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Esta dissertação vai trabalhar com as metáforas do 
pintor note americano Andy Warhol, conhecido por se 
tratar de uma figura icônica da Pop Art. Abordaremos a 
hibridização de gêneros jornalísticos, bem como a 
produção e a reprodução de formatos, em escala 
industrial, a partir da cultura de massas. Para início 
dessa reflexão, deixo uma das frases do polêmico Andy 
Wahrol: “As atrações mais excitantes são entre dois 
opostos que nunca se encontram”. 



 

 
 
 

RESUMO 
 
Sabe-se que o entretenimento está incorporado no cotidiano da sociedade moderna 
de maneira que ultrapassa apenas os momentos de lazer e ócio, fazendo-se 
presente nos ambientes profissionais, na educação e na informação. Em meio a 
essa nova concepção, a comunicação também percebe alterações, seja pela 
interatividade promovida pela midiatização, pelo novo aspecto da audiência, mais 
exigente e conectada, ou ainda pela hibridização de gêneros e formatos. Neste 
contexto, surgem programas de entretenimento, especialmente televisivos, que 
incorporam aspectos técnicos e práticos do jornalismo, incluindo a narrativa e os 
processos produtivos. Tais programas veiculam um conteúdo denominado de 
infotenimento, que mescla informação e entretenimento e, assim, a representação 
jornalística da vida social fica vinculada à distração e ao divertimento. 
A dissertação faz uma análise do processo de produção do conteúdo noticioso 
dentro de um programa de entretenimento e variedades que apresenta grande 
quantidade de conteúdo jornalístico em sua composição: o Hoje Em Dia, da Rede 
Record. Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo estudo de caso, com uso de 
técnicas de observação direta, entrevistas semiabertas, pesquisa documental e 
análise de conteúdo. A questão da reprodutibilidade técnica de padrões e a inserção 
de elementos cotidianos aliados à indústria cultural e à comunicação em massa 
também é retratada nesta dissertação. 
A principal intenção é entender como é a dinâmica da produção jornalística em 
programas que visam entreter e, ao mesmo tempo, informar. De que maneira esses 
produtos híbridos da modernidade são pensados e como a teoria do infotenimento 
pode ser aliada às mediações comunicacionais da cultura. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Infotenimento; hibridização; programas de variedades; Hoje 

Em Dia; Mediações; Midiatização. 



 

ABSTRACT 
 
 
The entertainment is embedded in everyday life of modern society in a way that goes 
beyond just the moments of leisure and entertainment, becoming present in 
professional environments, education and information. Amid this new design, the 
Communication also realizes changes, as the interactivity promoted by the media 
coverage, the new appearance of the audience, more demanding and connected, or 
the hybridization of genres and formats. In this context, there are entertainment 
programs, especially in the television, incorporating technical and practical aspects of 
journalism, including the narrative and production processes. Such programs convey 
a content called infotainment, which combines information and entertainment and 
thus the journalistic representation of social life is linked to distraction and fun. 
The dissertation analyzes the content of the news production process within an 
entertainment program and varieties that features lots of news content in its 
composition: the Hoje Em Dia, from Rede Record. This is a qualitative study, study 
type of case, using direct observation techniques, semi-open interviews, desk 
research and content analysis. The issue of technical reproducibility standards and 
the inclusion of everyday elements combined with the cultural industry and mass 
communication is also depicted in this dissertation. 
The main intention is to understand how the dynamics of journalistic production 
programs to entertain and at the same time inform. How these hybrid products of 
modernity are thought and how infotainment theory can be combined with the 
communicational mediations of culture. 

 
 
KEYWORDS: Infotainment; hybridity; variety shows; Hoje Em Dia; Mediation; 
Mediatization. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O jornalismo passa por alterações, assim como a mídia de uma forma geral, a 

fim de acompanhar as transformações sociais. Essas transformações seriam, 

portanto, um novo modo de fazer jornalismo ou apenas uma reprodução e mixagem 

de formatos já existentes criada pelos programas de entretenimento para que o 

público se identifique com algo semelhante ao jornalismo convencional? 

Os produtos, diferenciados, contam com os diversos atrativos para manter a 

audiência: desde reportagens comuns, até a novelização das reportagens especiais, 

as coberturas ao vivo com direito a comentários de celebridades, entre muitos outros 

artifícios que auxiliem na criação de um vínculo com o público. Diante dessa 

situação, surge uma indagação: Como é a produção noticiosa desses produtos que 

mesclam diferentes gêneros e formatos? O que priorizam esses jornalistas? 

Torna-se, portanto, relevante estudar o papel social de tais programas no 

cotidiano do público que os assistem, já que são considerados prestadores  de 

serviço à comunidade. Cabe, ainda, refletir sobre o espaço que o jornalismo ocupa 

como formador de opinião e prestador de serviços nos programas de variedades, 

tendo em vista sua inserção como gênero híbrido, que mescla informação e 

entretenimento. Esta dissertação tem como tema o processo de produção do 

jornalismo dentro de um programa de variedades. Foi a partir do questionamento 

acima que se partiu então para um estudo empírico sobre o assunto. 

Tomando como base o que Dejavite (2006) chama de infotenimento, gênero 

híbrido que mescla informação e entretenimento, o objetivo da dissertação é analisar 

o processo de produção jornalística dentro de um programa de entretenimento a fim 

de identificar os valores-notícia e as rotinas produtivas, de acordo com a cultura 

jornalística e o contexto cultural da sociedade brasileira contemporânea. 

Serão abordadas as questões da hibridização de gêneros e formatos 

jornalísticos a partir da perspectiva de Temer (2009 e 2015) em que é possível notar 

uma adaptação dos formatos tradicionais para atender à demanda da sociedade 

moderna.  Tal  discussão  será  complementada  a  partir  da  teoria  das  mediações 

comunicacionais da cultura, de Martín-Barbero (2009) e também da midiatização 
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(Verón, 1997). Dessa forma, as transformações da sociedade e de seu modo de 

interagir com a mídia serão consideradas para analisar os novos gêneros e formatos 

jornalísticos. 

Parte-se do pressuposto de que o processo noticioso do infotenimento  

prioriza a busca de personagens e de histórias impactantes para, apenas 

posteriormente, buscar uma informação relevante, de acordo com valores-notícia, 

sendo o jornalismo apenas mais uma estratégia para chamar a atenção e garantir a 

audiência. Neste sentido, o jornalismo se tornaria apenas uma opção para  

enriquecer o conteúdo desses programas. 

Para apurar tal hipótese, foi elaborada uma pesquisa qualitativa, do tipo 

estudo de caso, com o uso das técnicas de observação participante, entrevista 

semiaberta, pesquisa documental e análise de conteúdo. 

Optou-se por fazer uma qualitativa uma vez que os aspectos a serem 

analisados nesta dissertação (o processo de produção da notícia) não podem ser 

quantificados. A pesquisa qualitativa, em geral, responde a questões particulares. 

Ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano 
se distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar 
suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilha com seus 
semelhantes. (MINAYO, 2010, p.6) 

 

 
Definida a pesquisa qualitativa, foi escolhido o Estudo de Caso, fundamental 

para observar realidades particulares. De acordo com Yin (2001, p.21), “o estudo de 

caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real”. Ou seja, o estudo de caso é indicado quando 

o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do 

contexto onde ocorre naturalmente. Dessa forma, o processo de produção de 

reportagens de infotenimento foi acompanhado e analisado por meio da técnica da 

observação participante combinada com entrevistas semiabertas com os 

profissionais responsáveis pela produção jornalística. 

A observação direta consiste em uma técnica de investigação social em que  

“o  observador  partilha,  na  medida  em  que  as  circunstâncias  o  permitam,      as 
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atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de 

uma comunidade” (ANGUERA, 1985, p.2). Assim como a observação participante, 

as entrevistas semiabertas ou semiestruturadas possuem um formato  mais 

adaptável e não rígido ou pré-determinado. 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte 
de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar da 
elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVIÑOS, 1987, p. 8) 

 

 
A vantagem de utilizar essas técnicas é unir flexibilidade e a possibilidade de 

rápida adaptação. Sendo assim, observamos diretamente o processo de produção 

das    reportagens    do     programa     Hoje     Em     Dia,     da     Rede     Record.  

O Hoje Em Dia é um programa matinal, exibido de segunda a sexta. A emissora o 

define da seguinte forma: “notícias, prestação de serviços e entretenimento na 

medida certa dão o ritmo deste programa concebido a partir do mais nobre 

compromisso da comunicação: informar e formar a opinião pública, sem perder de 

vista a opção de lazer que muitos brasileiros buscam na telinha”. (sic) Além de estar 

há mais de 10 anos na grade da emissora que possui a vice-liderança na TV 

brasileira, a atração conta com um bloco completo (o primeiro) de 40  minutos 

voltado para o jornalismo, mais inserções nos outros 4 blocos do programa. Dessa 

forma, entendeu-se que o programa seria o objeto de estudo ideal para o que se 

propõe: analisar o processo de produção jornalística dentro de um programa de 

entretenimento. 

A observação realizou-se durante uma semana completa, de 14 a 18 de 

setembro, foi para entender a dinâmica e a rotina de produção das reportagens e 

materiais jornalísticos do programa. Foram registradas as observações sobre a 

dinâmica de produção por meio de anotações durante esse período. Tal semana foi 

escolhida, após conversas com a produção do programa, a fim de evitar 

sazonalidades (como férias, feriados 

Além disso, utilizou-se a entrevista semiaberta, que é definida por Duarte (in 

DUARTE; BARROS, 2006,  p.66) como um  tipo de  entrevista  “que  tem  origem em 
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uma matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse de 

pesquisa”. Para o autor, a vantagem deste modelo é a possibilidade de comparação 

e análise de respostas dos entrevistados, além da flexibilidade do roteiro base. As 

entrevistas foram realizadas com as repórteres, bem como com os editores-chefes, 

assistentes de direção e diretor do programa Hoje Em Dia e totalizando 10 

participantes. As entrevistas foram gravadas e transcritas (conforme anexos). O 

objetivo era entender, de forma empírica, como ocorrem os processos de produção 

jornalística e se era possível encontrar indícios do infotenimento no momento de 

produção jornalística factual. 

Após a observação direta, os registros, anotação e gravações realizados 

durante essa semana foram analisados, por meio da técnica de análise de conteúdo, 

cujas categorias propostas são: etapas do processo jornalístico, tempo de produção 

das matérias, temas, personagens, postura do repórter, entre outras categorias 

escolhidas a partir das observações realizadas e do material selecionado. 

Para a pesquisa documental foram utilizados espelhos, laudas, estatísticas 

sobre a audiência, entre outros documentos eferentes ao programa, para uma 

análise. 

A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, 
cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer 
natureza – pintura, escultura, desenho, etc), notas, diários, projetos de lei, 
ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, informativos,  
depoimentos orais e escritos, certidões, correspondência pessoal ou 
comercial, documentos informativos arquivados em repartições públicas, 
associações, igrejas, hospitais, sindicatos (Santos, 1999, p.11). 

 

 
Dessa forma, os documentos surgem como uma fonte rica e estável  de 

dados, ou seja, foi possível cruzar os dados da observação direta com os da 

pesquisa documental, o que ampliou o repertório da pesquisa. Assim, houve uma 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que se poderia 

pesquisar diretamente (apenas com a observação direta). 

Esta dissertação foi dividida em 4 capítulos. O primeiro, parte das noções de 

mediações e midiatizações, enfatizando que a produção e recepção televisiva são 

dinâmicas (MARTÍN-BARBERO, 2009). Apresenta, posteriormente, o conceito do 

jornalismo televisivo e dos gêneros jornalísticos enquanto formatos    característicos, 



18  

que se modificam conforme as transformações sociais, passando pela hibridização 

de gêneros e formatos no jornalismo, de acordo com Temer (2015), às noções de 

hard news e soft news, segundo Tuchman (1978). 

O segundo capítulo, por sua vez, retrata as rotinas de produção do jornalismo 

e suas etapas, perpassa a teoria do newsmaking (Wolf, 2005), comenta os valores- 

notícia (Traquina, 1999) e apresenta a transição da figura do  gatekeeper  (Kurt 

Lewin, 1947) para o gatewatcher (Canavilhas, 2001). Por fim, aborda o processo de 

midiatização (Verón, 1997) e como ele influencia a produção noticiosa (Wolf, 2005). 

O terceiro capítulo aborda características do infotenimento segundo a 

perspectiva de Dejavite (2006), na qual um gênero híbrido mescla informação e 

entretenimento. Além da apresentação do conceito e das fórmulas que fazem 

sucesso junto ao gênero, o capítulo trata de estratégias para a manutenção da 

audiência como os fait divérs (Barthes, 1966), a novelização (Fidalgo, 1996), a 

notícia light (Dejavite, 2007) e as fronteiras híbridas do jornalismo e do 

entretenimento (Temer, 2015). Dessa forma, elabora-se um panorama da direção 

para a qual caminha a produção jornalística dentro dos programas de variedade que 

utilizam os recursos do infotenimento. 

A trajetória teórica anterior nos leva ao quarto capítulo, no qual é apresentado 

o perfil do programa a ser analisado, seu histórico, descreve as rotinas de produção 

e analisa as interações desde a coleta das informações até edição do material a ser 

exibido. Apresenta-se uma análise aprofundada sobre as particularidades do objeto 

de estudo e, por último, as conclusões a respeito do jornalismo presente no  

processo de produção jornalística voltado para programas de entretenimento. 

A dissertação discorre a respeito desta tentativa de se apropriar de conceitos 

jornalísticos e de entretenimento ao mesmo tempo, em que os meios de 

comunicação acabam por passar ao telespectador a falsa impressão de que ele não 

está “perdendo tempo” ao se divertir, mas adquirindo conhecimento e informação à 

medida que algumas características jornalísticas são inseridas na programação de 

entretenimento. Hall (2011, p.237) afirma que 

As formas e relações das quais depende a participação nesse tipo de cultura 
comercialmente fornecida são puramente manipuláveis e aviltantes, então as 
pessoas que consomem e apreciam esses produtos devem ser, elas próprias, 
aviltadas   por   essas   atividades   ou   viver   em   permanente   estado   de   „falsa 
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consciência‟. Devem ser uns „tolos culturais‟ que não sabem que estão sendo 
nutridos por um tipo atualizado de ópio do povo. 

Entretanto, não é possível falar de infotenimento sem  destacar, 

primeiramente, a noção do newsmaking, do gatekeeper e dos valores-notícia. De 

acordo com Hohlfeldt (2007) e Wolf (2005), o newsmaking está associado 

especificamente ao jornalismo. 

A hipótese de newsmaking dá especial ênfase à produção de informações, ou 
melhor, à potencial transformação dos acontecimentos cotidianos em notícia. 
Deste modo, é especialmente sobre o emissor, no caso o profissional da 
informação, visto enquanto intermediário entre o acontecimento e sua 
narratividade, que é a notícia, que está centrada a atenção destes estudos, que 
incluem sobremodo o relacionamento entre fontes primeiras e jornalistas, bem 
como as diferentes etapas da produção informacional, seja ao nível da captação 
da informação, seja em seu tratamento e edição e, enfim, em sua distribuição 
(HOHLFELDT, 2007, p. 203-204). 

A figura do gatekeeper (no caso, o jornalista) ganha importância uma vez que 

é ele quem tem o “poder de filtrar e optar”, isto é, “o contexto profissional- 

organizacional-burocrático circunstante exerce uma influência decisiva nas escolhas 

dos gatekeepers” (WOLF, 2005, p. 186), embora essa função hoje tenha ganhado 

novos contornos, em razão da participação ativa da recepção e da midiatização dos 

processos culturais. Assim, é possível dizer que os processos de produção 

jornalística são fundamentais para a seleção das informações. Ou seja, o jornalista 

passa a “integrar” o ambiente a ser estudado/ observado. É a partir desse “convívio” 

que o jornalista, ou gatekeeper, é levado à familiarização com as rotinas ali 

desenvolvidas, numa perspectiva de naturalidade, até o momento em que, tendo-se 

identificado plenamente com o grupo, deve distanciar-se do mesmo para poder 

manter o espírito observador e crítico sobre tais práticas, descrevendo-as, 

analisando-as e eventualmente criticando-as, na constituição do que se poderia 

denominar de uma etnografia da comunicação (HOHLFELDT, 2007). 

A pesquisa e a abordagem do newsmaking ocorrem a partir de dois aspectos: 

a cultura profissional e a organização do trabalho e dos processos de produção da 

notícia. 

Neste sentido, cabe, ainda, falar sobre a noção de midiatização trazida por 

Braga (2006), a qual rompe com o modelo tradicional de emissor e receptor por meio 

de um canal que tem como ponte os meios de comunicação e apresenta um novo 

sistema  de  processos   midiáticos  na   sociedade.   Neste   contexto,   chamado de 
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midiatizado, o funcionamento das instituições e suas práticas são diretamente 

afetados pela presença dos meios de comunicação. Ou seja, a lógica da mídia 

impõe-se à sociedade como um todo e torna-se parte do tecido social. 

Cabe, ainda, trazer a noção de Hjarvard (2012) em que a midiatização seria 

um processo de mão dupla, no qual os meios de comunicação atuariam como uma 

instituição central na sociedade, de modo que as outras instituições têm que se 

adaptar a ela. Assim, os meios de comunicação facilitam e estruturam espaços 

virtuais para a comunicação e a ação. 

Assim, os meios de comunicação não seriam apenas fatores estruturantes da 

sociedade, mas também intermediários entre as relações sociais e os processos 

comunicacionais. Para compreender melhor este novo panorama, foram trazidas as 

reflexões sobre mediações de Martín-Barbero (1997) em que a produção de sentido 

ocorre a partir da interação entre o receptor e as mediações com os conteúdos dos 

meios de comunicação. O autor também afirma que é preciso repensar a 

comunicação, tirando o foco dos meios e colocando-o também no receptor. 

É nessa mesma linha de pensamento que Barros (2012) afirma que “a 

produção de sentidos se dá nas apropriações vivenciadas pelos receptores em seu 

lugar social, em interação com seus pares, marcada por experiências de 

interpretação, balizada por mediações socioculturais.” (BARROS, 2012, p.80) 

A partir destes fatos, nota-se uma mudança nos modelos clássicos. O 

jornalismo passa por alterações, assim como a mídia de uma forma geral, a fim de 

acompanhar as transformações sociais. São estes novos padrões que vão direcionar 

a visão a respeito do jornalismo para essa nova geração de consumidores de 

informação e, por essa razão, nos convém entendê-los. 
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1.0 OCUPANDO O TEMPO LIVRE: AS REVERBERAÇÕES DA TV NO 

COTIDIANO 

 

 
Os programas de entretenimento e variedades usam o cotidiano como matéria- 

prima, assim como citam Berger e Tavares (2014). Para criar vínculo com os 

telespectadores que não conseguem se desvencilhar da cotidianidade, tais 

programas incorporam aspectos da vida/rotina das pessoas comuns em suas 

produções (HELLER, 1992). 

Nesse sentido, a busca pela audiência leva a uma gama de artifícios a fim de 

atrair a atenção do telespectador, que deve ser conquistado em meio à oferta cada 

vez mais abundante de conteúdos midiáticos. 

Neste capítulo, partimos primeiro das noções de mediações e midiatizações, 

como pano de fundo para entender os processos comunicacionais entre produção e 

recepção televisiva, para depois apresentar os formatos televisivos e as 

hibridizações nos formatos jornalísticos, que evoluíram no bojo das transformações 

sociais, culturais e tecnológicas. 

Abordamos os conceitos de jornalismo e suas modalidades hard news e soft 

news, expondo modos de produzir informação sob lógicas diferenciadas. 

 

 
1.1 As mediações, a midiatização e a produção televisiva 

 
A televisão está presente no cotidiano das pessoas. Independentemente de 

gênero, raça, cor ou religião, ela traz ao público uma infinidade de informações e 

distrações que ocupam o tempo. 

Proveniente de um modelo industrial e estruturada sobre um sistema de grandes 

redes comerciais, a TV aberta precisa vender para sobreviver e, neste sentido, 

vende não somente produtos, mas também ideias, valores e conceitos. 

A mídia atua nas sociedades contemporâneas, como elemento importante na 

construção da realidade social, em especial dos conteúdos simbólicos dessa 

realidade e da imagem que a sociedade e os diferentes grupos sociais fazem 

de si mesmo e dos outros. Eles apresentam e difundem ideias, imagens e 

representações de uma visão de mundo que indica as maneiras adequadas 

de se comportar, de viver, a noção do correto e do impróprio, as expectativas 

que se podem ter, a diferença entre o possível e o utópico, enfim, atuam, ao 

lado de outras instâncias, como importantes construtores de subjetividades. 

(MENDONÇA, 2011, p.142) 



22  

Wolton (2006), entretanto, defende que a comunicação é menos  

manipuladora do que se pensa. Segundo o autor, “seria antes uma espécie de jogo 

de tolos em que ninguém é tolo” (2006, p. 32). Ou seja, o público não é apenas 

passivo, no sentido de absorver as ideias transmitidas, ele também é capaz de 

construir a sua própria opinião. 

Portanto, a televisão tem tido papel importante na construção das 

subjetividades, das mediações entre o público a partir dos conteúdos veiculados,  

que extrapolam o momento da recepção. Cabe entender a perspectiva de Orozco 

Gómez (2005) sobre a interação entre o receptor e a televisão. 

Não fosse o bastante a importância da situação e do simples fato de estar 

frente à tela, o processo de recepção televisiva não está circunscrito a esse 

lapso de tempo. A interação entre o telespectador e a TV começa antes de 

ligar a televisão e não termina uma vez que esta está desligada. (OROZCO 

GÓMEZ, 2005, p.34) 

Ou seja, o receptor não precisa estar necessariamente em frente à televisão 

para interagir com ela, ele pode, por exemplo, comentar o assunto do telejornal com 

os familiares, entrar em uma rede social para criticar/elogiar um programa, comprar  

o produto característico de um personagem da novela, pesquisar  temas  

relacionados aos apresentados no programa de domingo, entre outras atividades. 

