tensões sociais;  

 mobilização: incentiva ações coletivas baseadas na cidadania. 

Entre outros autores que igualmente se dedicam às funções da comunicação de 

massa, podem ser citados Claude-Jean Bertrand (1999, p. 36-38), que elenca seis “serviços” 

– “observar o entorno”; “assegurar a comunicação social”; “fornecer uma imagem do 

mundo”; “transmitir a cultura”; “contribuir para a felicidade: divertir”; “fazer comprar” – e 

Luiz Beltrão e Newton Quirino (1986, p. 142-43), reconhecedores de quatro funções 

midiáticas, “classificadas de acordo com o conteúdo manifesto de suas mensagens” – 

“informativo/ jornalística”; “promocional”; “educacional”; e “lúdica ou de entretenimento”. 

Independentemente das variações percebidas, essas observações reforçam a ideia de 

que os meios de comunicação e, em particular, o jornalismo não restringem sua atuação a 

um só jeito de conferir tratamento aos acontecimentos. Além disso, as funções são uma 

espécie de alicerce sobre o qual as produções da mídia se constroem, não obstante McQuail 

(2003, p. 83) lembre que “a correspondência entre função (ou finalidade) e conteúdo 

preciso não é exacta, uma vez que uma função coincide em parte com outra e o mesmo 

conteúdo pode servir diferentes funções”. De fato, os exercícios classificatórios, 

                                                 
10 Uma advertência: sempre que, aqui, se falar em distrair, deve-se entender tal ação como sinônimo de “divertir”, 

“entreter” ou “recrear” ou ocupar o tempo livre, e não como similar a “tornar desatento, esquecido”, “desviar” o foco, 

“atrair a atenção de (alguém) para outro ponto ou objeto”, que se constituem em estratégias com outros fins. Por haver 

ambiguidade na palavra, consideramos por bem esclarecer, atendo-nos ao que nos explica dicionário da língua portuguesa 

(FERREIRA, 1986, p. 601).  
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especialmente do jornalismo, regularmente se deparam com dubiedades, assim como os 

fazeres também entrecruzam, não raramente, dois ou mais propósitos. Quando isso se dá, a 

solução costuma ser o reconhecimento do que mais se sobressai ou, então, dizê-los híbridos. 

 

A FUNÇÃO DE DIVERTIR 

Passemos, agora, a tratar especificamente da função que mais interessa a este 

trabalho: a de divertir. Como se viu, ela aparece discretamente – quase sempre no fim das 

listas – entre as performances do jornalismo reconhecidas pela bibliografia corrente. A 

questão ganha mais destaque quando se amplia o foco de observação para a mídia, a 

exemplo do que fizeram Wright e Bertrand. O primeiro defende que o entretenimento, no 

contexto da comunicação de massa, “compreende atos comunicativos com a intenção de 

distração” (WRIGHT, 1968, p. 19). E o segundo associa a diversão à “felicidade”, 

assegurando que, “na sociedade de massas, o entretenimento é mais indispensável do que 

antigamente para diminuir as tensões que ameaçam levar à doença ou à loucura” 

(BERTRAND, 1999, p. 38).  

Etimologicamente, a palavra entretenimento tem origem latina, advinda de inter 

(entre) e tenere (ter). Sua versão inglesa – entertainment – também incorpora, como 

significado, “aquilo que diverte com distração ou recreação” e, ainda, “um espetáculo 

público ou mostra destinada a interessar e divertir”, segundo explicação de Nael Gabler 

(1999, p. 25, grifo nosso). Há, contudo, de se alertar que sua lógica no âmbito do jornalismo 

não é igual à identificada nos demais campos da mídia. Ainda que tenha sido nessa 

atividade que o entretenimento despertou (GABLER, 1999, p. 61)
11

 para a comunicação de 

massa, os compromissos são diferentes. A maior parte das críticas e das incompreensões 

sobre tal relação se apegam a essa diferença
12

. Na esfera midiática – excluída a parcela 

jornalística –, os materiais produzidos sob esse signo, independentemente do suporte em 

que sejam veiculados, não têm outro objetivo que não promover distração, passatempo e 

tudo aquilo que possa ser “mais divertido” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 113), 

porém sem quaisquer preocupações em estarem vinculado à realidade. Abrem, assim, 

espaço para a ficção, que “subsiste com sua natureza de fingimento, de simulação”, mesmo 

que, vez ou outra, opere com uma “impressão de verdade”, fazendo-nos achar de que não se 