Ainda de acordo com Orozco Gómez (2005, p.41), “O telespectador amplifica, cada 

vez mais, ainda que não necessariamente o diversifique, seu „enlace‟ com a tela”, 

isto é, o receptor leva para as suas atividades diárias um pouco do que incorpora da 

programação televisiva. 

Ao desenvolver o conceito das mediações, Martín-Barbero (1997) enfatiza  

que a produção de sentido ocorre a partir da interação entre o receptor e os 

conteúdos produzidos pelos meios de comunicação. Diz o autor: 

A mudança foi esta: reconhecer que a comunicação estava mediando todos 

os lados e as formas da vida cultural e social dos povos. Portanto, o olhar não 

se invertia no sentido de ir das mediações aos meios, senão da cultura à 

comunicação. Foi aí que comecei a repensar a noção de comunicação. 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 153) 

Para Lycarião (2012, p.126), entretanto, as mediações pensadas por Martín- 

Barbero seriam maneiras de regulamentação de ideologias transmitidas pelos meios 
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de comunicação, já que, segundo o autor, “o conceito de mediação funciona para 

designar os processos de integração social na modernidade”. 

Mas, se pensarmos as mediações não somente como uma via única de 

comunicação, na qual o receptor é também ativo no processo comunicacional, 

podemos entender que “meio e mensagem só podem ser pensados como um 

processo contínuo – as mediações – posição de onde é possível compreender a 

interação social entre emissão e recepção” (BASTOS, 2012, p. 64). 

Martín-Barbero (2009), no entanto, traça um novo mapa para as mediações, 

que passam de mediações culturais da comunicação para mediações 

comunicacionais da cultura, isto é, o autor faz uma relação entre as competências  

de recepção e as lógicas de produção e como este vínculo interfere na sociedade 

moderna. 

Inverto meu primeiro mapa e proponho as “mediações comunicativas da 
cultura”, que são: a “tecnicidade”; a “institucionalidade” crescente dos meios 
como instituições sociais e não apenas aparatos, instituições de peso 
econômico, político, cultural; a “socialidade” – como o laço social está se 
transformando para os jovens, como as relações entre pais e filhos, e entre 
casais, estão mudando. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 151) 

 

 
A evolução das mediações comunicacionais da cultura, como processo de 

interação contínuo no qual os papéis de emissor e receptor agem de maneira 

conjunta, nos ajuda a refletir sobre o tema desta dissertação. 

Entretanto, não se pode falar apenas em mediações, pois a atualidade passa 

por um processo muito mais amplo e complexo que extrapola as mediações da 

recepção, a partir das interações com os conteúdos dos meios. A sociedade atual 

vive um processo de midiatização (VERÓN, 1997), fenômeno que transcende os 

meios e surge como um processo originado tanto pela evolução tecnológica quanto 

pelas demandas sociais. De acordo com Verón, a comunicação midiática resulta da 

combinação entre dispositivos tecnológicos e as condições específicas de produção 

e recepção. 

Uma sociedade em vias de midiatização (distinta da sociedade mediática do 
período anterior [...]) não é por isso uma sociedade dominada por uma só 
forma estruturante, que explicaria a totalidade de seu funcionamento. A 
midiatização opera    através de diversos mecanismos segundo os setores da 
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prática social que interessa, e produz em cada setor distintas consequências. 
(VERÓN, 1998, p. 1, grifo do autor, tradução nossa) 

 

 
Seguindo a lógica da midiatização, a mídia ocuparia um lugar central na 

sociedade e as relações sociais criadas pela prática da mídia condicionariam o agir 

cotidiano das pessoas. Verón (1997, p.13) afirma que a mídia é um “meio de 

comunicação social e um dispositivo tecnológico de produção-reprodução de 

mensagens associado a determinadas modalidades (ou práticas) de recepção de 

mensagens ditas”. Nesse sentido, o processo de midiatização engloba uma nova 

lógica produtiva. 

Nesta mesma linha de pensamento, Rodrigues (2000) acredita que as lógicas 

produtivas midiáticas afetam de diferentes formas o modo de estruturação e de 

funcionamento dos campos sociais e de seus sujeitos. Braga (2006) completa a 

noção de midiatização de Rodrigues e rompe com o modelo tradicional de emissor e 

receptor por meio de um canal que tem como ponte os meios de comunicação e 

apresenta um novo sistema de processos midiáticos na sociedade. Para o autor, a 

midiatização ocorre em dois âmbitos sociais: microssocial e macrossocial. No 

primeiro, a midiatização trata de instituições que incorporam elementos da mídia. No 

segundo, a midiatização refere-se ao processo de adaptação e simulação da própria 

sociedade à lógica medial. 

Para Verón (2004), a sociedade é midiatizada na medida em que a cultura, a 

lógica e as atividades da mídia atingem todas as práticas sociais, embora de modos 

específicos. Na sociedade midiatizada, o funcionamento das instituições e suas 

práticas são diretamente afetados pela presença dos meios de comunicação. Ou 

seja, a lógica da mídia impõe-se à sociedade como um todo e torna-se parte do 

tecido social. 

Enquanto Verón acredita que as práticas sociais são afetadas, de maneira 

direta, pelos meios de comunicação, Braga, por sua vez, descreve a midiatização 

como um processo de longo prazo. Ao contrário de Verón, Braga pontua o 

movimento de transformação pelo qual a sociedade passa não somente pela 

revolução tecnológica, mas como um processo contínuo que vai além das interações 

entre emissor e receptor. 
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Outra abordagem pertinente a ser exposta é a trazida por Hjarvard (2012) 

sobre uma midiatização direta e outra indireta. Para o autor, a midiatização seria um 

processo de mão dupla, no qual os meios de comunicação atuariam como uma 

instituição central na sociedade, de modo que as outras instituições têm que se 

adaptar a ela. Assim, os meios de comunicação facilitam e estruturam espaços 

virtuais para a comunicação e a ação. 

 
Aqui, midiatização é utilizada como conceito central em uma teoria sobre a 
importância intensificada e mutante da mídia dentro da cultura e da  
sociedade. Por midiatização da sociedade, entendemos o processo pelo qual 
a sociedade, em um grau cada vez maior, está submetida a ou torna-se 
dependente da mídia e de sua lógica. Esse processo é caracterizado por uma 
dualidade em que os meios de comunicação passaram a estar integrados às 
operações de outras instituições sociais ao mesmo tempo em que também 
adquiriram o status de instituições sociais em pleno direito. (HJARVARD, 
2012, p.64). 

 
Neste contexto, os meios de comunicação não seriam apenas fatores 

estruturantes da sociedade, mas também intermediários entre as relações sociais e 

os processos comunicacionais. De acordo com Hjarvard (2012), “o conceito-chave 

para a compreensão da influência da mídia na cultura e na sociedade é a 

midiatização”. O termo midiatização pode ser utilizado, portanto, em diferentes 

perspectivas teóricas que se complementam, a fim de caracterizar a influência que a 

mídia exerce sobre diversos aspectos da sociedade (economia, política, cultura, 

entre outros). 

 
Adotando o conceito de midiatização estabelecido por Hjarvard, entende-se 

que o processo de midiatização altera não somente a lógica de produção, mas 

também a da recepção, a qual passa a desenvolver estratégias singulares de leitura 

da “realidade‟  construída pelas mídias. 

 
É nessa mesma linha de pensamento que Barros (2012) afirma que “a 

produção de sentidos se dá nas apropriações vivenciadas pelos receptores em seu 

lugar social, em interação com seus pares, marcada por experiências de 

interpretação, balizada por mediações socioculturais. ” (BARROS, 2012, p.80) 
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Essa breve apresentação de conceitos sobre a relação mídia-receptor, 

abrangendo as mediações e as midiatizações, é o pano de fundo para refletirmos a 

respeito da hibridização1 dos conteúdos televisivos 

 
1.2 Hibridização do conteúdo televisivo: gêneros e formatos 

 

Na tentativa de compreender os conteúdos televisivos, é importante 

pontuarmos a questão dos gêneros e formatos. Aronchi (2004, p. 44), em seu estudo 

sobre gêneros e formatos na televisão brasileira explica que os gêneros podem ser 

”estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e modelos dinâmicos, articulados 

com as dimensões históricas de seu espaço de produção e apropriação”. Isto é, os 

gêneros são os modelos de produção e também de recepção de conteúdos. 

 
O autor também discute a distinção entre gênero e formato. Para Aronchi 

(2004, p.45), “formato é a nomenclatura própria do meio para identificar a forma e o 

tipo da produção de um gênero de programa de televisão”. Assim, um  mesmo 

gênero pode englobar vários formatos. 

 
Entendida tal diferenciação entre gêneros e formatos, é possível citar Duarte  

e Castro (2007), que compreendem os gêneros como “modelos de expectativas”, 

isto é, a primeira mediação entre os produtores e os receptores das mensagens. 

Eles “referem-se ao tipo de realidade que um produto de televisão constrói, ao tipo e 

forma de real a que está ligado e ao regime de crença que propõe ao telespectador” 

(DUARTE E CASTRO, 2007, p. 15). Na mesma linha de pensamento, Temer e 

Normando (2009, p. 7) acreditam que os gêneros são um “diferencial das narrativas 

que perpassam tanto as condições de produção como as de consumo das 

mensagens”. 

 
Dessa forma, entende-se que os gêneros são, portanto, maneiras de 

caracterizar os mais  diversos formatos apresentados. No entanto, os gêneros    não 

 
 

1 Nesta dissertação, utilizarei a contextualização de Souza em que a hibridização consiste em “o formato de um 

programa pode apresentar-se de maneira combinada, a fim de reunir elementos de vários gêneros e assim 

possibilitar o surgimento de outros programas” (SOUZA, 2004, p. 46). Combinada a essa noção, utilizaremos a 

perspectiva de Temer  na qual “a hibridização é a marca da televisão moderna. Em meio a um ritmo frenético  

de produção e consumo, as fronteiras entre categorias se apagam, gêneros se misturam, formatos se fundem para 

formar novos formatos híbridos que se estabelecem em um espaço entre gêneros e contribuem com a 

espetacularização” (TEMER, 2009, p.26) 
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têm “fronteiras rígidas”. No caso do jornalismo acontece o mesmo, os gêneros 

podem, por vezes, se misturar. Segundo Marques de Melo (1985), a classificação 

dos gêneros pode ser alterada à medida que surgem novas maneiras de retratar a 

realidade. 

 
Classificar gêneros jornalísticos é o maior desafio do jornalismo, como campo 
do conhecimento, é, sem dúvida, a configuração da sua identidade enquanto 
objeto científico e o alcance da autonomia jornalística que passa 
inevitavelmente pela sistematização dos processos sociais inerentes à 
captação, registro e difusão da informação da atualidade, ou seja, do seu 
discurso manifesto. Dos escritos, sons e imagens que representam e 
reproduzem a atualidade, tornando-se indiretamente perceptível. (MARQUES 
DE MELO, 1985, p. 12) 

 
Para Serra (2015), as sucessivas mudanças nos gêneros televisivos foram 

acompanhadas pela individualização e personalização de conteúdos para atingir um 

receptor mais exigente. 

 
Por detrás de todos os pormenores tecnológicos e sociotécnicos, detecta-se 
uma tendência comum: o de a televisão seguir os indivíduos, cada um de nós, 
para os espaços em que estão ou em que podem potencialmente estar.  
Longe de nos ter abandonado, ou de se ter abandonado a si própria, a 
televisão insiste em acompanhar-nos, em dar-nos não só o que pretendemos, 
mas também o que podemos pretender - a qualquer hora, em qualquer local, 
de qualquer género. Mesmo silenciosa, mas omnipresente, ela não para de 
dizer-nos: “Faz um gesto e eu dar-te-ei as imagens que desejas...” (SERRA, 
2015, p. 3) 

 
Partindo do conceito de Temer (2006) em que os meios de comunicação de 

massa na atualidade vivem um período de transição no qual há uma hibridização  

dos gêneros, estilos e formatos, a audiência tem um papel fundamental  na 

adaptação e na hibridização entre os gêneros. É de acordo com a opinião e 

aceitação do público, que um gênero ou formato é mais ou menos utilizado ou, 

ainda, que busca se atualizar ou se “reinventar”. Aronchi (2004) se refere a essa 

hibridização como “explosão dos formatos de TV” e afirma que ela ocorre devido à 

busca frenética pela audiência. 

 
A cada dia é maior o número de canais que trocam imediatamente programas 
que não funcionam por outros mais interessantes, o que provoca uma 
concorrência feroz entre os formatos. As emissoras de todo o mundo 
procuram um formato “salvador da pátria” que resolva o problema de 
audiência em toda a temporada da programação. Os formatos são a base do 
êxito, mas muitas vezes é difícil distinguir o essencial do secundário 
(ARONCHI, 2004, p.47) 
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Segundo essa perspectiva, é possível questionar também a hibridização dos 

gêneros televisivos, uma vez que englobam muitos formatos, em um contexto em 

que as produções fundem os gêneros já conhecidos, de maneira que possam ser 

reconhecidos, mas não separados de forma independente. 

 
Essa hibridização é também mobilizada pela concorrência, que estimula o 

surgimento de gêneros nem sempre identificáveis. Temer (2009) afirma que a 

concorrência é a grande responsável pela entropia causada pela hibridização dos 

gêneros jornalísticos da atualidade. As emissoras disputam a audiência oferecendo 

novos conteúdos, causando, no início, uma dificuldade do espectador em definir o 

que está assistindo, apesar da preocupação em organizar linearmente a 

programação. 

 
A autora também diz que essa entropia de gêneros culmina no aparecimento 

de novos produtos midiáticos que incorporam segmentos das mais diversas áreas e 

criam novos formatos. Para ela, a eficiência desses produtos pode ser mensurada 

por meio de “sua capacidade de conhecer e ser competente em hibridizar e 

reformular matrizes narrativas, gerando novos produtos que podem até mesmo se 

consolidar, caso obtenham boa resposta junto aos receptores. ” (TEMER, 2009,  

p.11) 

 
A concorrência também é apontada por Avilés (2007) como um dos motores 

da evolução dos conteúdos. Mesmo intrigando a muitos autores, a hibridização dos 

gêneros está presente na grande maioria dos programas e formatos televisivos que 

vêm se atualizando constantemente, especialmente naqueles que concorrem com a 

grade das outras emissoras em busca da audiência e, consequentemente, dos 

anunciantes. 

 
A necessidade de reinventar os formatos e os gêneros jornalísticos para atrair 
a audiência cria a raiz da expansão midiática, fazem com que se mesclem as 
funções clássicas da televisão: informar, formar e entreter. A competência e a 
ânsia pela liderança desfazem as fronteiras entre os formatos televisivos, e 
estes, por sua vez, eliminam as barreiras entre o jornalismo e o 
sensacionalismo.  (AVILÉS, 2007, p.35, tradução nossa) 

 
Para Temer e Normando (2009), a reinvenção de formatos é também uma 

tática de mídia interessante na estratégia de promoção de produtos e/ou serviços. 
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Segundo as autoras, esta hibridização pode, inclusive, ser uma “mistura de  

sucesso”, no entanto, alertam para a responsabilidade dos profissionais de 

comunicação (publicitários, jornalistas, produtores) ao recorrer a esta nova maneira 

de se comunicar. Tal “mistura de sucesso”, apesar de atrair a audiência é, muitas 

vezes, superficial e estritamente comercial, tornando a informação um produto de 

consumo. Dessa forma, os comunicadores, responsáveis por informar e, ao mesmo 

tempo, formar opinião, estariam ligados à construção da realidade e dos valores 

sociais e, neste sentido, não cabe formar ideais a partir de uma perspectiva 

meramente comercial. 

 
Em um contexto em que os gêneros cada vez mais se misturam na mesma 

categoria comunicacional, o telejornalismo não fica imune. Um dos debates da 

atualidade é a mistura do jornalismo e do entretenimento, particularmente na 

televisão, que anseia pela audiência, cada vez menos cativa. Temer (2009) analisa 

os formatos híbridos no telejornalismo considerando tratar-se de um material com 

formato jornalístico, porém, com objetivo de consolidar hábitos de comportamento e 

consumo, despertando subliminarmente as emoções do receptor. 

 
É com esse novo conceito de programa, que mescla as infinitas  

possibilidades do gênero entretenimento na categoria não-ficcional do jornalismo, 

que a televisão trabalha. Para isso, há uma série de artifícios para garantir a 

manutenção da audiência, dos quais falaremos a partir de agora. 

 
1.3 Jornalismo: uma relação entre hard e soft news 

 

O jornalismo influencia a vida do receptor a quem se dirige, uma vez que 

oferece elementos para a formação da opinião pública. Groth (2011) chega a afirmar 

que tal influência é responsável, muitas vezes, pelo direcionamento das diferentes 

camadas sociais. 

A mente do homem de hoje é comodelada e preenchida em boa parte pelo 
jornalismo. O jornalismo determina principalmente a direção do pensar e do 
querer das amplas camadas sociais. E não somente destas: dele depende em 
grande parte o saber e com isso a capacidade de discernimento do povo 
como um todo. (GROTH, 2011, p. 31) 

Embora as observações de Groth tenham se referido ao jornalismo do 

começo do século XX, ao longo de quase cem anos, o jornalismo foi cada vez   mais 
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se consolidando como atividade profissional em que a verdade dos fatos é uma 

busca constante, tendo a seu favor a credibilidade2 como um dos pilares de seu 

discurso. Dessa maneira, a informação jornalística tornou-se elemento-chave para a 

compreensão da realidade. Temer (2015) identifica a informação como fundamento 

do jornalismo: 

O fundamento epistemológico do jornalismo está na produção simbólica e 
periódica da informação, que, por princípio, deve ser atual (preferencialmente 
desconhecida) e de interesse público. Em princípio, portanto, o jornalismo é a 
atividade informativa, veiculada periodicamente e difundida por meios de 
comunicação de grande alcance ou com grande potencial de reprodutibilidade 
técnica, ou seja, meios de impressão técnica (imprensa), rádio, televisão e 
meios digitais. Constitui jornalismo a tarefa de colher a informação verdadeira 
– ou com base em fatos e situações reais –, no meio social; selecionar, 
hierarquizar e tratar essa informação, de maneira a torná-la acessível, 
coerente e sedutora; e devolvê-la à sociedade, para que esta conheça essas 
informações e possa se posicionar ou se beneficiar delas (TEMER, 2015, p. 
22). 

Para Traquina (2005, p. 21), é o jornalismo quem responde diariamente às 

nossas inquietações de querer saber o que está acontecendo no mundo. “Poder-se- 

ia dizer que o jornalismo é um conjunto de „estórias‟, „estórias‟ da vida, „estórias‟ das 

estrelas, „estórias‟ de triunfo e tragédia”. Diz ainda o autor: 

Ao longo dos séculos, as pessoas (muitas delas pelo menos) têm desejado 
ser informadas sobre o que as rodeia usando jornalismo (ou uma forma pré- 
moderna do jornalismo) para se manterem em dia com os últimos 
acontecimentos, para os combinarem com um conhecimento dos tópicos que 
lhes permita participar de conversas pessoais e de grupo, talvez para se 
sentirem reasseguradas de que através de vários produtos do jornalismo não 
estão a perder algo, ou para serem fascinadas pelas alegrias e tristezas da 
vida. (TRAQUINA, 2005, p.20) 

Reconhecido pela sociedade por sua credibilidade, o jornalismo é uma 

categoria comunicacional (MARQUES DE MELO, 1998) cujos gêneros e formatos 

representam a realidade, e, portanto, são fonte de informações e opiniões sobre a 

realidade. 

 
Nesse sentido, há que se destacar a natureza dos assuntos tratados pelo 

jornalismo na interação com o público, os quais Tuchman (1978) divide em conceitos 

soft news e hard news. As soft news tratam de temas socialmente menos relevantes 

2 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, credibilidade é “[kridibilidádi].S.f. (Do lat. 

Eclesiástico credibilitas, atis). Qualidade ou carácter digno de confiança ou de crédito; qualidade do que é crível 

ou credível. Nesta dissertação, utiliza-se o conceito de Serra (2006) para definí-la como o fator que torna a 

notícia, de fato, uma notícia, uma vez que faz dela algo real e crível e não apenas um mero boato. A  

credibilidade torna-se um fator necessário para o desenvolvimento das notícias. 
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(assuntos de interesse do público), isto é, aqueles que podem ser abordados com 

uma liberdade narrativa maior e que aproximam os conteúdos do cotidiano mais 

imediato do público, como, por exemplo, cultura, esporte e entretenimento. Já, as 

hard news seriam mais relevantes (temas de interesse público) e, por isso, são 

escritas de forma mais objetiva e informativa. No que diz respeito ao conteúdo, as 

hard news tratam de temas relevantes para o interesse público, as soft news 

abordam assuntos com apelo mais emotivo e humano (interesse do público). Ela 

caracteriza também as hard news como fatos urgentes e as soft news, o contrário. 

 
Hard news são fatos urgentes que têm de ser comunicados de imediato, 
porque eles se tornam obsoletos muito rapidamente. Esses itens são 
verdadeiramente "novos" (...). Soft news (...) são geralmente baseadas em 
eventos não programados. A emissora, o repórter ou a mídia não estão sob 
nenhuma pressão para publicar a notícia em uma determinada data ou hora – 
as soft news não precisam ser "oportunas". (SHOEMAKER; COHEN, 2006, p. 
224, tradução nossa) 

 
Reinemann et al (2012) propõem três dimensões para a distinção entre hard e 

soft news: tópico (politicamente relevante x politicamente não relevante), foco 

(sociedade x indivíduo; temática x episódica) e estilo (impessoal x pessoal; não 

emotivo x emotivo). Com isso, mesmo que uma notícia aborde um tema econômico, 

é possível que o conteúdo seja de soft news em função de escolhas editoriais que 

abordem elementos específicos da história, como ao enfatizar um estilo pessoal e 

emotivo. Tal perspectiva não alia necessariamente interesse público somente às  

hard news. 

 
Concordando em certo sentido com Tuchman, Abiahy (2005, p.16) considera 

que “o jornalismo soft é uma zona de fronteira sem demarcação entre o jornalismo e 

a publicidade”. Dessa forma, o fator comercial seria um dos motivos da preferência 

dos jornais pelas soft news, já que assuntos mais leves remetem a um estilo 

jornalístico que apresenta grande aceitação do público. 

 
Guedes (2012) afirma que, com o passar do tempo, os limites convencionais 

do modelo tradicional de fazer jornalismo foram transpostos, isso inclui as 

perspectivas do interesse público e do público. Para a autora, o jornalismo soft 

transcende o fato de informar, contar o fato, ele explica e forma opinião e, para isso, 

é composto por histórias intensas e bem contadas. 
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A construção das personagens passou a ocupar um espaço central nas 
narrativas jornalísticas. Os repórteres começaram a sair a campo para 
vivenciar de perto a realidade de seus personagens. Porque captar o real de 
maneira linear e lógica já não era mais suficiente. Era necessário somar a 
isso a experiência de vida, que não pode ser obtida na face objetiva das 
coisas. (GUEDES, 2012, p. 2) 

 
 

 
Dessa forma, o jornalismo soft abriu caminho para trabalhar a narrativa 

jornalística – produzida no bojo da indústria da informação - como uma forma de 

entretenimento e consumo, adaptando-se às demandas da concorrência na ânsia de 

atrair audiência. Temer (2015), comenta a adaptação do jornalismo por meio de 

gêneros híbridos a fim de acompanhar as transformações da sociedade moderna. 

 
Defendemos que o jornalismo é um ator social relevante e uma parte 
importante na dinâmica da sociedade moderna. Compreendê-lo exige 
delimitar suas fronteiras, mas também perceber que essas são fronteiras 
híbridas, que estão permanentemente se adaptando/readaptando aos 
espaços sociais nos quais estão inseridas. Uma vez que jornalismo e 
sociedade estão em permanente mutação, é previsível que surjam novos  
tipos de conteúdo jornalístico, novos tipos de veículos jornalísticos ou, até 
mesmo, novos tipos de jornalismo. De fato, as mudanças tecnológicas, mais 
ou menos recentes, a popularização do acesso à internet e a produção 
conteúdos digitais fizeram surgir novas possibilidades de transmissão de 
informação. As rádios, os jornais, as revistas e as emissoras de TV depositam 
materiais na internet. Além disso, blogs, páginas, sites, portais, ligados ou não 
a empresas de comunicação e/ou a jornalistas profissionais, têm se 
multiplicado. Os usos desses espaços e as relações híbridas que os cercam 
colocam em questão os elementos definidores do jornalismo, para não dizer o 
próprio jornalismo. (TEMER, 2015, no prelo) 

 
Dessa forma, podemos dizer que o processo de midiatização que a sociedade 

está vivenciando causa impactos sobre o jornalismo, pois há uma nova lógica 

produtiva. Com a presença das novas tecnologias e de novos tipos de receptor, o 

jornalismo passa, então, a sofrer algumas interferências dos múltiplos sentidos 

produzidos pelas diferentes mídias. 

 
Apresentada a ideia de hard e soft news, cabe abordarmos também as 

noções de interesse público e interesse do público, expressões bastante 

semelhantes, mas que, aplicadas em um contexto mais amplo, tornam-se 

completamente distintas. As dimensões de interesse público e interesse do público 

tornam-se, em certo sentido, antagônicas para alguns autores, e complementares 

para outros, como é o caso de Chaparro. 
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De acordo com o autor, o interesse do público está diretamente relacionado 

às emoções e às características do receptor: seus gostos, curiosidades e afinidades 

com determinados temas. O interesse público, por sua vez, consiste em todo tipo 

de informação que possua relevância social e que possa alterar, transformar ou 

acrescentar algo à sociedade de um modo geral. Chaparro (2012), afirma  que 

muitos veículos de comunicação tendem a misturar tais noções em virtude da 

manutenção da audiência. 

 
Os jornais e os programas de sucesso popular, até por instinto de 
sobrevivência, sabem muito bem o que interessa ao público. Mas qualquer 
que seja o meio pelo qual se realiza a interlocução jornalística, faça o veículo 
parte do grupo identificado como “sensacionalista” ou integre o grupo do 
considerado “jornalismo sério”, a construção do sucesso exigirá que se 
conheça e saiba lidar com as expectativas e interesses do “outro”. Portanto, 
com os interesses do público.(CHAPARRO, 2012, p.7) 

 
Na atualidade, as soft news e as hard news coexistem em uma concorrência 

entre as reportagens de interesse público e de interesse do público. Essa ideia leva  

à afirmação de Traquina (2004), quanto à existência de dois polos jornalísticos: o 

primeiro é ideológico e vê o jornalismo como prestação de serviço público, o 

segundo é econômico, isto é, valoriza os interesses comerciais das empresas 

jornalísticas. 

 
Dentro desse contexto, entende-se que o interesse do público ocorre quando 

a notícia dá prioridade aos valores comerciais, ou seja, o conteúdo satisfaz a 

curiosidade do público e não o que ele, de fato, quer saber ou precisa saber. 

Interesse público, por sua vez, seria aquele que ocorre quando as matérias tratam  

de assuntos de utilidade pública e contemplam uma grande parcela da população  

por meio da prestação de serviços. 

 
Seguindo a noção de Traquina em que o jornalismo responde, diariamente, às 

exigências da sociedade contemporânea e aliando-a às soft news, é possível dizer 

que a noção de interesse do público está vinculada aos interesses comerciais da 

mídia uma vez que a interação não é, muitas vezes, natural, mas se dá a partir de 

desejos de consumo (não somente de produtos, mas de ideais) e atrativos que 

fomentam a curiosidade do espectador. 
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No próximo capítulo, abordaremos as rotinas de produção e a sua atualidade 

em um mundo de evolução tecnológica e do receptor mais participativo. Falaremos 

sobre os novos contornos, influenciados pela midiatização, e de como o fazer 

jornalístico se altera a partir de tais circunstâncias. 
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2. AS ROTINAS PRODUTIVAS DO JORNALISMO E SEUS NOVOS 

CONTORNOS 

Partindo do conceito de Martín-Barbero (2009) em que a vida social é 

mediada pelos meios de comunicação e vice-versa, é possível dizer que estamos 

diante de um novo estilo de receptor e, por isso, convém explorar as rotinas 

produtivas do jornalismo ao longo dos anos com intuito de compreender o produto 

final, no caso, os formatos híbridos do jornalismo. 

Entende-se que o processo de produção da notícia se inicia por meio do 

sistema de filtragem das informações (Wolf, 2005). Baseado nos critérios de 

noticiabilidade, os produtores de notícia, os jornalistas, atribuem valores-notícia 

(Traquina, 2005) a cada informação. 

Neste capítulo, são apresentados os conceitos de newsmaking, gatekeeper, 

gatewatcher, critérios de noticiabilidade, valores-notícia e agenda-setting, tendo em 

vista os processos de mediação e midiatização. 

 

2.1 Newsmaking: interferências no processo de produção da notícia 

 
A construção da informação jornalística pressupõe uma rotina produtiva 

baseada no modelo industrial, o qual alguns autores, como Wolf (2005), vão 

conceituar newsmaking. Esses conceitos são importantes para estabelecer uma 

relação entre o jornalismo do século XXI, e a fórmula “tradicional” (marcada pelo 

jornalismo dos manuais de redação). 

O newsmaking está diretamente ligado à importância da cultura profissional 

dos jornalistas e da organização dos processos de produção da notícia.  Nesta 

visão, o jornalista, distanciado do fato, observa-o e o recolhe da realidade, 

retratando-o na mídia. Logo, o relato jornalístico seria um “espelho da realidade”. 

De acordo com Hohlfeldt (2007) e Wolf (2005), o newsmaking está associado 

especificamente ao jornalismo. 

A hipótese de newsmaking dá especial ênfase à produção de informações, ou 
melhor, à potencial transformação dos acontecimentos cotidianos em notícia. 
Deste modo, é especialmente sobre o emissor, no caso o profissional da 
informação, visto enquanto intermediário entre o acontecimento e sua 
narratividade, que é a notícia, que está centrada a atenção destes estudos, 
que incluem sobremodo o relacionamento entre fontes primeiras e jornalistas, 
bem como as diferentes etapas da produção informacional, seja ao nível da 
captação da informação, seja em seu tratamento e edição e, enfim, em sua 
distribuição (HOHLFELDT, 2007, p. 203-204). 
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Entretanto, alguns autores como Pereira Junior (2006, p.26) afirmam que o 

jornalismo é “uma forma de propor um mundo entre aspas, alterado antes mesmo 

da intenção de distorcer”. Nesse sentido, Tuchman (2002) considera que as  

notícias não espelham a realidade, elas representam a realidade à medida que 

“ajudam a constituí-la como um fenômeno social partilhado”. 

As notícias registram a realidade social e são simultaneamente um produto 
dessa mesma realidade, na medida em que fornecem aos seus 
consumidores uma abstração seletiva intencionalmente coerente, mesmo 
podendo descurar certos pormenores. [...] A abstração e a representação 
seletivas da informação, e a atribuição reflexiva de significado aos 
acontecimentos enquanto notícias são características naturais da vida 
cotidiana (TUCHMAN, 2002, p. 98-99). 

 

Em razão da complexidade da produção jornalística, Traquina (2005, p.31) 

considera que não podemos compreender o “porquê as notícias são como são” 

apenas por fatores externos, sem entender a cultura profissional do jornalista. Para o 

autor, o jornalismo também é uma profissão marcada por rotinas, pois as 

organizações jornalísticas necessitam impor ordem no espaço e no tempo, já que os 

acontecimentos noticiáveis podem muito bem emergir a qualquer hora e em  

qualquer lugar. 

O trabalho jornalístico é condicionado pela pressão da hora de fechamento, 
pelas práticas levadas a cabo para responder às exigências da tirania do fator 
tempo, pelas hierarquias superiores da própria empresa, e, às vezes, o(s) 
próprio(s) dono(s), pelo imperativo do jornalismo como um negócio,  pela 
brutal competitividade, pelas ações dos diversos agentes sociais que fazem a 
“promoção” dos seus acontecimentos para figurar nas primeiras páginas dos 
jornais ou na notícia de abertura dos telejornais da noite. (TRAQUINA, 2005, 
p.25) 

Diante da rotina imposta pelo deadline dos jornalistas e da efemeridade dos 

fatos, as empresas jornalísticas estabelecem, então, determinadas práticas de 

produção. Dentre elas, a de noticiabilidade (selecionar entre os diversos 

acontecimentos aqueles que serão considerados notícia), a de sistematização 

(padronização da rotina de produção jornalística que envolve a pauta, a reportagem 

e a edição) e de atribuir os valores-notícia (os critérios que usados pelos jornalistas 

para cumprir com a noticiabilidade). 

Wolf (2003, p.195) comenta a prática da noticiabilidade como um “complexo 

de  requisitos  que  se  exigem  para  os  eventos”.  De  acordo  com  o  autor,  esses 
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requisitos exigem do jornalista uma capacidade de negociação durante o processo 

de produção da notícia. 

(...) o produto informativo parece ser resultado de uma série de negociações, 
orientadas pragmaticamente, que têm por objeto o que dever ser inserido e  
de que modo dever ser inserido no jornal, no noticiário ou no telejornal. Essas 
negociações são realizadas pelos jornalistas em função de fatores com 
diferentes graus de importância e rigidez, e ocorrem em momentos diversos 
do processo de produção. (WOLF, 2003, p.200). 

 

 
Em consonância com Wolf, Traquina (2001, p.94), por sua vez, entende que 

as notícias são o resultado de um processo de produção definido como “a 

percepção, a seleção e a transformação de uma matéria-prima (principalmente os 

acontecimentos) num produto”. Para esta dissertação, adotaremos o posicionamento 

de ambos os autores, uma vez que eles se complementam. De fato, o jornalista 

necessita fazer negociações durante o processo de produção da notícia, mas o que  

o norteia dentro da organização na qual trabalha é que o resultado seja um produto. 

Adotamos, portanto, a noção de que uma notícia passa por um processo seletivo e 

que envolve, além dos critérios de noticiabilidade, questões de interesse comercial, 

em um modelo empresarial. 

Exposta a noção de noticiabilidade, cabe refletirmos sobre o conceito de 

valores-notícia, que surge na década de 1960, quando algumas teorias começam a 

ser elaboradas. Entre os estudos da época, o das norte-americanas Johan Galtung e 

Marie Ruge (1965) é um dos que melhor descreve o conceito e o define como 

“critérios de noticiabilidade”, isto é, o que será levado em conta para que um 

acontecimento passe a ser tratado como notícia. Elas concluíram que há doze 

atributos de relevância para um fato ser notícia. 

Segundo as autoras, é preciso observar os seguintes quesitos: a frequência/ 

duração do acontecimento; a dimensão dos fatos (que vai desde o número de 

pessoas envolvidas até a carga dramática do evento); a clareza do ocorrido (quanto 

menos ambíguo, melhor); a relevância; a consonância; o imprevisto (acontecimentos 

raros); a continuidade, a composição (o valor de cada fato varia de acordo com o 

equilíbrio do produto jornalístico final); a referência a países de elite; a referência a 

pessoas de elite; a personalização do conteúdo e a negatividade (quanto mais 

trágicas as consequências, mais chances de um fato virar notícia). 
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Além disso, o conceito de Galtung e Ruge também é complementado por dois 

fatores. O primeiro é o da “aditividade”, na qual a seleção das notícias está 

diretamente relacionada ao número de valores-notícia agregados ao fato. Quanto 

mais fatores o acontecimento reunir, maiores as chances de se tornar notícia. O 

segundo é a da “complementaridade”, no qual é possível compensar o baixo 

desempenho em um dos critérios pelo excessivo rendimento de outro. 

Alguns autores apresentam perspectivas sobre a lista de critérios. Por isso, 

cabe citar também a definição de valores-notícia de Kunczik (2002, p.243). Para o 

autor, os valores informativos são as suposições intuitivas dos jornalistas com 

relação àquilo que interessa a um público determinado, àquilo que chama a sua 

atenção. 

Nesta mesma linha de pensamento, Wolf (2005, p.190) afirma que os valores- 

notícia são aqueles que respondem à pergunta “quais os acontecimentos 

considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem 

transformados em notícia? ”. 

Os valores-notícia são usados de duas maneiras. São critérios para 
selecionar, do material disponível para a redação, os elementos dignos de 
serem incluídos no produto final. Em segundo lugar, eles funcionam como 
linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser 
enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na preparação das 
notícias a serem apresentadas ao público (...). Os valores-notícia são a 
qualidade dos eventos ou da sua construção jornalística, cuja ausência ou 
presença relativa os indica para a inclusão num produto informativo. Quanto 
mais um acontecimento exibe essas qualidades, maiores são suas chances 
de ser incluídos. (Golding e Elliot apud WOLF, 2003, p.203). 

 

 
Wolf (2005) também afirma que a transformação de um acontecimento em 

notícia é o resultado de uma ponderação entre avaliações relativas a elementos de 

peso, relevo e  rigidez diferentes. 

Nesse sentido, Traquina (1993) acredita que os valores-notícia sejam uma 

espécie de "óculos do jornalista" através dos quais faz a seleção dos fatos, o que 

leva ao questionamento sobre a neutralidade desses critérios de noticiabilidade. O 

autor categoriza os valores-notícia em substantivos (que se referem ao fato) e 

contextuais (ligados às condições de produção). 
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Entre os critérios substantivos citados por Traquina (2002,  p.189-191),  há 

uma subdivisão. O autor elenca a morte, a notoriedade do agente principal, a 

proximidade geográfica e cultural, a relevância (correspondente ao impacto do fato 

sobre as pessoas) e a novidade (quanto mais recente, melhor) como categorias de 

seleção. Outro critério substantivo citado por Traquina é o fator “tempo”, que assume 

diferentes formas. Pode referir-se a um fato já transformado em notícia que sirva de 

gancho para outra matéria; a uma data específica (feriados, comemorações, 

celebrações religiosas, entre outros) ou, ainda, quando determinados temas 

continuam em pauta por muito tempo, devido ao seu impacto, e qualquer coisa 

relacionada a esse assunto será notícia. Traquina refere-se também à notabilidade 

(possibilidade de o acontecimento ter visibilidade na mídia), o conflito (referente à 

violência física ou simbólica) e a infração (escândalos midiáticos). 

Já, para os critérios contextuais, cita a disponibilidade (facilidade de 

cobertura), o equilíbrio (número de notícias já publicadas sobre o tema), a 

visualidade (existência, quantidade e qualidade das imagens), a concorrência (ter o 

conteúdo que os outros veículos não possuem e evitar ser repetitivo), exclusividade 

(o furo jornalístico) e o dia noticioso (a quantidade de acontecimentos importantes no 

dia). 

O autor ainda expõe mais seis categorias, as quais denomina “valores-notícia 

de construção”, isto é, aqueles que indicam o que deve ser enfatizado, excluído e 

priorizado na construção das notícias. São considerados valores-notícia de 

construção a simplificação (quanto mais didático, melhor), a amplificação (exagero 

diante dos fatos e suas consequências), a relevância (importância do acontecimento 

para o público), a personalização (contar histórias de personagens relacionadas à 

notícia), a dramatização (ênfase nas emoções) e a consonância (transformar o fato 

em uma narrativa). 

É importante ressaltar que, mais uma vez, as definições de Traquina e Wolf 

são complementares. Traquina detalha e explica os procedimentos usados para a 

seleção enquanto Wolf mostra as perspectivas sobre as quais tais valores-notícia 

são utilizados. 



40  

2.2. Os valores-notícia diante do receptor participativo 

 
Nas rotinas produtivas, o exercício de atribuir relevância ou não a um fato não 

depende apenas dos valores-notícia ou da dinâmica das redações. Identificado nos 

estudos de Kurt Lewin, em 1947, e posteriormente nos anos 50, nas pesquisas de 

David Manning White, o gatekeeper, papel exercido pelo jornalista, ganha 

importância nos estudos da construção da notícia. O gatekeeper tem o “poder de 

filtrar e optar” por uma informação, em um “contexto profissional-organizacional- 

burocrático circunstante” que, por sua vez, “exerce uma influência decisiva” nas suas 

escolhas (WOLF, 2005, p. 186). 

O termo gatekeeper é proveniente do inglês, em que gate, em tradução literal, 

significa portão e keeper mantenedor, isto é, porteiro, aquele que controla a entrada 

e a saída dos portões. Wolf (2005) traduz o termo como “selecionador das notícias 

apresentadas ao público”. De acordo com os estudos de Lewin, “os gates são 

regidos por regras imparciais ou por um grupo (no poder) que tomam a decisão de 

„deixar entrar‟ ou „rejeitar‟ uma notícia” (WHITE Apud TRAQUINA, 1999, p.142). 

Alsina (2009) destaca que gatekeeper tem sido traduzido de muitas formas: 

porteiro, guarda-cancela, guarda-barreira e propõe o termo de Wolf como tradução, 

uma vez que considera “que se ajusta muito mais à função comunicativa que ilustra” 

(ALSINA, 2009, p. 214). 

Entende-se, portanto, que o gatekeeper precisa de critérios de noticiabilidade 

(ou valores-notícia) para transformar um acontecimento em notícia. “A comunicação 

de notícias é extremamente subjetiva e dependente de juízos de valor baseados na 

experiência, atitudes e expectativas do gatekeeper” (WHITE Apud TRAQUINA,  

1999, p.145). Assim, é possível dizer que os processos de produção jornalística são 

fundamentais para a seleção das informações. 

O jornalista passa a integrar o ambiente a ser estudado/ observado. É a partir 

desse convívio que o jornalista, ou gatekeeper, é levado à familiarização com as 

rotinas ali desenvolvidas, numa perspectiva de naturalidade, até o momento em que, 

tendo-se identificado plenamente com o grupo, deve distanciar-se do mesmo para 

poder manter o  espírito  observador e  crítico  sobre tais práticas,    descrevendo-as, 
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analisando-as e eventualmente criticando-as, na constituição do que se poderia 

denominar de uma etnografia da comunicação (HOHLFELDT, 2007). 

Mas, de acordo com Traquina (2005), a teoria do gatekeeper possui  

limitações e não pode ser tomada como verdade, uma vez que avalia as notícias 

somente a partir do ponto de vista da produção. Para o autor, “é uma teoria que 

privilegia apenas uma abordagem micro-sociológica, ao nível do  indivíduo, 

ignorando por completo quaisquer fatores macro-sociológicos, ou mesmo, micro- 

sociológicos como a organização jornalística” (TRAQUINA, 2005, pg. 151). Ou seja, 

a teoria do gatekeeper não considera o fato de que o jornalista, como indivíduo, está 

inserido em uma empresa ou em um veículo de comunicação, os quais interferem 

diretamente em suas decisões profissionais, seja por políticas internas, linhas 

editoriais ou princípios empresariais, além do contexto social, cultural, político e 

tecnológico. 

Na mesma linha de pensamento, Alsina (2009) pondera sobre a segmentação 

das etapas de produção da notícia propostas pela teoria do gatekeeper: 

A principal crítica que poderia ser-lhe feita é que o procedimento de seleção e 
a elaboração de notícias não devem ser considerados como fases isoladas, 
mas como o resultado da interação de vários agentes: as fontes de 
informação, o público e o jornalista como membro de uma organização que 
impõe uma modalidade de produção. (ALSINA, 2009, p. 216) 

 
As críticas feitas por ambos os autores são válidas já que as reflexões 

envolvendo os processos produtivos das notícias precisam ser amplas, observando 

diferentes dimensões para entender a proporção de influência que as diferentes 

etapas possuem sobre o produto final. 