                                                 
11 Gabler (1999, p. 61) anota: “Na descrição feita pelo sociólogo Robert E. Park, em 1927, „os jornais que temos hoje em 

dia, no sentido moderno do tempo, surgiram porque uns cem nos atrás ou, para ser mais exato, em 1938, alguns editores de 

Nova York e Londres descobriram que 1) a maioria dos seres humanos, desde que saibam ler alguma coisa, acham mais 

fácil ler notícias que opiniões em editoriais; e 2) que o homem comum prefere ser entretido do que edificado‟”. 
12 Há certa tendência em confundir o espaço do jornalismo que se ocupa do entretenimento (seja pela forma, seja pelo 

conteúdo) com outras opções de lazer ofertadas em veículos midiáticos.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 9 

trata de algo inventado (BULHÕES, 2009, p. 30). Sua intenção é, em última análise, 

oferecer recursos “que buscam preencher o tempo livre dos cidadãos” (MARQUES DE 

MELO, 1970, p. 47), libertando-os “das pressões do cotidiano” e fazendo-os recuperar “seu 

equilíbrio emocional pelo estabelecimento de relações mais íntimas com seu próximo e 

mais solidárias com seu semelhante”, o que permite “a integração na sociedade, reduzindo 

sua solidão e frustração” (BELTRÃO & QUIRINO, 1986, p. 143). 

Embora possamos considerá-lo como “função autêntica, necessária e relevante para 

a promoção do desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos” (DEJAVITE, 2006, p. 

51), o entretenimento, puro e simples, destoa dos processos que demarcam a atuação dos 

jornalistas, cuja essência está no registro fiel dos acontecimentos, propiciado por estratégias 

de apuração e de checagem de dados, responsáveis por oferecer, à sociedade, narrativas 

que, de fato, sejam capazes de captar o “real”. Tudo isso sem nos iludirmos com a imagem 

forjada pela “teoria do espelho” – em que as notícias seriam determinadas pela realidade e o 

jornalista cumpriria o papel de mediador desinteressado (TRAQUINA, 2005, p. 147) –, que 

não demorou ruir
13

. Ainda que haja filtros ideológicos, culturais e institucionais na 

produção noticiosa, o jornalismo não abre espaço para a invenção
14

. 

De volta ao entretenimento – e ainda na tentativa de aproximá-lo do jornalismo –, 

vale recorrer a Asa Briggs e Peter Burke (2004, p. 193-195), que, como havíamos posto, o 

apresentam como parte de uma “tríade sagrada”, junto da informação e da educação. 

Sinônimo de “recreação”, “passatempo” ou “diversão”, teve mudanças significativas nos 

séculos 19 e 20, decorrentes da industrialização, que aumentou a riqueza e o lazer. A ponto 

de, durante as décadas de 1950 e 1960, ter “as linhas divisórias” que o separam da 

informação “cada vez mais embaçadas”. Mas sua história é mais antiga. Essa função foi 

vislumbrada “muito antes de Alfred Harmsworth
15

 lançar o jornal Daily Mail, em Londres, 

em 1896, com o preço de meio centavo, com o objetivo explicito de entretenimento e 

informação”. Já na primeira metade do século 19, o editor Charles Knight
16

 “defendia que o 

                                                 
13 A chamada “teoria do espelho” não é fruto de sistematização científica, mas consiste em explicação “oferecida pela 

própria ideologia profissional dos jornalistas (pelo menos nos países ocidentais)”, afirma Traquina (2005, p. 146). É a 

teoria mais antiga da área, surgida no final do século 19, em meio a uma mobilização em torno da objetividade. 
14 Os casos de matérias inventadas por jornalistas, descobertos, em geral, após os textos obterem repercussão e até 

conquistarem prêmios – como ocorreu com Jayson Blair, repórter do The New York Times (PENA, 2005, p. 60) –, não só 

ferem a ética da profissão como, também, não podem ser considerados como jornalismo. 
15 Nota do autor: Alfred Charles William Harmsworth (1865-1922) foi um jornalista e empresário inglês, fundador do 

Daily Mail e do Daily Mirror. É conhecido por ter revolucionado o jornalismo britânico, tornando o jornal um produto 

acessível, com baixo custo, impresso em grandes tiragens e textos claros e de fácil entendimento. 
16 Charles Knight (1791-1873) era filho de um livreiro e impressor de Windsor, na Inglaterra, também chamado Charles. 