 
Na atualidade, a função do gatekeeper ganhou novos contornos, em razão da 

participação ativa da recepção e da midiatização dos processos culturais. Partindo 

do conceito de Martín-Barbero (2009) em que a vida social é mediada pelos meios 

de comunicação e vice-versa, é possível dizer que estamos diante de um novo estilo 

de receptor: um receptor ativo, que quer saber, ver e entender o que acontece nas 

suas programações favoritas. Esse receptor exige muito mais do que a  

“comunicação fast food”, ou seja, aquela que vem pronta, padronizada. Esse novo 

estilo de receptor quer mais: quer opinar sobre a programação exibida, quer interagir 

com atores/apresentadores, quer decidir o tamanho e até o final das produções. 
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Feitas tais considerações, cabe, aqui, introduzir o conceito de gatewatcher,  

em tradução literal, o observador dos portões. Bruns (2003, p.33) considera que o 

gatewatcher faz uma seleção dos temas disponíveis, busca e procura o que é 

novidade, em vez de apenas publicar as notícias que estariam disponíveis. Neste 

sentido, o gatewatcher contribuiria para uma variedade maior de fontes de 

informação. 

 
O conceito de gatewatcher surgiu paralelamente à revolução tecnológica 

trazida pela internet. Enquanto o gatekeeper era responsável pela seleção dos fatos, 

o gatewatcher passa a ter a participação do público na escrita das notícias. 

Canavilhas (2010) afirma que “o gatewacher emerge assim como um elemento 

central num ecossistema mediático onde a fragmentação motivada pela  

multiplicação de fontes e o excesso de informação obrigam os media a disputarem a 

atenção dos leitores”. Ou seja, com a chegada da internet e das redes sociais, há 

inúmeras informações chegando ao receptor e cabe ao jornalista (ou gatewatcher) 

observar o que é mais interessante e oferecer tal conteúdo em um processo de troca 

de saberes e interação social. 

 
De acordo com Canavilhas (2001), o gatewatcher observa o que é mais 

interessante a partir da seleção que o próprio receptor faz nas redes sociais. O 

jornalista é, portanto, o segundo selecionador. O autor também entende que a 

divulgação da informação é apenas o início da interação entre produtor e receptor, 

que compreende um processo de produção muito mais amplo do que apenas fazer a 

seleção do que será notícia ou não. Para o autor “a notícia deve ser encarada como 

o princípio de algo e não um fim em si própria. Deve funcionar apenas como „o tiro 

de partida‟ para uma discussão com os leitores” (CANAVILHAS, 2001, p.3). 

A partir da noção do gatewatcher, é possível dizer que, na sociedade 

midiatizada, surge um novo modo de fazer jornalismo, mais voltado ao receptor, 

prática que não é mais aquela ditada pelos manuais de redação ou que segue “uma 

receita de bolo”. Há um período de experimentação e de hibridização de gêneros, 

como já foi mencionado. 

Essa nova perspectiva nos fazeres jornalísticos representa uma mudança 

considerável nos padrões da comunicação. Da interação quase escassa dos   meios 
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de comunicação de massa tradicionais aos modelos mais interativos, favorecidos 

pelas tecnologias digitais. Atualmente, o espectador quer ter “voz”, o que significa 

opinar no que ele mesmo vai consumir, assim como é feito com a comida, com o 

vestuário, entre tantos outros aspectos cotidianos. 

Embora saibamos que há uma mudança no padrão de comportamento do 

receptor, potencialmente facilitado pelas tecnologias digitais, não se pode 

superestimar a participação efetiva do público no processo de produção da notícia. 

Silveira (2009), constata que os meios de interação entre emissor e receptor 

evoluíram, mas que ainda há limitações. 

 
(...) a abertura de novas formas de interação entre público e jornalistas nem 
sempre representa uma relação dialógica ou um processo de interação  
mútuo. As relações de poder existentes fora da rede são também transpostas 
para o mundo online. Os níveis de decisão que envolvem a publicação, a 
angulação, a edição e seleção do conteúdo ainda permanecem na redação  
do jornal online. Assim, a participação e interação do leitor seguem 
determinadas, filtradas e monitoradas por jornalistas profissionais (SILVEIRA, 
2009, pg. 11). 

 
As práticas jornalísticas tradicionais estão consolidadas no cotidiano das 

redações e orientam muitos profissionais, que ainda submetem os conteúdos 

colaborativos dos receptores aos critérios de noticiabilidade tradicionais. O 

gatekeeper e o gatewatcher convivem nas redações.  Dessa forma, a participação  

do receptor, embora em maior proporção, é mais limitada do que se imagina, 

havendo o direcionamento dos conteúdos de acordo com a oferta dos produtos 

midiáticos. É desse direcionamento que falaremos a partir de agora. 

 
2.3 A sistematização das rotinas produtivas 

 

É importante falar sobre as rotinas produtivas do jornalismo uma vez que 

“diante da variedade e imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas 

jornalísticas precisaram se organizar no tempo e espaço, unificando as práticas e 

estabelecendo rotinas para a produção da notícia” (AGNEZ, 2009, p.65). E, para 

falarmos em sistematização das rotinas produtivas e os processos de produção da 

notícia, adotaremos a perspectiva de Wolf (1995) em que a estrutura do trabalho 

jornalístico segue alguns pré-requisitos que são capazes de distinguir um simples 
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fato de uma notícia. Para o autor, as rotinas se dariam em três fases: a coleta, a 

seleção e a publicação. 

 
A primeira fase, que consiste na coleta de informações, tem como atividade 

principal a busca por fatos que possam se tornar notícias, de acordo com os já 

citados critérios de noticiabilidade. Com relação à essa etapa, o autor afirma que os 

canais de coleta de materiais estariam esgotados em função de redes estáveis (e 

cômodas) de fontes. Dessa forma, a escolha do que é ou não notícia passa a ser 

influenciada pela necessidade de um fluxo contínuo de notícias que as empresas de 

comunicação possuem, privilegiando assim, as fontes institucionais e as agências. 

Neste sentido, é possível observar tal prática na maioria dos meios de comunicação 

da atualidade, em especial na internet e na televisão que necessitam abastecer os 

espectadores com informações novas e precisas, sem que haja muito tempo para a 

apuração das mesmas. Aliás, Wolf também observa que um dos pontos críticos na 

produção noticiosa é a escassez de tempo e de recursos para a que o jornalista 

realize seu trabalho com qualidade. 

 
A exigência do público é cada vez maior e as emissoras competem pela 

audiência, ao mesmo tempo em que cortam gastos com a produção de notícias, e 

buscam sempre o inédito, o furo de reportagem. Nesse contexto, a falta de tempo e 

recursos para apuração demanda uma rotina para o trabalho jornalístico, a qual  

inclui a racionalização do trabalho, a redução de custos, o enxugamento das equipes 

nas redações, a redução nos canais de coleta, entre outros itens que deixam o 

jornalismo mais dependente de pautas produzidas e daquelas consideradas frias, 

que podem ir ao ar a qualquer momento. Assim, independentemente dos 

acontecimentos, sejam eles previstos ou imprevistos, os jornalistas se veem com um 

tempo fixo a ser preenchido, o que impacta na qualidade do material produzido. 

 
A segunda fase, que consiste na triagem e na organização do material que 

chega à redação, é a que estabelece o processo de conversão do fato em notícia. 

Wolf diz que a seleção não é apenas uma escolha subjetiva do jornalista, mas um 

processo que se desenvolve ao longo da sistematização do trabalho. Ou seja, nem 

sempre a escolha de um assunto é referente à necessidade de produzir e transmitir 

notícias,  muitas  vezes,  a  seleção  depende  de  valores  internos  da  empresa  de 
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comunicação que exige um alto rendimento em três patamares: o pessoal (o menor 

número de profissionais envolvidos), o formato (padrões estipulados pelo veículo) e  

o tempo de produção (o mais rápido possível). Wolf lembra também que o processo 

de triagem é como um funil que contém histórias de ontem, atuais e as 

permanentemente adiáveis (pautas frias), que podem ser retiradas a qualquer 

momento para dar lugar às notícias não previstas (hard news). 

 
Sobre a terceira fase, a publicação, trata-se de “ transformar o acontecimento 

numa história com princípio, meio e fim”. (WOLF, 1995, p. 245). Ou seja, a última 

fase do processo de sistematização precisa munir o receptor a quem se dirige de 

uma reprodução analítica e coerente a respeito dos acontecimentos. Tal processo 

consiste em “condensar, focalizar a atenção em certos aspectos do acontecimento 

(highlighting) e se traduz, presumivelmente, numa maneira semelhante de captar, 

codificar e memorizar as informações recebidas” (WOLF,1995, p.245). 

 
Além da sistematização das rotinas produtivas proposta por Wolf (1995), 

também foi proposta a teoria organizacional, formulada por Warren Breed em 1955 e 

citada por Traquina (2005), que trata dos constrangimentos organizacionais sobre a 

atividade profissional do jornalista. Segundo essa vertente, o jornalista é 

constantemente socializado na política editorial da organização, através de uma 

sucessão sutil de recompensas e punições. Ou seja, o profissional passa a se 

conformar mais com as normas editoriais do que com seus princípios pessoais (e 

profissionais). Breed elenca alguns fatores que levariam a um conformismo com a 

política editorial da organização, o que proporciona uma cultura organizacional em 

vez de uma cultura profissional: 1) autoridade institucional e as sanções – muitas 

das sanções podem ser exercidas de acordo com o modo como as rotinas 

produtivas são executadas (o jornalista que demora mais para produzir uma pauta é 

menos valorizado que os demais, por exemplo); 2) sentimentos de obrigação e 

estima para com os superiores – o profissional tende ao corporativismo para 

manter-se empregado e/ou para alcançar novas posições dentro da organização; 3) 

ausência de grupos de lealdade em conflito – a falta de representação sindical e  

a desunião da classe faz com que os interesses comuns não sejam reivindicados; 4) 

o prazer da atividade – jornalistas gostam de seu trabalho, as tarefas são 

interessantes, mas resultam apenas em satisfações de caráter não-financeiro e,  por 
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fim, 5) as notícias como valor – o interesse pela notícia passa não somente pelo 

interesse público, mas pela política organizacional e pela quantidade de audiência 

gerada por ela. 

 
Os apontamentos de Breed são complementares à sistematização de Wolf e, 

com isso, entendemos que é preciso refletir sobre os processos de produção 

jornalística já que ele está diretamente ligado à reprodução de padrões industriais 

(linha de produção), à veiculação de informações e, consequentemente à formação 

de opiniões. Sem deixar de lado as questões das mediações e da midiatização, 

faremos, a partir de agora, uma reflexão sobre a rotina do jornalista enquanto 

produtor (e reprodutor) de conteúdo e de conhecimento. 
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3. FÓRMULAS DE SUCESSO NO INFOTENIMENTO 

 
Tendo em vista as transformações que a midiatização gera nos meios de 

comunicação, o jornalismo tem papel decisivo uma vez que cria novos padrões de 

construção discursiva da realidade. E, para esses novos padrões, surge uma série 

de elementos que garantem a manutenção da audiência. 

 
É a partir desta nova perspectiva, que trabalharemos neste capítulo os 

conceitos de infotenimento e notícia light, bem como dos recursos utilizados para 

garantir a manutenção da audiência. 

 
Trataremos, ainda, do entretenimento como um espaço não apenas de 

divertimento e lazer, mas como tempo disponível para consumo, seja ele de  

produtos ou de valores (os quais a mídia transmite de maneira implícita). 

 
3.1 O conceito de infotenimento 

 

Partindo do conceito de Temer (2009) em que os meios de comunicação de 

massa na atualidade vivem um período de transição no qual há uma hibridização  

dos gêneros, estilos e formatos, a fronteira entre a informação e o entretenimento é 

bastante tênue. Lobato (2010) discute a relação do jornalismo e do entretenimento 

nos produtos jornalísticos da atualidade. 

 
Diversão e notícia, jornalismo e entretenimento, informação e ludicidade. Há 
tempos, termos como esses começaram a aparecer juntos no linguajar do 
campo da comunicação. Não sem motivo: antes separados por uma espécie 
de abismo epistemológico, agora convivem diariamente em redações de 
jornais, revistas, portais e emissoras de rádio e TV, intrigando quem faz – e 
estuda – a informação na contemporaneidade. (LOBATO, 2010, online) 

 
Mas é em 2006 que Dejavite traz a discussão sobre infotainment, ou 

infotenimento, termo que define novos formatos de programas que mesclam 

entretenimento e informação, apropriando-se de conceitos de ambas as áreas. 

Segundo a autora, o termo infotenimento surgiu por volta de 1980, mas só ganhou 

força no final dos anos 90, quando os profissionais e acadêmicos da área de 

comunicação começaram a utilizar essa expressão como sinônimo do jornalismo  

que traz informação ao mesmo tempo em que oferece divertimento. 
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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, ao público. 
Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção editorial do papel 
de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos que atende às 
necessidades de informação do receptor de hoje. Enfim, manifesta aquele 
conteúdo que informa com diversão. (DEJAVITE, 2006, p.03) 

 
Na mesma linha de pensamento da autora, Horstmann (2011) afirma que 

embora não considerado por muitos estudiosos como jornalismo real, o 

infotenimento já está tão inserido no cotidiano das pessoas, que elas não 

conseguem distinguir essa hibridização de gêneros e formatos. Portanto, não se  

trata de novidade. 

 
Ao apropriar-se do formato jornalístico, o infotenimento é considerado por 

Dejavite (2006) uma especialidade jornalística cujo conteúdo é voltado à informação 

e ao entretenimento. A autora também trabalha com o fato de que o infotenimento 

está mais presente nas pautas “frias”, isto é, aquelas notícias pautadas em temas 

atemporais, que não fazem parte do factual, dos acontecimentos de “última hora”. 

Além disso, as pautas frias são, em geral, mais elaboradas e não seguem, 

necessariamente, a regra da pirâmide invertida. 

 
Completando o conceito do jornalismo de infotenimento, Dejavite (2006) diz 

ainda que o tratamento da notícia passou a ser mais estético, tanto na linguagem 

como nos formatos utilizados. Foi dessa forma que as matérias jornalísticas 

conseguiram mais audiência na sociedade da informação e, assim, os jornais 

passaram a dar mais ênfase ao entretenimento. 

 
Após propor o infotenimento como o formato híbrido para um novo gênero 

jornalístico, Dejavite (2007) também caracteriza o conteúdo veiculado por ele como 

aquele que satisfaz nossas curiosidades, estimula nossas aspirações, possibilita 

extravasar nossas frustrações e nutre nossa imaginação. 

 
No entanto, uma das características presentes no infotenimento é destacada 

como determinante. É o que Prado (2002) denomina como protagonismo do público. 

De acordo com o autor, o infotenimento (ou infoshow, conforme o designa) é um 

gênero que garante ao público o protagonismo das informações, uma vez que esse 

novo formato dá ênfase às histórias de pessoas comuns. É com essa    aproximação 
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do conteúdo com o público que o consome que o jornalismo de  infotenimento 

garante a audiência. O pensamento de Ortells (2007) é semelhante ao de Prado 

(2002). Segundo a autora, o infotenimento cumpre uma função social. 

 
Esta nova geração de programas informativos pensados para entreter, dá voz 
ao cidadão, que é o protagonista das peças informativas. Esses formatos 
geralmente alternam vídeos gravados com links ao vivo, o que aporta 
dinamismo e realismo às imagens. O ritmo de montagem é rápido e admite 
música nas reportagens, o que os torna ainda mais interessantes. (ORTELLS, 
2007, online, tradução nossa) 

 
A autora ainda acrescenta que não é somente o protagonismo do público que 

torna a mistura entre informação e entretenimento atrativa, mas sim a identificação 

da audiência com os temas retratados, estilo que também é muito usual no 

telejornalismo. 

 
Estes tipos de programas, inovadores em seus formatos e conteúdos,  
marcam um antes e depois na forma de produzir e transmitir a informação.  
Foi criada uma nova forma de transmitir e aproximar a realidade da televisão 
das massas. Dessa forma, as pessoas passaram a se identificar com os 
temas abordados, uma vez que é criada a ilusão de que existe a possibilidade 
de um espectador tornar-se protagonista. (ORTELLS, 2007, online, tradução 
nossa) 

 
Ainda falando sobre o público, Dejavite (2007) também acredita que o 

infotenimento seja uma “exigência” do público que consome esse tipo de produto  

nos meios de comunicação. 

 
O público (com os seus novos princípios de receber a informação) exige que  
a notícia – independente do meio em que estiver inserida – informe, distraia e 
também lhe traga uma formação sobre o assunto publicado. Se as 
informações jornalísticas não tiverem essas características, não vão chamar a 
atenção da audiência. (DEJAVITE, 2007, p.05) 

 
Nesse contexto, cabe também citar Aronchi (2004) já que, para o autor, 

entreter não significa somente sorrir e cantar, mas despertar vontade no público de 

assistir. 

 
O infotenimento é usado para qualificar os programas que “dramatizam a vida 

cotidiana”, ou seja, os que têm como conteúdo principal o entretenimento 

(celebridades, cultura, esporte, lazer, diversão) ou ainda, aqueles que combinam o 

debate de assuntos da atualidade, as hard news, com recursos de entretenimento 

(GOMES, 2008, p. 105). 
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Entretanto, para outros autores, o infotenimento apenas se apropria de 

conceitos de uma área, mas não está inserido, nem como formato, muito menos 

como gênero. Lana e Trindade (2009), por exemplo, afirmam que o fenômeno se 

apropria de formatos típicos do gênero jornalístico, mas não são jornalismo e sim, 

formatos híbridos entre informação e entretenimento. 

 
O que se nota hoje em dia na televisão é uma grande quantidade de 
programas que, apesar de não se caracterizarem como telejornais 
tradicionais, trabalham com a inspiração do telejornalismo. Técnicas como a 
entrevista, a preocupação com a informação nova, a passagem com a 
identificação do espaço e a construção da realidade da cena, todas 
características do telejornalismo, são apropriadas por diferentes programas – 
que nem sempre são classificados como telejornais. (LANA E TRINDADE, 
2009, p.05) 

 
Temer (2015) fala em limites bastante tênues entre gêneros jornalísticos e 

produtos midiáticos que se adaptam às novas tecnologias e condições sociais de 

produção. A autora também discute os “elementos definidores do jornalismo”. 

 
(...) são fronteiras híbridas, que estão permanentemente se 
adaptando/readaptando aos espaços sociais nos quais  estão  inseridas.  
Uma vez que jornalismo e sociedade estão em permanente mutação, é 
previsível que surjam novos tipos de conteúdos jornalísticos, novos tipos de 
veículos jornalísticos ou, até mesmo, novos tipos de jornalismo. De fato, as 
mudanças tecnológicas, mais ou menos recentes, a popularização do acesso 
à internet e a produção conteúdos digitais fizeram surgir novas possibilidades 
de transmissão de informação. (TEMER, 2015, no prelo) 

 
Mesmo com a dificuldade em caracterizar o infotenimento como um gênero ou 

formato jornalístico, é importante entender o seu papel na sociedade 

contemporânea. Ele pode ser considerado, por exemplo, parte essencial do 

jornalismo de serviço. 

 
Definir a importância do conteúdo do jornalismo de infotenimento não é tarefa 
fácil. Seu conceito está diretamente relacionado com todos os aspectos 
positivos e negativos identificados em relação ao entretenimento, e, claro, 
com as suas próprias características e limitações. Mesmo assim, não  há 
como negar sua relevância que cresce a cada dia. Se o jornalismo negar para 
o público esse conteúdo estará também negando a sua missão principal: a de 
servir a sociedade. (DEJAVITE, 2007, p.15) 

 
Caracterizado como gênero jornalístico ou não, o infotenimento está presente 

na grande maioria dos programas de entretenimento como estratégia para manter os 

níveis de audiência, para distrair e informar ao mesmo tempo, sendo “um fator de 
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equilíbrio” ou ainda, uma opção “para suportar as disciplinas, obrigações e coerções 

necessárias à vida social” (DEJAVITE, 2007, p.49). 

 
A partir de agora, trataremos o infotenimento como um formato híbrido que 

mescla informação e entretenimento e que se apropria de formatos jornalísticos para 

oferecer uma programação diversificada que visa não somente entreter, mas 

também levar informação. 

 
Isso não significa que este formato será abordado da mesma maneira que o 

jornalismo convencional, mas como uma vertente jornalística que dá suporte 

informativo a respeito de temas complexos e/ou de grande repercussão de uma 

maneira “didática” e que, por essa razão, possui grande relevância na atualidade, já 

que, cada vez mais, os programas de entretenimento estão inseridos no cotidiano 

dos telespectadores, de maneira geral. 

 
3.2. Um apêndice do infotenimento – a notícia light 

 
 

A noção de notícia light compreende aquele tipo de “conteúdo rápido, de fácil 

entendimento, efêmero, de circulação intensa, que busca divertir o receptor” 

(DEJAVITE, 2007, p. 6). 

 
A notícia light seria, portanto, a maneira como o infotenimento se expressa no 

jornalismo, uma vez que retrata a realidade de uma forma mais amena, ou ainda, 

que explica, de uma forma mais “didática”, temáticas complexas da atualidade e que 

envolvem o cotidiano dos cidadãos “comuns”. Nesse sentido, entende-se que este é 

apenas mais um dos inúmeros artifícios que os meios de comunicação utilizam para 

garantir a audiência. 

 
O segredo desse tipo de notícia está na sua narrativa simples, ou seja, no 
modo fácil de ser entendida e comentada, no estímulo do imaginário social e 
na ocupação do tempo livre dos indivíduos. Sua essência baseia-se na 
interpretação ou recriação dos fatos não apenas na perspectiva da realidade 
social, mas, principalmente, no uso da linguagem do entretenimento, como 
fazem as telenovelas e os filmes. (DEJAVITE, 2006, p.10) 

 

 
É esse tipo de linguagem didática que aproxima o “atual/real” do “desejável” 

que  aparece  nos  produtos  de  formato  jornalístico  dentro  dos  programas        de 
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entretenimento. Nesses casos, a objetividade do jornalismo se torna mais subjetiva, 

uma vez que é preciso explicar cada detalhe dos fatos e, se possível, que haja 

imagens muito ilustrativas ou infográficos (muito frequentes). A intenção desse tipo 

de notícia é ir além do factual, que é mais objetivo e direto, visa contextualizar o 

assunto, uma vez que o infotenimento lida com um tempo diferenciado (maior) do 

que o jornalismo tradicional. Esse é um dos artifícios que ajudam a manter a 

audiência: notícias que vão além do fato, trazem personagens, exemplos, contam 

histórias... 

 
Ainda nesta linha de pensamento, é possível citar Traquina (2005), que 

acredita que com a assimilação do jornalismo nos programas de entretenimento, o 

público não sente que está “perdendo tempo”, mas sim que está se informando de 

uma forma divertida e, sobretudo, fácil. 

 

Um conceito muito utilizado na construção das notícias light é o que Barthes 

(1966) chama de fait divers, aquelas notícias que não se encaixam em nenhuma das 

editorias dos veículos informativos e, ao mesmo tempo, atraem a atenção do público 

pela forma “didática” com a qual expõem os temas. 

 

Esse tipo de notícia possui uma característica muito importante: a  

simplicidade e a facilidade de entendimento, ou seja, ela pode ser compreendida 

com rapidez, sem a necessidade de um conhecimento prévio, porque relata fatos do 

cotidiano que todos vivenciam e entendem. Segundo Barthes (1966, p. 6), “não é 

preciso conhecer nada no mundo para consumir um fait divers, pois ele não remete 

formalmente a nada além dele próprio”. 

 

Dentro do entretenimento midiático, os fait divers se apresentam como um 

importante e forte elemento para a “alimentação” e promoção do entretenimento, 

porque o seu universo remete o receptor a ir ao encontro de suas curiosidades, suas 

fantasias, seus sonhos e seus medos – tal como a novela, a série ficcional, os 

programas de variedades e os filmes. Dessa maneira, os fait divers no conteúdo do 

telejornal aparecem como um recurso editorial. Além disso, fornecem um conforto 

interpretativo, ou seja, ajudam o telespectador a fazer uma análise da realidade de 

forma fácil, rápida e divertida, seguindo suas expectativas e suas necessidades. 



53  

Vale ressaltar que, apesar de serem muito utilizados na produção de  

conteúdo de infotenimento, nem sempre os fait divérs podem  ser  considerados 

lights, isto porque notícias sobre acidentes no trânsito, tragédias familiares ou 

assaltos, por exemplo, são consideradas fait divérs, mas não seguem o princípio da 

notícia light. 

 

Nesta dissertação tomamos como base o conceito de notícia light (Dejavite, 

2007) complementado ao de jornalismo soft (Tuchman, 1978) em que a narrativa 

jornalística se modifica para garantir a manutenção da audiência e promover o 

infotenimento (Dejavite, 2006). 

 
O entretenimento midiático traz uma “carga de interesse humano”. Isto é, 

fomenta as curiosidades, as fantasias, o humor, o espetáculo. E, além disso,  

provoca sensações e impressões. Para Bourdieu (1997), as “notícias de variedades” 

são definidas como fatos-omnibus, isto é, notícias que interessam à maioria da 

população sem acarretar consequências e ainda ocupam tempo. 

 
Sua intenção, na verdade, visa atrair o receptor para consumir uma 
informação que ele reconheça como espetacular, extravagante, insólita, por 
isso, atraente; desempenhando, dessa maneira, a função de entreter, pois 
busca dar a ilusão da experimentação humana, através do excepcional, do 
atípico, do desviante, da vida fictícia, da mesma forma que os filmes, as 
novelas assumem a função de símbolos sociais. (BARTHES,1966) 

 
O entretenimento passa, portanto, a ser utilizado para ocupar o tempo de ócio 

dos telespectadores sob a prerrogativa da autoformação: divertir-se ao mesmo 

tempo que aprende/informa-se. Torna-se, portanto, uma espécie de oxigênio dos 

produtos jornalísticos, que os deixa mais leves e tragáveis, marcando assim, uma 

espécie de ruptura com a vida cotidiana real. 

 
O público, por sua vez, acredita não estar perdendo tempo somente com o 

entretenimento. Isto é, embora o jornalismo seja relevante e ocupe um tempo 

significativo na programação, nem sempre ele cumpre só a função social de informar 

e explicar os fatos da atualidade para os receptores. O formato jornalístico, neste 

caso, é utilizado como instrumento de divulgação de temas diversos e de veiculação 

do entretenimento. O uso de fórmulas de sucesso como a da notícia light, proposta 

por Dejavite (2007), dos fait divérs de Barthes (1966) e do infotenimento trazido   por 
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Dejavite (2006) fazem com que o telespectador passe a se apropriar desse conteúdo 

à medida que se identifica com o que está sendo transmitido. Neste contexto, a TV 

não produz apenas mais aquele conteúdo alienante, uma vez que a fórmula massiva 

e grotesca se esgota. 

 

3.3 Estratégias do infotenimento 
 

Na busca pelo interesse do telespectador e da manutenção da audiência, a 

mídia passa a fomentar a curiosidade informativa do receptor. Surgem, então, 

algumas estratégias para prender a atenção do receptor no infotenimento. 

Fidalgo (1996) comenta um desses artifícios, o qual o autor chama de 

“novelização”, isto é, a segmentação de um assunto em formatos semelhante a uma 

telenovela. 

A curiosidade informativa fomenta a expectativa de notícias a partir de 
notícias, ao jeito das telenovelas em que se ficam a aguardar os episódios 
seguintes. Uma notícia de monta leva a desenvolvimentos posteriores, a 
outras notícias, nomeadamente sobre as reações à primeira. Por outro lado, o 
interesse de uma notícia é tanto maior quanto melhor for o enredo em que a 
situa ou que mesmo a motiva. O valor de uma notícia depende das 
expectativas criadas ao seu redor. (FIDALGO, 1996, online) 

 

 
A “novelização” serve, antes de tudo, para aguçar a curiosidade do receptor. 

O que passará daqui a pouco? O que será perdido se eu desligar a TV? O desejo de 

saber é intrínseco à natureza humana, é quase um instinto. Tal instinto é conhecido 

pela mídia que, por sua vez, utiliza-se dos mais variados artifícios a fim de saciar, 

mesmo que momentaneamente, a curiosidade do telespectador. “Quanto mais 

expostas as pessoas são a um determinado assunto, mais o seu interesse aumenta 

e, à medida que os interesses aumentam, mais as pessoas se sentem motivadas 

para saberem mais sobre ele” (WOLF, 2005, p.35). 

Outro artifício para garantir a audiência é a prestação de serviços, ou seja, 

tratar de temas diversos, que abordam desde a culinária, passam pelo artesanato e 

pela moda, dão dicas de economia doméstica, saúde e estética e, ainda, entrevistam 

profissionais especializados (médicos, advogados, educadores) para o 

esclarecimento de dúvidas, fornecendo informações que contribuem para o dia-a-dia 

do público. 
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Percebe- se que o espaço destinado a culinária e a saúde, em geral, é maior 
que o espaço destinado ao enfoque de outros temas como, comportamento  
ou decoração. No entanto, alguns programas, de acordo com o viés que 
escolhem, parecem distribuir, de maneira menos equitativa, seus quadros, 
preocupando-se muito mais com a inclusão de ações de merchandising e a 
projeção da ideia de prestação de serviços e senso de comunidade. O que 
deve ser destacado é que, muitas vezes, os quadros de prestação de serviço 
servem para remediar as lacunas deixadas pelo Estado em relação a 
problemas cruciais, como saúde e educação. Mesmo assim, nesses 
programas, nem sempre a informação tem um espaço privilegiado em relação 
a outros assuntos. (PINHEIRO E RECKZIEGEL, 2006, p.17) 

Para Temer (2011), por mesclar informação, serviço e entretenimento, o 

infotenimento aborda assuntos considerados menos importantes nos meios de 

comunicação, de uma forma geral, e destaca temas ligados aos valores da família, 

como o cuidado com os filhos, a culinária, a decoração, a moda e a beleza. 

O infotenimento utiliza também recursos como o didatismo, uma linguagem 

clara e explicativa, na maioria das vezes, ilustrada por imagens, personagens e 

simulações. É o que confirma Temer: “Outra tendência forte é o uso de imagens 

„criadas‟, isto é, infográficos animados, simulações e todo um arsenal de recursos 

que, embora não sendo imagens „verdadeiras‟, são úteis para explicar a realidade” 

(2015, no prelo). 

É possível citar também o apelo emotivo do infotenimento, que visa  um 

vínculo com o público, seja por meio de um personagem, um enredo envolvente, um 

programa televisivo, uma celebridade, ou até mesmo uma música. Esse aspecto 

possibilita que os limites entre informação e entretenimento sejam cada vez mais 

tênues (ARBEX, 2001). A emoção passa a valer mais do que a informação, o que,  

se configura na “negação da sua função de promover o debate público das ideias no 

espaço público”, (BUCCI, 2000, p.145). 

Cabe, portanto, refletir sobre o espaço que o infotenimento ocupa no cotidiano 

das pessoas, de maneira geral, seja como formador de opinião, prestador de 

serviços ou até mesmo provedor de conteúdos inusitados e instigantes. É preciso, 

além de conhecer algumas de suas estratégias, ter clareza de que se trata da 

inserção midiática de um formato híbrido, que mescla informação e entretenimento. 



56  

3.4 Entretenimento: tempo livre para consumo 
 
 

A ênfase dada ao entretenimento na informação jornalística se consolida na 

comunicação midiática. Mais que isso, caracteriza a sociedade midiatizada. De 

acordo com Trigo (2003, p. 22), o entretenimento perpassa todas as atividades e 

possibilita transformar tudo, literalmente tudo, em mercadoria para consumo, das 

mais ordinárias e baratas até as pretensiosamente mais exclusivas, sofisticadas e 

caras. Se o entretenimento se consolida como característica da comunicação 

midiática, há, portanto, na sociedade midiatizada, “um grande e difuso espaço que 

pode ser denominado entretenimento ou espetáculo”, para usar a terminologia de 

Guy Debord (2003). 

 

Porém, o entretenimento não se insere na perspectiva de uma informação 

objetiva, ele é pensado como parte de um processo orientado por critérios de 

entretenimento e ficção, não pelos valores-notícia consagrados nas pesquisas de 

newsmaking. 

 

Assim, “a cultura do entretenimento concilia consumidores e cidadãos” 

(CASTRO; ROCHA, 2009, p.9), isto é, o entretenimento midiático pode ser visto de 

diferentes modos: ora como distração, ora como maneira de divertimento ou, ainda, 

de acordo com Claude-Jean Bertrand (1999), como ferramenta de socialização. O 

entretenimento promove o descanso e ocupa o tempo livre do público, tornando o 

tempo livre, tempo de consumo. A questão não se trata apenas do consumo como 

ato de compra, mas de assimilação de valores, ideias e atitudes. 

 

Gabler (2000) afirma que por não fazer exigência de público, o entretenimento 

midiático se populariza e, com isso, engloba a todos e atua com os sentidos, com as 

emoções, para além do trabalho da razão. Dessa forma, passou a ser uma 

mercadoria valorizada pela sociedade contemporânea: ocupa não somente o tempo 

de trabalho, mas também o tempo excedente e que, supostamente, é livre, tornando-

se um elemento natural da vida cotidiana, visto não apenas como produto/serviço 

oferecido pela mídia. 

 

Segundo Mattelart (2004, p.158), “a mídia assume em toda sociedade outras 

funções além da de divertir, mas também uma outra ideia: a de que o entretenimento 
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não tem simplesmente o papel de distrair”. O autor afirma que sempre há interesses 

organizacionais (políticos, econômicos ou sociais) por trás da distração fornecida de 

maneira gratuita. 

 

O entretenimento também tem sido caracterizado por um certo hibridismo que 

mescla, informação, consumo e lazer. Por isso, é comum a adequação da produção 

e da divulgação de conteúdos factuais às lógicas do entretenimento midiático. 

 

De acordo com Dejavite (2006, p. 15), o grande desafio da modernidade é 

manter o equilíbrio entre o que o espectador quer ver e o que ele precisa ver: “é 

preciso escolher em ofertar a seu receptor a informação (acontecimentos de 

relevância pública relatados seriamente) ou, então, disponibilizar o entretenimento 

(fatos de interesse público contados leve e divertidamente). 

 

Isto é, dentro da sociedade midiatizada e com gêneros híbridos, há uma 

preocupação entre dosar o interesse público e o interesse do público. Assim, o 

jornalismo tradicional ficaria encarregado de noticiar as questões de interesse  

público enquanto o entretenimento faz uma mescla entre o que o público quer ver e  

o que ele precisa ver. 

 

Se, por um lado, o hibridismo entre informação apresentada como factual e o 

entretenimento derruba as fronteiras entre opinião, notícia e diversão, por outro lado 

é possível questionar como o entretenimento midiático coloca em um mesmo 

“patamar” mensagens com teor e impacto diferentes. Isto é, nivela as hard news à 

notícia light, que tem, a princípio, muito menos impacto no interesse público. 
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4.0 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA NOTÍCIA NO HOJE EM DIA 

 
O foco deste capítulo é a análise da produção do infotenimento no programa 

Hoje em Dia. As observações e as entrevistas realizadas durante a pesquisa 

empírica serviram de fonte para as análises, que foram desenvolvidas segundo os 

referenciais teóricos previamente apresentados. Estes aliam valores-notícia 

(TRAQUINA, 2005), rotinas produtivas (WOLF, 1995), bem como recursos técnicos e 

jornalísticos tradicionais utilizados para produzir este tipo de programa. 

Conforme já foi mencionado na Introdução deste trabalho, trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, envolvendo as técnicas de observação 

direta (rotinas produtivas), pesquisa documental (laudas, roteiros dos programas), 

entrevistas semiabertas (com os jornalistas que produzem o programa). O 

acompanhamento do programa ocorreu de 14 a 18 de setembro, escolhido em razão 

de ser uma semana típica do programa, evitando assim, as sazonalidades como 

feriados, datas comemorativas, período de férias, entre outros fatores que poderiam 

alterar a dinâmica de produção das reportagens do programa. Como a ideia era 

entender essa dinâmica, foi importante escolher uma data em que tudo ocorresse 

dentro de um padrão, a fim de realizar uma análise mais objetiva dos fatos. 

Foram entrevistados 10 jornalistas, que ocupam os cargos de repórteres, 

editores e os responsáveis pela produção do programa. As entrevistas foram 

gravadas, transcritas e sistematizadas de forma a permitir analisar a atuação desses 

profissionais na produção de conteúdo do Hoje em Dia, cruzando as informações 

com os dados observados e documentos analisados. 

Para contextualização da análise, serão apresentados o perfil (estrutura, 

equipe e quadros) do Hoje Em Dia, bem como o histórico da atração, o perfil da 

audiência em relação a programas do gênero no horário em que o programa é 

veiculado. 

 
 

4.1. Perfil do Hoje Em Dia 

O Hoje Em Dia é um programa de variedades matutino exibido pela Rede 

Record, de segunda a sexta, das 10h às 12h. 
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Quando falamos em programas de variedade estamos nos referindo ao estilo 

de programa com um formato abrangente que permita os mais variados quadros e 

atrações, bem como aceitação de um público variado, atingindo desde os mais 

jovens até os idosos, segundo a perspectiva de  Aronchi (2006). 

Quando a emissora pretende preencher um longo período da programação e 
precisa deixar uma abertura para todo tipo de patrocínio, desde os 
anunciantes nanicos até os donos de polpudas verbas publicitárias, pode-se 
esperar um programa do gênero Variedades. Nele tem aparecido todo tipo de 
atração e formato, nos moldes de um programa do gênero Revista, porém 
tendo alguns elementos, como o auditório e o improviso, como suportes do 
programa para sustentar horas (e horas!) da grade. (ARONCHI, 2006, p.18) 

Este formato de programa em revista ao qual se refere Aronchi (2006) mescla 

elementos e estilos de tendências culturais, sociais, educacionais e de lazer que 

passam a ser configuradas a partir da indústria cultural, por meio do entretenimento, 

oferecendo as mais diversas atrações ao público. 

Com relação à emissora na qual o programa é exibido, é importante salientar 

que a Rede Record foi fundada em 1953, sendo a mais antiga emissora de TV  

aberta em atividade no país. A partir de 2007, a Record se consolidou como a 

segunda rede de TV de maior audiência no Brasil. Hoje, é a 28º maior emissora de 

TV comercial do mundo. A Record está presente nos cinco continentes e em mais  

de 150 países3. 

O programa, que já está há dez anos na grade da emissora, conta com três 

pilares4: notícias, prestação de serviços e entretenimento. Entre os temas abordados 

no seu conteúdo estão as práticas culinárias, as novidades do mundo da moda, a 

criatividade e o talento nas artes, os fatos e flagrantes que movimentam o cotidiano 

no Brasil e no mundo, as dicas e orientações sobre saúde, o universo pet, a 

economia doméstica, o direito do consumidor, a cidadania, curiosidades diversas, 

paisagismo e decoração. De acordo com o site da emissora, a atração visa “informar 

e formar a opinião pública, sem perder de vista a opção de lazer que muitos 

brasileiros buscam na telinha” (REDE RECORD, 2015). 

 
 
 
 

3 Informações obtidas por meio do site institucional da Rede Record. Desponível em: 

http://recordinternacional.r7.com/noticias/detalhes/conheca-a-empresa-20101026.html. Acesso em 02 nov. 2015. 
4 Informações obtidas por meio do site do programa Hoje Em Dia. Disponível em: 

http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/oprograma. Acesso em 01 nov. 2015. 

http://recordinternacional.r7.com/noticias/detalhes/conheca-a-empresa-20101026.html
http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/oprograma


60  

A audiência do Hoje Em Dia é considerada significativa para o horário, 

matutino que, em geral, varia de 2 a 6 pontos no Ibope (6 sendo o máximo entre as 

principais redes de televisão e 2 sendo o valor médio conquistado por emissoras 

menores). A média do programa é de 4 pontos no Ibope. A seguir, os dados sobre o 

perfil da audiência. 

Gráfico 1 – Perfil da audiência do Hoje Em Dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 

IBOPE MW TR – Agosto/15 

 
 
 

De acordo com o gráfico acima, são 60% mulheres contra 40% de homens, 

sendo que a audiência cresce a partir dos 25 anos, atingindo o pico de 28% entre 

mulheres com 35 a 49 anos, porém com significativa audiência de um público mais 

idoso, 26% com mais de 60 anos. A classe social mais presente na audiência é a C, 

com 51%, porém as classes AB representam 26% do público telespectador. Outro 

dado importante é com relação à participação e à aceitação do público, sendo que a 

média é de 22,5% e de afinidade de 128%. No Gráfico 2 é possível observar os 

dados. 
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Gráfico 2 – Participação e afinidade da audiência do Hoje Em Dia 
 

Fonte: IBOPE MW TR – PNT - Junho/15. 
 
 
 

 

O gráfico acima mostra a participação percentual da audiência de acordo com 

a faixa etária e classe social em comparação à programação exibida na mesma faixa 

horária no SBT (FH SBT), concorrente que disputa a vice-liderança com a Rede 

Record. Nota-se grande participação de pré-adolescentes e adolescentes (27% e 

23%, respectivamente), talvez seja porque o programa faz muito apelo nas redes 

sociais e coloca comentários (e também algumas dúvidas) ao ivo. Além disso, a  

outra faixa etária que mais interage com o programa são os adultos, com mais de 35 

anos. Essa faixa etária corresponde à maior fatia da audiência e, por isso, é possível 

entender tal perspectiva. 

O programa alcançou, no mês de junho de 2015, 56% dos domicílios 

brasileiros, o que significa 62,9 milhões de telespectadores5. Esses números 

garantem ao programa a vice-liderança da programação televisiva nesta faixa 

horária. Conforme os gráficos abaixo: 

 
 
 
 
 
 

 

5 O Ibope calcula a audiência com base em duas metodologias: o Peoplemeter e as pesquisas caderno. Nas praças 

onde é oferecido o serviço regular com Meters, a medição é feita por meio de um aparelho eletrônico  

denominado DIB, que é conectado ao televisor e identifica automaticamente a emissora em que a TV está 

sintonizada e quais moradores do domicílio estão assistindo a determinado programa. Informação retirada do site 

do Ibope. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-br/ibope/comofazemos/Paginas/Audiencia-de-TV.aspx. 

Acesso em 02 nov. 2015. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/ibope/comofazemos/Paginas/Audiencia-de-TV.aspx
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Gráfico 3 – Total de adequação do Hoje Em Dia 
 

Fonte: IBOPE MW TR – PNT - Junho/15. 

 

Percebe-se, ao observarmos o gráfico, que a maior afinidade (índice que 

avalia o nível de aproveitamento do programa em relação ao público-alvo) é com 

mulheres, com mais de 25 anos, pertencentes a classe C. Em seguida, estão as 

donas de casa, de todas as classes sociais, com mais de 15 anos. 

Neste contexto, compreende-se que o conteúdo da atração satisfaz o público 

para o qual se destina, uma vez que a afinidade é grande e a participação também. 

Cabe um adendo para justificar o baixo nível de participação das mulheres mais 

velhas, isto é, acima dos 60 anos. Tal faixa etária, em geral, não possui o costume 

de entrar na internet ou em redes sociais, menos ainda, de ligar para um programa 

televisivo do telefone de casa. São questões culturais, que envolvem desde a 

fluência digital até a relação com a economia doméstica. 