Ajudou o pai a fundar o jornal Windsor and Eton Express, em agosto de 1812, mas tornou-se conhecido, mesmo, por sua 

Penny Magazine – uma revista popular –, que circulou entre 1832 e 1846. Fez várias publicações para a Sociedade para a 

Difusão do Conhecimento Útil (SDUK, na sigla original), fundada 1826. 
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conhecimento „útil‟ não poderia ser difundido, a menos que os leitores se divertissem”. De 

todo modo, “o jornal de Harmsworth foi o primeiro diário a incluir uma página para as 

mulheres e a divulgar „proezas‟ como parte de seu modelo de imprensa”. 

Bertrand (1999, p. 41-42) acredita, assim como Briggs e Burke, que “a fronteira 

entre jornalismo e entretenimento nunca foi nítida e é cada vez menos”. Desde os jornais de 

centavo ou de meio centavo, como há pouco mencionamos, o divertimento tem sido sempre 

privilegiado e a “sobreposição é quase inevitável”: “uma notícia pode ser interessante e sem 

importância; em contrapartida, aprende-se muito divertindo-se”. Do ponto de vista 

deontológico, preocupação maior do autor, o indispensável é que o público seja bem 

servido e que se distingam os “domínios” pelos “fins almejados”: “uma informação exata e 

útil de um lado e, do outro, uma distração que não seja nociva nem para o indivíduo, nem 

para a sociedade. As regras de comportamento não podem ser as mesmas”. Entretanto, é 

evidente que se misturam. E ainda que nossa discussão tenha sido motivada a demonstrar, 

no trabalho doutoral, como a finalidade de diversão se converte em gênero jornalístico – o 

jornalismo diversional –, temos ciência de que o entreter não se dá apenas por essa forma 

específica. “A função de entretenimento”, afirmam Carlos Alberto Rabaça e Gustavo 

Barbosa (2001, p. 405), “abrange os veículos jornalísticos de modo geral e está presente até 

mesmo nas matérias de teor preponderantemente informativo”. Depende muito do uso que 

delas se faz e da percepção dos receptores. 

O jornalismo, portanto, se achega ao entretenimento à medida que busca conferir 

tratamento a informações de atualidade de modo a – para além de tornar públicas histórias 

que se desenrolam no meio social – promover momentos aprazíeis para seu público. Tobias 

Peucer (2000, p. 202), no final do século 17, já indicava que os jornais distribuíam, entre as 

informações mais importantes – mais “sérias”, talvez – relatos “de caráter ameno”, que 

cativassem os leitores e prendessem a leitura. A bem da verdade, a separação entre 

“informação” e “entretenimento”, diz Kunczik (2002, p. 106), como se fossem campos 

completamente distintos e que não se podem entrecruzar, “não tem nenhum sentido para os 

receptores”, que, em geral, associam o que é divertido, simplesmente, a “ausência de tédio”. 

Isso significa que “o oposto da mensagem de entretenimento dos meios de comunicação 

não é o conhecimento informativo, mas o conteúdo que não lhes agrada”.  

 

A LÓGICA DA DIVERSÃO COMO FUNÇÃO DO JORNALISMO 

Conforme já exposto, Beltrão (1980, p. 13-14) aceita que a diversão – indicada 
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como sinônimo de entretenimento – seja uma das “funções básicas do jornalismo”, 

representadas pela forma de um “triângulo retângulo”. Todavia, situa-a na linha oblíqua, 

“ângulo inferior”, agindo como “um meio de fuga às preocupações do quotidiano ou 

costumeiro, uma pausa no ramerrão, um preenchimento dos lazeres como algo reparador do 

dispêndio de energias reclamado pela própria atividade vital de informar-se”.  

Pode, então, o jornalismo prestar-se ao divertimento, caracterizando-o como função 

“sagrada”, nos moldes propostos por Briggs e Burke? A resposta positiva não parece tão 

distante da apreensão. É preciso, entretanto, considerar que sua lógica, no âmbito do 

jornalismo, é subordinada a outras prioridades, apesar de, não raramente, a equação ser mal 

compreendida, afirmando-se que as estratégias de diversão/entretenimento, nessas 

situações, estariam acima da informação. O jornalismo diversional, abordado em nossa tese, 

ilustra bem essa relação. Sua produção requer o cumprimento de todo o ritual da apuração e 

da escrita jornalística, o que inclui a precisão do que se conta
17

. Mas seu revestimento vai 

mais à frente, aderindo a recursos estéticos também adotados pela literatura ficcional e que 

o permitem cumprir sua função, assim atestada por Fraser Bond (1959, p. 7): 

 

Paralelamente ao seu propósito sério de informar, interpretar e moldar opiniões, o 

jornalismo dedica um esfôrço crescente à sua função de entreter. Há nisso um 

precedente histórico. O trovador de antigamente, que levava as notícias de castelo 

em castelo, era bem recebido não só pelas novidades que trazia, mas também pela 

habilidade de cantar, dançar e tocar o alaúde. 