Com relação à concorrência do programa, podemos destacar duas emissoras 

que competem, diretamente, com a atração: Globo e SBT. Atualmente, durante o 

período de exibição do Hoje Em Dia, a Globo exibe dois programas, o Bem Estar 

(voltado à saúde, cuidados com o corpo e à alimentação)6 e o Encontro com Fátima 

Bernardes (programa de variedades que mistura informação, matérias de 

comportamento,  prestação   de   serviço,   humor,  música  e   interatividade   com o 

 
 

 
6 Informação retirada do site do programa Bem Estar. Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/index.html>. 

Acesso em: 02 nov. 2015. 

http://g1.globo.com/bemestar/index.html
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público)7. Enquanto isso, o SBT apresenta o Bom Dia e Cia. (atração que mistura 

desenhos animados com interatividade com o público infantil)8. 

A partir deste contexto, é possível entender o posicionamento dos gráficos 

acima. Isto é, Globo e Record, por possuírem programações destinadas a adultos e 

em especial mulheres, disputam a audiência nesta faixa horária. O horário mais 

acirrado (observado durante o período de análise) é o da transição entre os 

programas da Globo, quando a apresentadora Fátima Bernardes anuncia as 

atrações do dia. O SBT, por sua vez, fica com uma parcela grande do público, já 

que, entre as principais redes de televisão aberta é uma das poucas que investe no 

público infantil. 

 
 

4.2. Histórico do Hoje Em Dia 

 
O Hoje Em Dia estreou em 22 agosto de 2005, sob o comando de Britto 

Júnior9, Ana Hickmann10 e Edu Guedes11. Ao longo dos anos, o programa passou 

por diversas reformulações, tanto na estrutura (blocos e quadros) como na troca de 

apresentadores. Dentro deste contexto, é possível dizer que o programa passou por 

três fases: a estreia e adaptação (de 2005 a 2009), a fase de transformações na 

programação (de 2009 a 2014) e, por último, a terceira fase (2015) que consistiu em 

uma reestruturação do programa. 

A primeira fase compreende um período de grande êxito, uma vez que o 

programa, em formato revista, dobrava a audiência da programação anterior da 

emissora, o Note e Anote que atingia, em média, 2,5 pontos no Ibope. Além disso, 

quadros com celebridades eram bastante comuns. Celso Cavallini12, por exemplo, 

apresentava os quadros Aventura no Parque, em que jogava perguntas e  respostas 

7 Informação retirada do site do programa Encontro com Fátima Bernardes. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes. Acesso em: 03 nov. 2015. 
8 Informação retirada do site do programa Bom Dia & Cia. Disponível em: 
http://www.sbt.com.br/clubinhosbt/bomdiaecia. Acesso em: 03 nov. 2015. 
9 Hilton Antonio Mendonça Britto Júnior é um jornalista e apresentador de televisão brasileiro. Começou  

carreira de jornalista em 1979, na Rádio Independência de Caxias. Informação retirada do blog do apresentador. 

Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/britto-jr/ . Acesso em: 03 nov. 2015. 
10 Ana Lúcia Hickmann Corrêa é uma modelo e apresentadora de televisão brasileira. Informação retirada do site 
da apresentadora. Disponível em: http://www.anahickmann.com.br/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
11 Eduardo Sanches Guedes é um chef de cozinha e apresentador de televisão brasileiro. Informação retirada do 

site do apresentador. Disponível em: http://receitas.eduguedes.com.br/perfil. Acesso em: 03 nov. 2015. 
12 Celso Cavallini é repórter de aventuras e apresentador de games radicais da televisão brasileira. Informação 

retirada do site do apresentador. Disponível em: http://celsocavallini.com.br/celso. Acesso em: 03 nov. 2015. 

http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes
http://www.sbt.com.br/clubinhosbt/bomdiaecia
http://noticias.r7.com/blogs/britto-jr/
http://www.anahickmann.com.br/
http://receitas.eduguedes.com.br/perfil
http://celsocavallini.com.br/celso
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com artistas dentro de brinquedos em movimento, e o Passarela Hoje em Dia, no 

qual famosos tinham que passar por uma passarela suspensa a vários metros do 

chão. Em 2007, Chris Flores13 se torna colunista do programa, aparecendo algumas 

vezes durante a semana para falar das notícias de celebridades. Quanto ao 

jornalismo, Luciana Liviero14 entrava ao vivo durante o primeiro bloco para dar 

notícias direto da redação de São Paulo, juntamente com Britto Júnior. 

Em 2008, Chris Flores passa a integrar o quadro fixo de apresentadores. 

Caroline Bittencourt15 e Raica Oliveira16 se tornam colunistas, fazendo reportagens 

de moda e entretenimento. Ambas ficaram apenas alguns meses no programa. Em 

maio de 2009, Britto Júnior deixa o programa para assumir o reality show A 

Fazenda17, sendo substituído por Celso Zucatelli18. Em 24 de dezembro do mesmo 

ano, Ana Hickmann também se despede do Hoje em Dia para se dedicar apenas ao 

Tudo É Possível19. Para sucede-la, Gianne Albertoni20 entra para o quarteto de 

apresentadores. 

Esse período de 2004 a 2007 é considerada a fase de ouro para a Rede 

Record, pois, em razão de muitos investimentos, trouxe muitos profissionais de 

outras emissoras e, junto com eles, muito prestígio. 2004 é o ano em que a  

audiência cresce 19% na média diária e 37% no horário nobre. Não é à toa que, 

neste  período,  o  slogan  da  emissora,  era  a  frase  “A  caminho  da   liderança”21. 

 
 
 

 

13 Christiane Flores é uma jornalista, colunista e apresentadora de TV. Informação retirada do blog da 

apresentadora. Disponível em: http://blogs.r7.com/chris-flores. Acesso em: 03 nov. 2015. 
14 Luciana Liviero Moraes é uma jornalista brasileira. Informação retirada do Twitter da jornalista. Disponível 

em: https://twitter.com/luliviero. Acesso em: 03 nov. 2015. 
15 Caroline Bittencourt é uma modelo e apresentadora de televisão brasileira. Informação retirada do Twitter da 

modelo. Disponível em: https://twitter.com/cabitten. Acesso em: 03 nov. 2015. 
16 Raica Oliveira é uma modelo brasileira. Informação retirada do site que agencia a modelo. Disponível em: 

http://www.fashionmodeldirectory.com/models/Raica_Oliveira. Acesso em: 03 nov. 2015. 
17 A Fazenda é um reality show brasileiro produzido e exibido pela Rede Record. É baseado no programa The 

Farm, originalmente criado na Suécia pela produtora Strix. Informação retirada do site da atração. Disponível 

em: http://afazenda.r7.com/a-fazenda. Acesso em: 03 nov. 2015. 
18 Celso Tadeu Zucatelli Júnior é um jornalista e apresentador brasileiro. Informação retirada do site do 

apresentador. Disponível em: http://www.celsozucatelli.com.br/perfil. Acesso em: 03 nov. 2015. 
19 Tudo É Possível foi um programa de auditório brasileiro comandado pela apresentadora Eliana e, 

posteriormente, por Ana Hickmann. Era exibido pela Rede Record aos domingos. Informação retirada do site do 

programa. Disponível em: http://entretenimento.r7.com/tudo-e-possivel/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
20 Gianne Albertoni é uma modelo, atriz e apresentadora de televisão brasileira. Informação retirada do site da 

modelo. Disponível em: http://www.giannealbertoni.com.br/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
21 Informações retiradas do site oficial da emissora. Disponível em: http://rederecord.r7.com/historia/. Acesso 

em:06 dez. 2015. 

http://blogs.r7.com/chris-flores
https://twitter.com/luliviero
https://twitter.com/cabitten
http://www.fashionmodeldirectory.com/models/Raica_Oliveira
http://afazenda.r7.com/a-fazenda
http://www.celsozucatelli.com.br/perfil
http://entretenimento.r7.com/tudo-e-possivel/
http://www.giannealbertoni.com.br/
http://rederecord.r7.com/historia/
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Enquanto isso, a Rede Globo, principal concorrente, exibia o programa Mais Você22, 

do gênero variedades, seguido pela TV Globinho23, uma atração infantil. O SBT, por 

sua vez, exibia o Bom Dia & Cia24, uma atração infantil. 

A segunda fase é marcada pela troca de dois dos apresentadores e por 

edições locais do programa. Outra mudança foi o primeiro bloco do programa que 

passou a ser dedicado inteiramente ao jornalismo, apresentado apenas por Celso 

Zucatelli. O bloco mostrava notícias de forma mais leve, com Zucatelli se 

comunicando com Fábio Ramalho e Luciana Liviero, que já fazia parte das notícias, 

nas redações de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, Mariana Leão25 passou a 

fazer entradas ao vivo para chamar quadros jornalísticos e a realizar reportagens 

para o programa. 

Durante pouco mais de um ano, o Hoje em Dia teve edições locais. Elas 

começaram no Rio de Janeiro, em novembro de 2010, (inicialmente apresentado só 

por Mariana Leão, e depois Fábio Ramalho26 passou a apresentá-lo também) e 

depois na região metropolitana de Belo Horizonte (apresentado por Natália 

Guimarães e André Vasconcelos). Em fevereiro de 2011, Salvador também ganhou 

uma edição local (apresentada por Ana Paula Farias27 e Marcus Pimenta28), e no 

mês seguinte, o Hoje Em Dia estreou no Rio Grande do Sul (apresentado por Aline 

Schneider29  e Luciano Fechner30). No dia 16 de dezembro de 2011, foram   exibidas 

 

 

22 Mais Você é um programa de televisão brasileiro, produzido pela Rede Globo e exibido deste 18 de outubro  

de 1999. É apresentado por Ana Maria Braga, com a companhia inseparável do Louro José, controlado pelo ator 

Tom Veiga. Voltado para o público feminino, o programa aborda temas como moda, culinária, comportamento, 

saúde, música e variedades. O programa é exibido de segunda a sexta feira, após o Bom Dia Brasil. Informação 

disponível em: http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/. Acesso em 05 dez. 2015. 
23 TV Globinho foi um programa infantil de televisão brasileiro exibido pela Rede Globo de 3 de julho de 2000 a 

01 de agosto de 2015 e teve como foco a exibição de desenhos animados. Era exibido de segunda a sábado às 

9h30. Informação disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/tv- 

globinho.htm. Acesso em 05 dez. 2015. 
24 Bom Dia & Companhia é um programa de televisão infantil brasileiro, exibido desde 2 de agosto de 1993 

durante manhãs de segunda à sábado, pelo SBT. Informação disponível em: 

http://www.sbt.com.br/clubinhosbt/bomdiaecia/. Acesso em 05 dez. 2015. 
25 Mariana Leão é uma jornalista e apresentadora de televisão brasileira. Informação retirada do Instagram da 

jornalista. Disponível em: https://instagram.com/marianaleaooficial/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
26 Fábio Ramalho é um jornalista e apresentador de televisão brasileiro. Informação retirada blog do jornalista. 

Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/fabio-ramalho/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
27 Ana Paula Farias é uma apresentadora de televisão brasileira. Informação retirada do Instagram da 

apresentadora. Disponível em: https://instagram.com/anapaulafariastv/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
28 Marcus Pimenta Ramalho é um jornalista e apresentador de televisão brasileiro. Informação retirada do  

Twitter do jornalista. Disponível em: https://twitter.com/pimentacomvoce. Acesso em: 03 nov. 2015. 
29 Aline Schneider é uma jornalista brasileira. Informação retirada do Twitter da jornalista. Disponível em: 

https://twitter.com/schneideraline. Acesso em: 03 nov. 2015. 

http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/tv-globinho.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/tv-globinho.htm
http://www.sbt.com.br/clubinhosbt/bomdiaecia/
https://instagram.com/marianaleaooficial/
http://noticias.r7.com/blogs/fabio-ramalho/
https://instagram.com/anapaulafariastv/
https://twitter.com/pimentacomvoce
https://twitter.com/schneideraline
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as últimas edições de todos esses programas locais pois a Record decidiu fazer uma 

única exibição nacional do programa, sem interrupções. 

Em 14 de fevereiro de 2012, Gianne Albertoni deixa a apresentação do 

programa no estúdio e passa a fazer apenas reportagens externas para alguns 

quadros de moda e beleza. Em 2013, Gianne Albertoni deixa definitivamente o 

programa para ser repórter do reality show A Fazenda. A atração segue comandada 

por Chris Flores, Edu Guedes e Celso Zucatelli. Em geral, cada apresentador  

cuidava de quadros específicos do programa. Celso Zucatelli ancorava o bloco 

jornalístico, Edu Guedes o espaço culinário e Chris Flores comandava os quadros 

voltados à família. Em dezembro de 2014, a emissora anuncia que Edu Guedes, 

Celso Zucatelli e Chris Flores deixariam o comando da atração para se dedicarem a 

outros projetos. 

Essa segunda fase do programa é marcada por muitas mudanças, isso 

porque, a emissora completou 55 anos (em 2008) e desejava renovar a sua grade, 

além disso, a principal emissora concorrente, Rede Globo, mudou sua estratégia 

para os programas matutinos, em 2011 estreou o Bem Estar31, voltado a temas de 

saúde de uma maneira menos técnica e bastante informativa e, em 2012, o Encontro 

com Fátima Bernardes32, programa de variedades que antecede os telejornais da 

emissora. Tais mudanças atraíram o mesmo público-alvo do Hoje Em Dia, que 

precisou ser reformulado para continuar competitivo. Enquanto isso, o SBT, manteve 

sua programação infantil em sua grade. 

Dessa forma, em 2015, prestes a completar dez anos, o programa surge 

repaginado, com um trio de apresentadores totalmente diferente do anterior. Em 

janeiro, o  programa  retornou  sob o  comando  de  César Filho33, vindo  do  SBT, da 

 
30 Luciano Fechner é um jornalista brasileiro. Informação retirada do Twitter do jornalista. Disponível em: 

https://twitter.com/lucianofechner. Acesso em: 03 nov. 2015. 
31 Bem Estar é um programa jornalístico, tratando especialmente de assuntos relacionados à saúde. O programa 

estreou em 21 de fevereiro de 2011. É transmitido pela Rede Globo e apresentado pelos jornalistas Fernando 

Rocha e Mariana Ferrão. Informação disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/index.html. Acesso em: 03 

dez. 2015. 
32 Encontro com Fátima Bernardes é um talk-show exibido pela Rede Globo, exibido de segunda a sexta-feira, 

após o programa Bem Estar, com a apresentação de Fátima Bernardes.Estreou no dia 25 de junho de 2012. O 

programa tem três blocos de duração e mistura informação, matérias de comportamento, prestação de serviço, 

humor, música e interatividade com o público, em um tom informal que privilegia a conversa. Informação 

disponível em: http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/. Acesso em: 03 dez. 2015. 
33 Luiz Gonzaga César é um jornalista, radialista, ator e apresentador da televisão brasileira. Informação retirada 

do site do apresentador. Disponível em: http://www.cesarfilho.com.br/. Acesso em: 03 nov. 2015. 

https://twitter.com/lucianofechner
http://g1.globo.com/bemestar/index.html
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/
http://www.cesarfilho.com.br/
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jornalista Renata Alves34, e contou com o retorno de Ana Hickmann. Além disso, um 

novo quadro de culinária, com o chef Dalton Rangel35, passou a integrar algumas 

manhãs do programa (o quadro deixou de ser diário). Outra mudança foram as 

reportagens com Elcio Coronato36, que abordam  testes  comportamentais 

envolvendo assuntos do noticiário. Em agosto de 2015, Ticiane Pinheiro37, que foi 

repórter do programa, também passa a integrar o time de apresentadores. Já, em 

setembro, Celso Russomano38 passa a ter um quadro fixo, o Patrulha do 

Consumidor, que mostra casos de desrespeito ao consumidor, sempre com muitos 

personagens. 

O início dessa reformulação, como troca total dos apresentadores, mudança 

de cenário e novos quadros, a princípio, assustou o telespectador, já acostumado 

com os padrões anteriores. Mas, de acordo com um dos responsáveis pela  

produção do programa, após o período de adaptação às mudanças, o mês de 

setembro de 2015 teve a maior audiência desde 2012. Ainda de acordo com nosso 

entrevistado, ao que tudo indica, cada vez mais quadros e novidades com a 

participação do público devem estrear no programa, uma vez que o programa 

Encontro com Fátima Bernardes investe nas celebridades e que, sem este apelo, a 

audiência fica cada vez mais concorrida. 

Nota-se um padrão quase industrial de concorrência, se, cada vez  mais, 

novos conteúdos, programas e hibridização de gêneros e formatos é oferecida ao 

telespectador, tudo isso perpassa pela preocupação com a audiência, a 

concorrência, ou seja, há uma clara estratégia de usar o jornalismo com 

entretenimento para conquistar a audiência. Até que ponto os interesses da 

emissora estão acima do interesse público? As mudanças que aconteceram nesses 

dez anos de programa não ocorreram à toa... Pensando em Breed (1995), que trata 

dos constrangimentos organizacionais sobre a atividade profissional do jornalista,   o 

 

34 Renata Alves é uma apresentadora da televisão brasileira. Informação retirada do site da apresentadora. 

Disponível em: http://www.renataalvestv.com/. Acesso em: 03 nov. 2015. 
35 Dalton Rangel é um chef de cozinha e apresentador da televisão brasileira. Informação retirada do site do 

apresentador. Disponível em: http://www.daltonrangel.com.br/.  Acesso em: 03 nov. 2015. 
36 Elcio Coronato é um diretor e apresentador de televisão brasileiro. Informação retirada do blog do 

apresentador. Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/elcio-coronato/.  Acesso em: 03 nov. 2015. 
37 Ticiane Andréa Mendes Pinheiro é uma atriz, modelo e apresentadora de televisão brasileira. Informação 

retirada do Twitter da apresentadora. Disponível em: https://twitter.com/ticipinheiro. Acesso em: 03 nov. 2015. 
38 Celso Ubirajara Russomanno é um Bacharel em Direito, especialista em defesa do consumidor, apresentador e 

político brasileiro. Informação retirada do site do apresentador. Disponível em: 

http://www.celsorussomanno.com.br/.  Acesso em: 03 nov. 2015. 

http://www.renataalvestv.com/
http://www.daltonrangel.com.br/
http://noticias.r7.com/blogs/elcio-coronato/
https://twitter.com/ticipinheiro
http://www.celsorussomanno.com.br/
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Hoje Em Dia seria um dos casos em que a cultura organizacional prevalece sobre a 

cultura profissional. Ou seja, o profissional passa a se conformar mais com as 

normas editoriais do que com seus princípios pessoais (e profissionais). 

 
 

4.3. Organização das rotinas de produção do programa 

 
Durante a observação participante realizada no programa, notou-se que a 

equipe do programa se divide em dois núcleos: factual (voltado exclusivamente a 

conteúdos relacionados ao jornalismo e às séries de reportagens) e produção 

(conteúdo voltado ao entretenimento e à produção de quadros). 

 
 
 

A divisão dos núcleos do programa pode ser visualizada no esquema abaixo: 
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Nesta dissertação, o enfoque será na produção do factual, isto é, no 

processo de produção do conteúdo jornalístico dentro do programa. 

O jornalismo possui um espaço considerável no Hoje Em Dia, todo o primeiro 

bloco é composto pelo jornalismo factual (notas cobertas39, links40 e VTs41) além das 

inserções nos outros blocos, como é o caso das séries de reportagem. Se 

considerarmos o tempo total do programa, que é de 2 horas menos 26 minutos de 

intervalos, o jornalismo ocupa 40 minutos do primeiro bloco, sem considerar outras 

inserções sazonais, o que, de acordo com as medições realizadas durante a 

observação direta, corresponde a 42% do tempo total, isto é, quase metade do 

programa é voltado à informação. 

O primeiro bloco é destinado ao factual e deve ter conteúdo suficiente para,  

se possível, estourar os 40 minutos reservados para o período. Produz-se 

informação em grande quantidade, prevendo futuras inserções do jornalismo em 

outros blocos. Por dia, são produzidas de 18 a 20 matérias jornalísticas (contando 

com VTs, notas peladas42, links e reportagens) e, em média, 5 delas caem por dia, 

dependendo do tempo utilizado e da repercussão dos demais assuntos. É o diretor 

do programa, junto com a editora-chefe, que decide o que entra (ou não) no 

programa ao vivo. Alguns desses conteúdos (pautas frias sobre entretenimento, 

vídeos muito acessados na internet, entre outros) não exibidos, são guardados para 

outros dias. A audiência e assuntos que possuem desdobramentos e estimulam o 

vínculo com o público justificam, muitas vezes, a presença do jornalismo em outros 

blocos do programa. 

Para garantir a cobertura dos principais acontecimentos, a equipe de factual 

se reveza em três turnos (manhã, tarde e noite), sendo que o turno da manhã tem 

início por volta das 5h e o da noite se encerra às 4h. Apesar de uma equipe reduzida 

(7  jornalistas  pela  manhã,  10  na  parte  da  tarde  e  1  à  noite),  cada  jornalista é 

 
 

39 Nota cuja a cabeça é lida pelo apresentador e o texto seguinte é coberto com imagens. Esta nota pode ser 

gravada ou ao vivo. Informação disponível em: http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 

06 dez. 2015. 
40 Termo técnico que indica entrada ao vivo do repórter, do local onde acontece a notícia. Informação disponível 

em: http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 06 dez. 2015. 
41 Compilação do áudio e do vídeo gerados por uma câmera. Informação disponível em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 06 dez. 2015. 
42 Notícia lida pelo apresentador do telejornal, sem qualquer imagem de ilustração. Informação disponível em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 06 dez. 2015. 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
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responsável por múltiplas funções (pesquisar fontes, sugerir pautas, agendar 

entrevistas, entre outros), tornando a equipe uma mini redação. 

A equipe da manhã é responsável por fechar as notas peladas, offs43 e VTs  

do programa ao vivo. A equipe da tarde é responsável pela busca das pautas, 

apuração de conteúdo e externas44. Durante a noite/madrugada, são feitos os 

refinamentos (alterações de texto, edições de vídeo e artes45) das pautas 

sugeridas/iniciadas durante a tarde. 

Uma prática comum do factual é basear-se no conteúdo dos telejornais da 

casa ou sites informativos. Muito do conteúdo do Fala Brasil46  e do Balanço Geral47  

é reaproveitado como uma espécie de matéria frankestein, com imagens de ambos 

os telejornais em uma sequência diferenciada, offs gravados pelos repórteres do 

Hoje Em Dia que sonorizam imagens retiradas de filmagens feitas pela câmera de 

helicópteros, entre outras combinações de materiais. Isto é, durante a edição 

realizada pela equipe do Hoje Em Dia, os materiais de outros telejornais são 

retrabalhados (no jargão jornalístico, cozinhados) e se tornam novos produtos. No 

turno da manhã, num período de 2h, cerca de 6 a 7 VTs são produzidos. Esses VTs 

possuem entre 1‟15‟‟ a 1‟30‟‟ de duração. Tal formato aproxima-se de uma nota 

coberta, entretanto, muitas vezes, pelo reaproveitamento de materiais de outros 

telejornais, há inserção de sonoras. 

A nota pelada é escrita pelos redatores (todos jornalistas) e, em geral, cobertos com 

uma sequência de imagens referentes ao assunto abordado (imagens aéreas, 

planos de detalhe e tudo que ajude o telespectador a entender o contexto da notícia) 
 
 

43 Texto gravado pelo repórter – normalmente após a gravação da matéria. É a narração da notícia, colocada 

durante a matéria. Informação disponível em: http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em:  

06 dez. 2015. 
44 Imagens captadas fora do estúdio do programa, tomadas gravadas na rua, em espaços externos como praças, 

prédios, entre outros. Informação disponível em: http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso  

em: 06 dez. 2015. 
45 Ilustração visual computadorizada, utilizada para facilitar a compreensão do telespectador. Costuma-se usar  

em matérias que têm gráficos, tabelas e/ou números. Informação disponível em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 06 dez. 2015. 
46 Fala Brasil é um telejornal matutino brasileiro, produzido e exibido pela Rede Record e Record News 

diariamente. Estreou em 1990 sob o comando de Silvia Poppovic. Passou por diversas modificações no formato 

e atualmente é apresentado por Carla Cecato e Roberta Piza. Informação disponível em: 

http://noticias.r7.com/fala-brasil.  Acesso em: 06 dez. 2015. 
47 Balanço Geral é que transita entre o jornalismo e o entretenimento, mostra reportagens exclusivas, denúncias, 

prestação de serviço e assuntos que mexem com o dia a dia da comunidade , como problemas nos bairros, 

segurança e saúde pública. O Balanço Geral SP é exibido de segunda a sexta-feira, em duas diferentes edições:  

às 6h15 e às 12h. Informação disponível em: http://noticias.r7.com/balanco-geral/saiba-mais-sobre-o-programa- 

balanco-geral-sp-26052014.  Acesso em: 06 dez. 2015. 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://noticias.r7.com/fala-brasil
http://noticias.r7.com/balanco-geral/saiba-mais-sobre-o-programa-balanco-geral-sp-26052014
http://noticias.r7.com/balanco-geral/saiba-mais-sobre-o-programa-balanco-geral-sp-26052014
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pelo editor. Há um cuidado para que matérias com os mesmos assuntos dos 

telejornais anteriores sejam semelhantes, mas diferentes, mais detalhadas. Por 

exemplo, o que era uma nota ou um link vira uma pequena reportagem. Quando há 

participação de convidados especiais (comentaristas), essa participação é 

aproveitada para acrescentar informações aos offs vivo e às notas cobertas dessas 

matérias dos telejornais que serviram de apoio para a produção deste novo 

conteúdo. 

Preocupa-se também em não se mostrar corpos, marcas de sangue e rostos 

de crianças (a menos que seja interesse público como desaparecimentos ou um 

caso polêmico, como o de Isabela Nardoni). Tal prática faz parte de um manual de 

redação implícito da produção do programa. Isto é, o manual de redação não existe 

de forma física, mas faz parte do bom senso dos jornalistas, tendo em consideração 

o público e o horário do programa. 

O uso de um texto mais brando, mais simples, detalhado e com muitas 

metáforas e eufemismos, é uma característica para que todos os telespectadores 

entendam as notícias. O jornalismo também pensa na estética: os produtores 

passam a ilustrar os comentários para que a câmera não fique somente nos 

apresentadores/ comentaristas. Veja a imagem abaixo: 

Figura 5 – Exemplo de plástica do jornalismo no infotenimento 

 

Com relação aos turnos para cobrir a grande produção de conteúdo, a 

dinâmica se assemelha a uma redação comum, porém reduzida. Cada jornalista é 
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multitarefa, é pauteiro, repórter e editor ao mesmo tempo. Novamente, as condições 

de produção citadas por Wolf (1995) desenham o fazer jornalístico. 

Diante deste contexto, é preciso de um âncora diferenciado para comandar o 

bloco jornalístico, isto é, escolhe-se um apresentador de prestígio, que passe 

confiança ao público e que, ao mesmo tempo, não esteja associado ao 

entretenimento. As apresentadoras, em geral, apenas expressam opiniões pessoais, 

isso para garantir o vínculo com o telespectador. As apresentadoras serviriam como 

testemunhas que comentam as notícias com as quais apresentem mais interesse 

(notícias envolvendo crianças, doenças ou vídeos da internet, por exemplo). Caso o 

âncora não possa comparecer, uma das repórteres do programa é quem comanda o 

bloco para manter o distanciamento do bloco cioso do entretenimento presente nos 

outros blocos do programa. 

Há uma preocupação com o emocional do telespectador, ele precisa ser 

preparado para essa discrepância de conteúdo que o programa vai apresentar 

(informação factual no primeiro bloco seguida por quatro outros em que a prioridade 

é o entretenimento). Talvez seja por essa razão que apenas um dos apresentadores, 

trazido de um telejornal de outra emissora, faça o papel de âncora, ou seja, fique 

responsável pela apresentação das notícias. Isso dá certa identidade ao jornalismo 

presente no programa, garante a credibilidade e diferencia-o do entretenimento 

presente nos outros blocos. De acordo com um dos responsáveis pela produção do 

programa, “a experiência, a credibilidade e a opinião do âncora são características 

pessoais que o permitem comandar o bloco de jornalismo e cativar o público ao 

mesmo tempo”. Assim, existe a busca pelo vínculo com o telespectador, uma 

conexão diferente daquela que existe com o entretenimento. 

Para Temer (2015), o público está acostumado com as representações 

formadas pelo senso comum. Segundo a autora, “quando falamos em jornalismo – 

ou quando usamos a palavra jornalismo –, tendemos a pensar nos seus aspectos 

mais visíveis, que são reconhecidos, no cotidiano, pela atividade dos jornalistas” 

(TEMER, 2015, p.21). O público estaria, portanto, acostumado com alguns padrões 

e, assim, até mesmo as produções de entretenimento passam a seguir tais padrões 

inconscientes a fim de garantir o vínculo com a audiência. 
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(...) o jornalismo se difere da percepção dos indivíduos, pela forma de 
produção industrialmente formatada de conteúdos: a necessidade de ser 
imediato, autêntico e verdadeiro (ou de mostrar o real) deixa de ser orgânica  
e transforma-se em estratégia de valoração de conteúdos. A soma desses 
elementos faz com que o jornalismo não apenas exponha/reproduza o 
conhecimento e as ações produzidas por outras instituições sociais, como 
também interfira no tratamento das informações, dando maior visibilidade a 
elas ou, mesmo, privilegiando algumas em detrimento de outras. (TEMER, 
2015, p.23) 

Dentro desta mesma perspectiva, o programa conta ainda com 5 repórteres, 

as quais são responsáveis pela produção das reportagens e links do programa. 

Essas repórteres cobrem tanto as pautas do factual como aquelas elaboradas pela 

equipe de produção. 

As repórteres cuidam de quase todo o processo produtivo da reportagem 

(decupagem48, offs, roteirização49 e direção de imagens50). Devido ao tempo de 

apuração e à necessidade de boas sonoras, as gravações duram, em média 2h. 

Nota-se que um mesmo personagem aparece várias vezes durante a reportagem, 

sempre com sonoras que reforçam as informações dadas pela repórter. Essa é uma 

estratégia bem comum no jornalismo, uma vez que as fontes testemunhais são 

essenciais para exemplificar o assunto abordado. O que ocorre é que no 

infotenimento esse recurso é demasiadamente explorado, isto é, há momentos em 

que há mais histórias ilustrativas do que notícias. 

E, por falar em exemplos, outra estratégia do infotenimento são as artes e os 

infográficos, que auxiliam na memorização de dados e facilitam o entendimento de 

temas mais complexos. As artes presentes nas reportagens são  bastante 

específicas e, para que o conteúdo seja fiel à matéria, o jornalista precisa fazer o 

pedido ao departamento de artes da emissora com os mínimos detalhes (quase um 

esboço), além de enviar o texto do off. Veja, por exemplo, a imagem a seguir, que 

mostra uma ilustração que explica o movimento que causa a tendinite devido ao uso 

excessivo dos smartphones. 

 

 

48 É quando o editor marca a minutagem das melhores cenas e sonoras feitas pela equipe de 

reportagem na rua. Informação disponível em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 07 dez. 2015. 
49  É um roteiro para o editor de texto montar a matéria. Nele é previsto a cabeça da matéria, os 

offs, passagem, sonora. Informação disponível em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 07 dez. 2015. 
50    Comando  de  toda  a  operação  técnica durante  as  gravações.  Informação  disponível     em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 07 dez. 2015. 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
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Figura 6 – Exemplo de artes presentes nas reportagens 
 

 

 
Ainda falando em estratégias do infotenimento, as apresentadoras do 

programa também gravam matérias, preferencialmente com personagens, sempre 

com pautas elaboradas pela equipe de produção. Diferentemente das repórteres, 

elas gravam a reportagem na sequência em que ela vai ao ar, sem interrupções,  

pois as apresentadoras não produzem offs, elas aparecem como personagens 

dessas reportagens, estão quase o tempo todo em frente às câmeras, 

diferentemente das repórteres. Nessas matérias, de maneira geral, não há lauda , 

dados estatísticos e nem infográficos. 

A diferenciação do jornalismo é tão visível que, se o âncora não estiver, uma 

das repórteres é quem faz a apresentação das notícias a fim de não descaracterizar 

o primeiro bloco do programa. Ou seja, mesmo que as outras apresentadoras 

pudessem fazê-lo, a produção do programa entende que o ideal é que, para 

assuntos específicos (como é o caso das notícias), profissionais diferentes e com 

domínio de tais temas sejam escalados, mantendo assim as particularidades de  

cada bloco/quadro do programa. 

Uma das grandes facetas do infotenimento está nesta mescla entre a 

credibilidade do  jornalismo  e  o apelo  do entretenimento.  As apresentadoras   não 
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possuem competência jornalística suficiente para ancorarem um bloco noticioso, 

mas, ao mesmo tempo, podem contar histórias com carisma e emoção, 

diferentemente das repórteres. O formato é bastante parecido e, aos olhos do 

telespectador, não há uma percepção clara do que é, de fato, a notícia nestes 

materiais. 

Trata-se da apresentadora, rica, famosa e simpática, chegando na casa de  

um cidadão comum (assim como o telespectador do programa) para contar sua 

história de vida. E, à medida que o público se identifica com a história representada, 

cria-se um vínculo afetivo com o programa e com as apresentadoras. 

4.4. Gêneros e formatos jornalísticos no Hoje Em Dia 

 
Os links também são parte importante do programa. A falta de imagens para 

ilustrar determinado tema justifica, muitas vezes, a entrada ao vivo das repórteres no 

programa. É comum aproveitar um repórter (de outro programa jornalístico) que já 

está na rua para fazer uma entrada ao vivo no programa. Por outro lado, há um 

cuidado especial para que, caso o repórter seja identificado como integrante de  

outro jornal, a sua presença seja evitada para não descaracterizar o programa. Em 

outros momentos, são as próprias repórteres do Hoje Em Dia que são emprestadas 

para o jornalismo. 

O switcher de links, por exemplo, é o mesmo usado para os telejornais da 

emissora. De lá, uma jornalista coordena as entradas ao vivo durante o programa. 

Essa jornalista é a intermediária entre os repórteres (que estão na rua) e a direção 

do programa. Para um link de mais ou menos 1 minuto há mais de 15 minutos de 

preparação e conversa com a coordenação. A coordenadora testa áudio, luz, texto, 

enquadramento, avisa se o link será ilustrado ou não, o tempo da repórter, etc. Além 

do conteúdo noticioso factual, a produtora também coordena links de produção que 

entram ao longo do programa. 

Conhecendo as estruturas dos programas de variedade atuais nas quais são 

apresentados muitos quadros para tornar a grade televisiva mais atraente e, 

tomando como base Aronchi (2006) para quem as faixas horárias da programação 

são  preenchidas  com  temas  diversos  para  ampliar  o  espaço  para       possíveis 



76  

patrocinadores, cabe refletir sobre o papel do jornalismo neste tipo de programa de 

entretenimento, e mais, como é feita a produção desse conteúdo noticioso. 

O conteúdo jornalístico do Hoje em Dia é divido em três tipos: o jornalismo 

factual (ou hard news), presente no primeiro bloco do programa (composta por offs 

vivo, notas cobertas e VTs); as reportagens veiculadas ao longo do programa (as 

mais elaboradas e que não necessariamente estão no primeiro bloco); por último, as 

séries de reportagem como uma estratégia para a manutenção da audiência dentro 

do entretenimento. 

Um dos primeiros aspectos observados foi o tempo destinado ao jornalismo 

neste programa. São 42% da programação, isto é, quase metade do tempo é 

reservado somente ao jornalismo, sem contar as inserções em outros blocos, que 

são muito comuns. Assim, pode-se dizer que o jornalismo é usado pelo programa 

para dar credibilidade aos temas variados expostos por ele. 

No Hoje Em Dia, em especial, o jornalismo é também usado como estratégia 

para a manutenção da audiência já que a emissora apresenta, desde o começo da 

manhã, uma sequência de telejornais. De acordo com um de nossos entrevistados, 

“sem o jornalismo, o telespectador mudaria de canal. Precisamos dar continuidade,  

a troca de conteúdos precisa ser sutil” (informação verbal)51. 

Dessa forma, entende-se que o jornalismo desempenha um papel 

fundamental dentro da atração e, por isso, aparece logo no primeiro bloco. De 

acordo com os entrevistados, já foram realizadas experiências de iniciar o programa 

de outras formas, mas não funcionaram bem. Portanto, verifica-se que o jornalismo 

no programa tem a função de informar sem que o receptor tenha a impressão de  

que está assistindo um programa que tem apenas a função de entretenimento. 

Outro ponto a ser analisado no primeiro bloco é a quantidade de materiais 

produzidos. São, em sua maioria, pequenos VTs, offs vivo (ilustrados) e notas 

simples. De acordo com os documentos analisados (espelhos do programa) são 

produzidos, em média, de 18 a 20 segmentos. Somente no período da manhã, num 

período de 2h, cerca de 6 a 7 VTs. Cada VT dura entre 1‟15‟‟ a 1‟30‟‟ de duração, o 

que é o padrão para o telejornalismo tradicional (PATERNOSTRO, 1999, p. 158). Tal 

 

51 Entrevista realizada durante a observação direta realizada na redação do Hoje Em Dia. 
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logística demonstra a mesma preocupação do jornalismo convencional, ter o  

máximo de informação, no menor tempo possível. 

O que chamamos de VT aqui trata-se de um formato construído por meio de 

uma sequência de offs e que, por vezes, em razão do reaproveitamento de materiais 

de outros telejornais (ou de outras praças) da emissora, há inserção de sonoras52 e 

passagens53. É o típico formato híbrido, o que também chamamos anteriormente de 

matéria Frankenstein, que ocorre devido às condições de produção que, de acordo 

com Wolf (1995) é “um tipo de deformação dos conteúdos informativos não  

imputável a violações da autonomia profissional, mas sobretudo ao modo como está 

organizada, institucionalizada e é desempenhada a profissão do jornalista” (WOLF, 

1995, p. 164). O autor ainda acrescenta que “a escolha daquilo que é noticiável é 

orientado, em primeiro lugar, pelo factual do produto informativo, e em sequência, 

pela disposição do veículo, levando em conta que a organização precisa de tempo e 

de recursos."(WOLF,2003, p.165) 

Sendo assim, é possível dizer que muitos dos formatos híbridos não são 

pensados para serem desta maneira, o que ocorre é que o curto prazo e a grande 

quantidade de materiais exigida determinam a forma final do produto jornalístico.  

Isso é o que ocorre com os VTs do Hoje Em Dia, que misturam imagens ilustrativas 

de links de outros telejornais com offs produzidos pelos redatores do programa e 

sonora de outros telejornais, a típica matéria Frankenstein, com cada pedaço 

correspondendo a um telejornal da emissora e transformado em material para um 

programa de entretenimento. 

É possível citar Temer (2009) para quem os gêneros e formatos jornalísticos 

se fundem de tal forma que é possível distingui-los, mas não os separar. Isto é, os 

formatos, como entrevistas, comentários, links, notas e reportagens são exibidos e 

mesclados de tal forma que o espectador entende que aquilo que está sendo 

transmitido são maneiras diferentes de abordar um mesmo assunto, mas, por   outro 

 
 

 

52 É      a      fala      do      entrevistado      na      matéria.      Informação    disponível     em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 07 dez. 2015. 
53  Gravação feita pelo repórter no local do acontecimento, com informações a serem usadas no 

meio da matéria. É o momento em que o repórter aparece na matéria para destacar um aspecto da 
matéria. Informação disponível em: http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso 

em: 07 dez. 2015. 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
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lado, o público não consegue precisar o momento em que começa ou termina cada 

etapa devido a esta fusão que, ao mesmo tempo informa e entretém. 

Ainda falando sobre o conteúdo noticioso do primeiro bloco, ele “é o fôlego 

entre as notícias repetitivas, é o espaço que temos para cativar a audiência” 

(informação verbal)54. Neste sentido, o programa seleciona, tendo em vista o seu 

público, aquilo que é mais relevante do noticiário, isto é, aquilo que os editores 

consideram necessário informar, de maneira mais didática, e replica com um formato 

diferente, por exemplo, o que tinha de conteúdo no link do Fala Brasil torna-se um 

VT no Hoje Em Dia. A ideia é que o telespectador se sinta esclarecido e, ao mesmo 

tempo, bem informado. 

 
 

4.5. Coleta de informações e produção da pauta 

 
Com relação às pautas, a rotina é um pouco diferente se comparada aos 

telejornais convencionais. Em geral, o pauteiro inicia a sua busca por assuntos que 

estejam disponíveis na internet e, depois de definir quais dos assuntos mais se 

encaixa no programa, ele busca 3 fontes (2 personagens e 1 especialista) pois é 

essencial ter um bom personagem com uma boa história que ilustre a pauta. 

Diferentemente das hard news convencionais, que são preparadas e apuradas, em 

geral, num mesmo dia, a elaboração das pautas para entretenimento demanda mais 

tempo, uma vez que requer fontes com características específicas, que contem,  

além dos fatos, detalhes e histórias pessoais. 

Com relação às fontes, observamos aqui o que Wolf (1995) fala a respeito da 

sistematização da rotina de trabalho, onde há comodidade na busca pelas fontes. A 

escolha do que é ou não notícia é, muitas vezes, influenciada pela necessidade de 

um fluxo contínuo de notícias para preencher o espaço destinado ao jornalismo em 

um programa de entretenimento e, por essa razão, utiliza-se muito das redes  

sociais, sites noticiosos de atualização constante, as fontes institucionais e as 

agências de notícias. 

Cabe então, falarmos das noções de gatekeeper e gatewatcher, trazidas por 

Wolf  (2005) e  Canavilhas (2001) respectivamente. Poderíamos considerar que    os 

 

54 Informação coletada durante as entrevistas realizadas com jornalistas da redação do programa. 
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jornalistas que fazem a seleção do material que vai ao ar como gatekeepers, uma 

vez que filtram e optam pelo que será notícia ou não. Entretanto, tendo em vista que, 

em virtude do reaproveitamento de materiais e da busca constante por conteúdos na 

internet (para as pautas mais frias os jornalistas trabalham com um conteúdo já 

filtrado, tais profissionais seriam, na verdade gatewatchers, já que a notícia é apenas 

como o tiro de partida para uma discussão maior. Segundo um dos responsáveis 

pela produção do programa, “se a pauta é boa, trazemos para o estúdio em forma  

de série ou quadro. Não damos a notícia dura, transformamos o tema de acordo  

com o tema que temos em mente”. 

Os produtores trabalham na apuração das pautas e buscam, em geral, a 

humanização da reportagem, ou seja, pautas sempre voltadas à prestação de  

serviço e ao lar. A agenda de pautas começa com sugestões (da própria equipe ou 

do público) e muitas vezes vai se desenvolvendo ao longo da semana, dependendo 

da repercussão de alguns temas ou, ainda, se é necessário preencher espaços do 

jornalismo. Há vários canais de interação com o público, principalmente pelo site e 

pelas redes sociais do programa. Há espaços para que o telespectador conte sua 

própria história e possa participar de quadros, setores para sugestão/comentários 

sobre o conteúdo exibido e, além disso, uma profissional específica monitora essa 

interação e repassa os principais dados para a produção do programa. Os pauteiros 

sempre utilizam tais dados para começar a elaborar as pautas. Muitas vezes, o tema 

de uma reportagem não é exatamente aquele que foi sugerido, mas uma adaptação 

ou um assunto ligado a tal temática. 

O pauteiro precisa, além dos aspectos comuns da reportagem (como as 

fontes, os locais de gravação, a equipe e dados apurados) que ajudem as  

repórteres, pensar na plástica das mesmas, isto é, na possível extensão da 

reportagem para o estúdio, e também em cada detalhe de pós-produção55. 

A pauta sempre se preocupa em ter a cara do programa (mais próxima do 

cotidiano, como uma prestação de serviço), isto é, aproximar o tema do público-alvo. 