 

Kunczik (2002, p. 105), todavia, admite que é “difícil definir o entretenimento nesse 

contexto” por conta da autoimagem dos jornalistas, a qual, geralmente, pende ao idealismo 

e ao engajamento em favor de grandes causas. O pessimismo acerca desse ajuntamento – 

encontrado, também, nas considerações de filósofos e sociólogos – é resultado, em parte, de 

uma visão estereotipada mantida por profissionais da área a respeito do divertimento, 

associado, em geral, a baixa cultura e a uma possível pouca capacidade intelectual da 

população que o aprecia. A conclusão que se pode tirar disso, defende o autor, “é que 

alguém que não possa imaginar o entretenimento como algo legítimo e necessário, com 

funções sociais positivas, não poderá aceitá-lo como vocação nem como uma tarefa que 

também inclua a informação e o esclarecimento do público” (KUNCZIK, 2002, p. 108). O 

primeiro passo para promover a diversão é aceitá-la. 

                                                 
17 Adelmo Genro Filho (2012, p. 161-162) explica que essa busca pela “especificidade” se situa na dimensão singular do 

jornalismo, sendo que uma das características do “moderno jornalismo” é, justamente, desprezar as generalidades. É o que 

faz, por exemplo, um jornalista preferir dizer que um homem tem 1.90 metro de altura, em vez que dizer que se trata de 

um homem alto. 
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Além disso, o desconforto em associar os dois polos, aparentemente opostos, 

também está à sombra da ilusória crença de que o jornalismo não deve incorporar fatores 

subjetivos que contaminem a construção de relatos objetivos, proclamada pela metáfora do 

espelho. Ideia falaciosa – desmentida inclusive por teorias que confirmam as notícias como 

histórias resultantes “de um processo de construção, linguística, organizacional, social, 

cultural, pelo que não podem ser vistas como o espelho da realidade” (SOUSA, 2004, p. 

125) –, está também longe do que se pode perceber na prática, já que, como verificam Luís 

Mauro Sá Martino e José Augusto Mendes Lobato (2011, p. 143), desde há muito “a leitura 

do mundo” é dependente “de estruturas textuais agradáveis, facilmente compreensíveis e, 

até, prazerosas (ou divertidas) de se consumir”.  

Considerando essa relutância, de certo modo comum, teve motivo Beltrão (1980, p. 

14) ao estimar a “função lúdica” como menos expressiva. A classe dos profissionais que 

atuam no jornalismo não é, notadamente, muito afeita a assumir que informação e 

entretenimento se fundem em certas práticas. Ou, muito, quando aceitam a ideia, 

posicionam-na no rés-do-chão de seus afazeres, revelando que a consciência profissional 

ainda está mais ligada à difusão de informações diárias (o hard news) e à vigilância dos atos 

do poder público. É o que demonstrou, por exemplo, a pesquisa de David Weaver e G. 

Cleveland Wilhoit – mencionada anteriormente –, base de algumas das explanações de 

Ortega e Humanes (2000, p. 118). Realizado entre 1982 e 1983 – e atualizado no início da 

década seguinte –, o levantamento identificou uma minoria de entrevistados interessados 

em oferecer entretenimento aos cidadãos.  

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Pelo exposto nestas linhas, percebemos, sem grande dificuldade, que a diversão 

consiste, de fato, em função a ser cumprida pelo jornalismo, desde que submetida a uma 

lógica própria da produção noticiosa, a qual prioriza o tratamento das ocorrências da 

atualidade com mecanismos específicos (os quais podemos entender como métodos de 

apuração) e diferenciadores desse campo em relação a outros tantos, sejam midiáticos ou 

não. Isso significa que o entretenimento só consiste em atributo jornalístico quando obedece 

a esses pressupostos, não corrompe a informação coletada – e checada, evidentemente – e 

não se sobrepõe ao processo que leva ao relato veraz das situações cotidianas. Reforçamos, 

portanto, que tal função se diferencia do entretenimento que se promove sem necessidade 

de compromisso com as particularidades éticas, técnicas e estéticas do jornalismo. 
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 Identificada a condição primordial, ainda devemos registrar outras duas 

características dessa afinidade por muitos considerada ambígua.  

A primeira diz respeito ao fato de que a diversão pode se manifestar tanto no 

conteúdo quanto na forma dos produtos jornalísticos, e não necessariamente em ambas as 

instâncias de uma só vez. Isso porque conteúdo (o teor) se difere de forma (o exterior), 

ainda que sejam apresentados sempre juntos – ou seja, não há forma sem conteúdo e 

tampouco o inverso (MARQUES DE MELO, 2009b, p. 19). É possível, assim, falar sobre 

assuntos divertidos sem que o texto jornalístico assim o seja, e vice-versa. Pode-se tratar de 

opções de lazer e passatempo em matérias utilitárias, de serviço. Por outro lado, há formas 

de expressão – como as que o jornalismo diversional comporta – capazes de oferecer relatos 

“de muito agrado”, conforme palavras usadas por Mário Erbolato (2006, p. 44), a respeito 

de histórias nem sempre relacionadas ao que podemos entender como divertido (muitas 

vezes, são dramas humanos, assassinatos, casos de tortura, etc.), mas que, dada a 

capacidade criativa de seus narradores, em nada deixam a desejar se comparadas a obras de 

ficção, as quais notadamente circulam como oferta de entretenimento
18

. Tudo isso sem 

contar os outros usos que podem ser feitos dos conteúdos jornalísticos de modo que sejam 

encarados como divertidos, tal como dissemos anteriormente (um exemplo: as charges e as 

caricaturas, bem humoradas que são, podem divertir, ainda que sua função seja a de opinar 

a respeito de personagens e episódios). 

Uma segunda característica a ser explicada corresponde ao fato de que, no caso do 

jornalismo que diverte por sua forma – o “diversional”, nos termos que adotamos –, a 

função se cumpre por meio de uma gratificação estética, de um prazer proporcionado a 

leitores (ou a outros tipos de receptores, a depender da natureza da peça jornalística) por 

matérias agradáveis, interessantes, capazes de mexer com sensações. É a típica redação que 

proporciona o que Mitchell Charnley (1976, p. 82, tradução nossa) chama de “recompensa 

imediata”, isto é, “produz satisfação”, ou provoca um “impulso instantâneo” em quem o 

recebe: assim que se põe a apreciar o texto, o leitor “solta um riso, ou tem uma sensação de 

simpatia, ou sente o começo de um entusiasmo”, ainda que possivelmente essa resposta 

desapareça “instantes depois”. Trata-se, portanto, de uma ideia oposta à de “alienação” 

presumida pelos meandros da indústria cultural, segundo a concepção frankfurtiana 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1990). A diversão, nesse caso, não é usada para alienar e 

                                                 
18 Exemplos são as matérias publicadas em periódicos (jornal ou revista) e posteriormente compiladas em livro, a exemplo 

do que a editora Companhia das Letras tem feito em sua Coleção Jornalismo Literário. Os títulos publicados por aquele 

selo são legítimos exemplos do que entendemos por jornalismo diversional.  
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tampouco é estratégia de dominação das massas. Apenas permite a fruição da estética, 

própria da arte, num terreno menos livre que o da ficção. 

Por fim, resta dizer que, mais do que os desencontros conceituais – entre jornalismo 

e entretenimento, entre forma e conteúdo, entre gratificação estética e alienação –, é 

inibidor das discussões sobre a diversão como função jornalística certo preconceito – por 

parte de profissionais e de acadêmicos – em reconhecer o vínculo entre informação de 

atualidade e entretenimento. Por parte dos jornalistas que estão no mercado, nota-se, como 

dissemos, um desconforto em aceitar essa relação, bem como em assumir que seu trabalho 

ou de seus pares pode prestar-se a divertir. Aos acadêmicos parece, por sua vez, ocioso 

demais dedicar esforços a uma função secundária – quiçá minoritária –, que se põe bem 

abaixo dos ideais nobres de manutenção da democracia que, até hoje, são associados ao 

desempenho da imprensa.  

Se desde o século 17, quando da circulação dos primeiros jornais em terras 

europeias, o jornalismo se abre à diversão, fecharmo-nos a essa possibilidade é ignorar o 

óbvio. Mesmo porque a diversão não pode ser vista como ocupadora de brechas deixadas 

pelo que é mais sério ou mais importante. Deve, sim, ser compreendida como necessidade 

social, como inerente à sociedade em que vivemos.  
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