A ideia é ter uma abordagem mais contextualizada, que visa ampliar o conteúdo e, 

se possível, trazê-lo para o estúdio. A intenção é aparar todas as arestas, deixar o 

 
 

55 Montagem de uma matéria unindo áudio e vídeo. Informação disponível em: 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em: 07 dez. 2015. 

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
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mais completo possível. De acordo com uma das repórteres entrevistadas  “é  

preciso partir do pressuposto de que o telespectador não sabe de nada, ou seja, 

explicar tudo nos mínimos detalhes, mas sem chamar o público de burro”. 

Nesse sentido, o jornalismo produzido para um programa de entretenimento 

precisa ter uma leitura diferente do jornalismo convencional: o conteúdo precisa ser 

claro e a estética da matéria é essencial para atrair o público. Para os produtores 

não existe informação sem plástica: não é apenas o quê contar, mas como contar. 

De acordo com uma das repórteres, “é preciso tocar o telespectador. Em geral, as 

reportagens tendem ao emocional para prender o público”. 

O tempo de elaboração da reportagem varia de acordo com diferentes 

aspectos (número de fontes, artes, offs, etc). O fechamento de uma reportagem  

pode durar até dois dias (ou mais), dependendo do tema, se for uma hard news, o 

fechamento precisa ser mais rápido, mas se for uma pauta fria, pode durar até mais 

de uma semana. Por exemplo, durante a semana observada, um dos conteúdos 

presentes no script, que falava sobre pedidos de casamento, foi protelado a semana 

toda, a matéria só foi ao ar uma semana e meia depois. Outro fator comum no 

jornalismo dentro de um programa de entretenimento é iniciar a reportagem em um 

dia e finalizá-la, com artes, offs e demais detalhes ao longo da semana. Tal dinâmica 

é bastante diferenciada do jornalismo que aparece no primeiro bloco do programa, 

em que a maioria dos conteúdos precisam ir ao ar, exceto no caso de pautas mais 

frias, como as que finalizam o bloco e fazem a transição para o entretenimento. 

O povo fala56, ou fala povo, auxilia as produções como enchimento de 

reportagens e vínculo com o telespectador. Ao contrário do telejornal convencional, 

com matérias mais enxutas, para preencher os espaços sem imagens ilustrativas do 

tema abordado, quase todas as matérias contam com o recurso do povo fala. 

O jornalismo factual no programa, por ser maior e ocupar mais tempo, precisa 

ser mais detalhado. Há um olhar criterioso para a edição. Além dos técnicos, as 

repórteres, dois editores e o diretor do programa assistem aos VTs com o objetivo  

de  captar  possíveis  erros.  É  um  olhar  bem  meticuloso  e  voltado  aos  detalhes 

 
 
 

56 É a entrevista feita com várias pessoas – uma de cada vez –, que repercutem determinado assunto. Disponível 

em: jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em 07 dez. 2015. 
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(roupas e marcas usadas pelas pessoas, falas inapropriadas, cenários que desviem 

a atenção do público, expressão das repórteres, entre outros). 

O critério para a seleção das notícias é a abrangência nacional, isto é, o 

jornalismo do programa busca notícias que sejam relevantes em nível nacional, 

evitando algumas particularidades regionais como o trânsito, fatos policiais, notícias 

locais, previsão do tempo, entre outros. Um assunto regional só se tornará relevante 

dentro do programa se houver uma grande repercussão na mídia, como, por 

exemplo, o caso da jovem Eloá, em 2008. 

Um dado interessante é que o programa não exibe, por determinação da 

emissora, assuntos ligados à política. A ideia do conteúdo de infotenimento do 

programa é parecer uma revista, dar o clima de extensão da sala da casa do 

telespectador. A editoria de economia, por sua vez, ressalta o aspecto cotidiano do 

telespectador. Assim, os produtores e repórteres procuram deixar a notícia a mais 

didática possível, contando as minúcias dos fatos e lembrando de outros temas 

envolvendo a notícia a fim de contextualizar o espectador. 

O programa também se preocupa com os chamados “degraus de 

informação”57, aquela variação muito grande entre as notícias no mesmo bloco. No 

caso, para evitá-los são inseridas notícias mais brandas na transição entre matérias 

muito diferentes e ao final do primeiro bloco, marcando uma transição sutil para o 

entretenimento. Exemplo disso são as notícias sobre vídeos muito acessados na 

internet ou novas dietas e comportamentos que se tornaram populares entre as 

celebridades ao final do bloco jornalístico que, apesar de informativas, possuem um 

tom mais descontraído, preparando o telespectador para os quadros (de 

entretenimento) que virão a seguir. 

Outra característica importante deste primeiro bloco é a prestação de  

serviços. Embora os assuntos sejam, na maioria das vezes, algo já exibido nos 

telejornais que antecedem o programa, a ideia é tornar as notícias mais simples, 

traduzir para o público. As já citadas matérias frankenstein servem, sobretudo, para 

ajudar a mastigar o conteúdo (com imagens que ilustram o que está sendo dito em 

um texto de fácil compreensão) para o público do programa. De acordo com um dos 

editores, “fazemos o resgate de assuntos e, para isso, alteramos formatos. A ideia  é 

57 Informação obtida verbalmente por meio de entrevistas semi-abertas. 
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não cansar o telespectador, mas informá-lo de jeitos diferentes”. Nota-se aqui o que 

Dejavite (2006) define como infotenimento, um “conteúdo editorial que fornece 

informação e diversão ao leitor e, ao mesmo tempo, constitui uma prestação de 

serviço (DEJAVITE, 2006, p. 62). 

Há uma ligação direta entre o jornalismo e a audiência. Durante todo o 

programa a audiência é monitorada, a cada minuto. Muitas vezes, se o factual for 

muito relevante, ele é prioridade em relação ao entretenimento e acaba por justificar 

a presença de conteúdo jornalístico em dois (ou mais) blocos do programa. De 

acordo com a produção do programa, “desde 2005, já foram realizadas muitas 

experiências de iniciar o programa de outras formas, mas outras pautas não 

funcionam bem, perde-se muita audiência”. Neste contexto, entendemos que o 

infotenimento torna-se viável para os programas de variedades não somente em 

razão da prestação de serviços, mas, principalmente, pela manutenção da  

audiência. 

 
 

4.6. Reportagens 

 
As reportagens elaboradas pela equipe do Hoje em Dia, as produzidas pelas 

repórteres do programa, possuem características distintas daquelas referentes ao 

primeiro bloco do programa, que chamamos anteriormente de matérias Frankenstein 

(que editam e reaproveitam conteúdos já exibidos). A começar pelo tempo de cada 

matéria, que possui, um mínimo de 6 minutos, muito mais do que teria uma 

reportagem tradicional, que varia de 1 a 2 minutos (PATERNOSTRO, 1999, p. 158). 

Tal fator influencia no tempo de produção das matérias, que são mais elaboradas. 

Segundo uma das repórteres entrevistadas, “se pensarmos no tempo de produção 

utilizado para a gravação da reportagem, temos apenas um dia, o que muda é a 

produção e o tempo de finalização (cerca de 2 dias ou mais) ”. 

As gravações, de uma forma geral, ocorrem no mesmo dia, mas são mais 

longas (de maneira geral, levam duas horas – ou mais – para que a repórter consiga 

boas histórias) em virtude da necessidade de grande quantidade de informações 

para  manter  uma  reportagem  extensa.  Além  disso,  nem  todas  as  matérias são 
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finalizadas no mesmo dia da gravação, uma vez que precisam de uma produção 

maior (sonoras, artes, muitas imagens). 

Um dos desafios dessas reportagens é não somente informar, mas fazer o 

telespectador entender e refletir sobre o assunto tratado, ou seja, aprofundar o tema. 

Esse é um dos fatores que Dejavite (2006) considera comum no infotenimento, para 

a autora, o público passa a ter a sensação de que não está perdendo tempo, mas 

sim se informando de uma maneira divertida e agradável. É isso que ocorre com o 

programa estudado, ele se apropria do jornalismo para cumprir a função social de 

informar e formar a opinião do público a respeito de temas da atualidade, sem, 

contudo, perder a característica de entretenimento que mostra histórias de vida e 

está diretamente ligado ao cotidiano do público do programa. 

Outra categoria observada foram os temas abordados nessas reportagens.  

Na maioria das vezes, elas optam por assuntos que não necessitam  de 

conhecimento prévio e que são de fácil entendimento, chamados de fait divers por 

Barthes (1966). Geralmente são relacionadas a temas como moda, beleza, saúde e 

comportamento. Isso não significa que temas factuais como economia, não sejam 

abordados, eles apenas apareceram de forma mais adequada ao público do 

programa. Por exemplo, em vez de falar da crise econômica, fala-se em como ela 

afeta a compra do mês. De forma geral, o programa aposta nas reportagens com 

pautas frias, que são atemporais e exigem uma apuração mais profunda (observar 

pesquisas de mercado, analisar dados estatísticos, consultar mais de um 

especialista, procurar personagens que tenham vivido tal situação, pesquisar grupos 

em redes sociais que debatam o tema, encontrar imagens para ilustrar o fato, 

elaborar o roteiro para a produção de uma arte, entre outros aspectos) e não 

convencional. 

Mas, é preciso dizer que algumas editorias possuem pouco (ou nenhum) 

espaço no programa, como é o caso daquelas com um fluxo de notícias menor, 

como, por exemplo, ciência e tecnologia, e também aquelas que, em geral, não 

agradam o interesse do público do programa, como esportes ou, ainda, aquelas que 

seguem os princípios editoriais da emissora, como a editoria de política. 

Cabe, aqui, fazer uma consideração: se, de um lado, o infotenimento se 

aproxima do leitor com a prestação de serviços citada por Dejavite (2006) e pelo 
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vínculo com o cotidiano, ele também pode causar um efeito de alienação, quando 

utiliza as estratégias de novelização como as séries de reportagem e quadros que 

iniciam em um bloco e acabam em outro, de personificação (seja pela presença da 

repórter-personagem ou pelas histórias do cidadão comum, assim como o 

telespectador que acompanha o programa), de dramatização ou de temas que visam 

emocionar mais que informar. Muitas vezes, buscando a manutenção da audiência,  

a notícia, em si, torna-se um mero plano de fundo para a história de um personagem 

em questão. A estratégia da personificação faz com que o telespectador identifique 

elementos de seu próprio cotidiano nessas produções e, assim, passe a 

acompanha-las com mais frequência. 

Com relação às fontes presentes nestas matérias, em geral há dois 

personagens e um especialista, nota-se uma valorização dos personagens já que 

são eles que garantem o vínculo do telespectador com a matéria. O especialista, por 

sua vez, é o responsável por validar ou explicar as situações apresentadas. Usando 

a classificação de Lage (2011), as fontes são testemunhais, isto é, personagens que 

exemplificam os fatos demonstrados, o que gera uma identificação com a audiência. 

E, além das fontes testemunhais, outro tipo de fonte muito utilizada nas reportagens 

são os experts, como médicos, cientistas, economistas e  profissionais 

especializados que garantem credibilidade aos fatos noticiados. 

As passagens de tais matérias também são diferenciadas, elas não servem 

apenas como assinatura das repórteres, são também um espaço para a 

contextualização do público. Na passagem, muitas vezes utilizada como nariz de 

cera, é comum que se reforcem algumas informações transmitidas no decorrer da 

matéria. Essa é mais uma das estratégias do infotenimento, a repetição de dados e 

conteúdos de diferentes formas, de maneira que os principais dados de uma 

reportagem sejam guardados pelo público. 

Além disso, nota-se também que, dependendo da extensão da reportagem há 

mais de uma passagem, a repórter torna-se uma espécie de personagem.  De 

acordo com uma das repórteres, essa é uma situação comum nas matérias feitas 

para programas de entretenimento, pois precisa garantir a conexão com o público. 

“É uma reconstrução de valores, o repórter antes só contava um fato. Hoje, o 

repórter empresta-se para a reportagem: ele vive, se envolve”. Por exemplo, na série 
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de reportagens “Muito com pouco”, é a própria repórter quem dá dicas de economia 

doméstica para os personagens da reportagem. 

A partir desta reconstrução de valores, Temer (2015, no prelo) afirma que 

“para garantir a confiança do receptor, a empresa jornalística  investe  em 

movimentos que, em última instância, buscam reafirmar sua competência, 

confiabilidade e importância”. É o que ocorre no Hoje Em Dia, a repórter não é 

apenas um ícone distante, ela se aproxima do público com a credibilidade de uma 

jornalista, a fim de envolvê-lo com a temática da reportagem. 

Notou-se ainda, outro aspecto fundamental nas reportagens: o uso de muitas 

artes. Entende-se que elas auxiliam no entendimento dos temas mais complexos, 

especialmente os relacionados a dados estatísticos. Essa maneira didática de 

informar cumpre também um papel social de formar opinião e explicar melhor os 

assuntos na atualidade. Dejavite (2007) afirma que o infotenimento cumpre um  

papel como prestador de serviços ao explicar de maneira didática (por meio de 

infográficos, imagens ilustrativas e da identificação do público com os personagens 

apresentados) temas mais complexos de cunho social e atualidades de interesse 

público. 

As artes apresentadas nas reportagens, além de ilustrativas, são também 

muito importantes para a compreensão do telespectador. Uma das repórteres diz  

que tal recurso é utilizado pensando no público do programa. “Temos que pensar 

nas donas de casa que fazem inúmeras tarefas domésticas e, ao mesmo tempo, 

assistem ao programa. As artes ajudam a fixar números e informações importantes, 

destacam o que é mais difícil de entender” (informação verbal). 

Além dessas características, foi possível observar também o texto abrandado 

utilizado pelos jornalistas (tanto no primeiro bloco quanto nas reportagens). Em  

geral, são empregados termos simples, expressões e ditados populares, o que 

aproximam os temas do público-alvo. O vocabulário é também bastante objetivo e 

vai direto aos fatos, sem fazer grandes desvios do tema principal. Ou seja, usa a 

linguagem jornalística padrão, com direito a expressões cotidianas como "coisa", 

"olha só", " a gente", entre outras. Dentro do vocabulário estão inclusos ainda, os 

adjetivos, muito utilizados neste tipo de programação, especialmente os adjetivos 
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descritivos, como “alto”, “largo”, “pequeno”, “curto”,    e qualitativos como “bonita”, 

“forte”, “gorda”, “magra”, “rica”, etc. 

Segundo uma das repórteres, é preciso partir do pressuposto que o público 

não conhece os assuntos da reportagem e, cabe ao jornalista, explicá-lo da melhor 

forma. “O texto também tem mais liberdade, pode ser mais leve, mais íntimo, 

emocional. Acredito que qualquer assunto pode ser entendido. Em geral, antes de 

escrever penso nos meus sobrinhos e na minha mãe para construir um texto fácil 

para todos. ” (Informação verbal). 

Assim, pode-se dizer que o uso de um texto mais simples e com adjetivos, 

característica não comum ao jornalismo convencional, é um fator fundamental no 

infotenimento, reforçando ideias e induzindo a formação de opinião. Para Dejavite 

(2007), este é o conceito básico do que a autora chama de notícia light, em que “a 

essência se baseia na interpretação ou recriação dos fatos não apenas na 

perspectiva da realidade social, mas, principalmente, no uso da linguagem do 

entretenimento, como fazem as telenovelas e os filmes”. 

Cabe refletirmos também sobre a questão da pauta neste programa. Assim 

como as reportagens, ela é mais elaborada e, por isso, leva mais tempo para ser 

produzida. A busca por personagens (e cenários) específicos faz com que haja um 

olhar criterioso para muitos fatores, tanto para os personagens que precisam dar 

vida a um tema como para a plástica televisiva, que inclui as imagens, os cenários e 

elementos que caracterizem o programa. 

Se pensarmos nos valores-notícia de construção descritos por Traquina 

(1993), isto é, aqueles que indicam o que deve ser enfatizado, excluído e priorizado 

na construção das notícias, podemos dizer que o jornalismo feito pelo Hoje Em Dia 

cumpre em especial com a simplificação (quanto mais didático, melhor), a relevância 

(importância do acontecimento para o público), a personalização (contar histórias de 

personagens relacionadas à notícia), a dramatização (ênfase nas emoções) e a 

consonância (transformar o fato em uma narrativa). Sendo assim, muitos dos 

critérios de noticiabilidade são utilizados pelos jornalistas na hora da produção das 

pautas. 
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Entretanto, se utilizarmos o pensamento de Wolf (2003) em que os valores- 

notícia “funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o 

que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na preparação 

das notícias a serem apresentadas ao público”, entendemos que os valores-notícia 

do Hoje Em Dia se constroem a partir do entretenimento, uma vez que se pauta, 

primeiramente, pelos personagens e pela construção da notícia a partir de histórias 

bem contadas. Um bom personagem é visto também como assunto. 

Partindo desta lógica, nem tudo é notícia, mas tudo entretém e, portanto,  

pode virar pauta para as reportagens do programa. Nesse sentido, aparecem os 

materiais produzidos pelas apresentadoras do programa que, diferentemente das 

repórteres, não possuem offs e são gravadas na sequência de exibição. Esses 

produtos assemelham-se aos jornalísticos uma vez que contam com entrevistas e 

também mostram histórias de personagens. O que os diferencia, de fato, dos 

produtos jornalísticos é a ausência de offs, de dados estatísticos e de um assunto 

central, neste caso, a história de vida do personagem se basta. 

Nesse tipo de conteúdo, a linha entre o entretenimento e o jornalismo feito 

para um programa de entretenimento é bastante tênue. O entretenimento utiliza-se 

de formatos já conhecidos para dar credibilidade aos assuntos abordados. É o que 

Temer (2015, p.24) chama de “fronteiras híbridas que estão permanentemente se 

adaptando/readaptando aos espaços sociais nos quais estão inseridas”. 

 
 

4.7. Séries de Reportagens 

 
Outro recurso observado no Hoje Em Dia foram as séries de reportagens com 

temas que estimulam a curiosidade do espectador, o que Fidalgo (1966) chama de 

novelização e que atrai a audiência. Ou seja, é comum que este programa aborde as 

diferentes faces de um mesmo tema, explorando a capacidade de agendamento do 

jornalismo para pautar as discussões do público a respeito dessas questões. 

O recurso da novelização, assim como as telenovelas, deixa sempre uma 

espécie de mistério a ser desvendado no próximo capítulo, aguça a curiosidade do 

público sobre determinado tema, o que auxilia na manutenção da audiência. Muitas 

vezes, as séries de reportagem são o assunto da semana das telespectadoras do 
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programa. Saber o conteúdo do próximo episódio, mas não ter ideia do que 

realmente será exibido é uma estratégia do entretenimento que, claramente, 

englobou algumas das produções jornalísticas do programa. 

As séries, de maneira geral, apresentam temáticas que estão inseridas no 

cotidiano e que, ao mesmo tempo, estimulam o vínculo emocional e a capacidade de 

reflexão do público do programa. Talvez seja, por essa razão, que a produção seja 

diferenciada (cerca de 20 dias de apuração e 10 seguidos para gravações).  

Somente o fato de o programa deslocar uma repórter (é preciso ter disponibilidade 

integral) para a gravação de uma série, já mostra o quanto tal recurso é importante 

para o programa. Tal estratégia se assemelha aos telejornais tradicionais 

Segundo a produtora responsável pelas séries, o programa apresenta, em 

média, uma série por mês. O Hoje Em Dia procura mostrar séries de reportagens 

especiais, com um tom mais didático, dando ênfase aos dados estatísticos, 

reforçados pela presença constante de infográficos e participação das repórteres. 

Mesmo com toda essa produção e uma repórter exclusiva para a produção de 

séries, o programa sempre privilegia os fait divérs, bem como temas vinculados ao 

comportamento cotidiano dos telespectadores em vez das hard news. Neste sentido, 

é possível dizer que a notícia light (Dejavite, 2007) somada ao jornalismo soft 

(Tuchman, 1978) surgem como estratégia para alterar a narrativa jornalística 

tradicional (ela passa a assemelhar-se a uma novela ou série de tv) para garantir a 

manutenção da audiência. 

Com relação às séries que o programa exibe, podemos dizer que são 

exemplos do infotenimento, ao mesmo tempo distraem e informam. É claro que são 

levados em conta os critérios de noticiabilidade, citados por Traquina (2005), mas o 

que mais importa é o vínculo com o público, a manutenção da audiência, isto é, a 

terceira etapa da sistematização da rotina jornalística, de acordo com Wolf (1995). 

Entende-se, portanto, que o Hoje Em Dia se apropria de conceitos e formatos 

típicos do jornalismo para garantir a manutenção da audiência. Neste caso, pode-se 

inferir que os telespectadores acreditam não estar perdendo tempo somente com os 

quadros de variedade. 
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De acordo com um dos responsáveis pela produção do programa, as pautas 

precisam provocar o interesse, sem deixar de prestar serviço. “Encaramos o 

jornalismo no Hoje Em Dia como prestação de serviço. Não queremos dar apenas 

entretenimento, fugimos do entretenimento gratuito. Queremos algo que interesse, 

mas que não seja nada muito pesado, sanguinolento para nossas pautas. ” 

(Informação verbal) 

Uma vez que além de informar o programa também ajuda na formação de 

opinião dos telespectadores, cabe trazer a noção de mediações comunicacionais da 

cultura de Martín-Barbero (2009) em que a produção de sentidos não ocorre 

exatamente no momento em que o conteúdo é transmitido, mas na relação entre as 

competências de recepção e as lógicas de produção e como este vínculo interfere  

na sociedade moderna. 

A agenda de conteúdos não é somente fruto da equipe de produção, mas 

também da constante interação com o público, por meio dos mais variados canais 

(possibilidade de enviar mensagens SMS, ligar para o portal de voz, deixar uma 

mensagem via site, acompanhar (e comentar) as redes sociais do programa, utilizar 

hashtags que são exibidas ao vivo, entre outros recursos de aproximação). De 

acordo com Verón (1997), essa interação resulta da combinação entre dispositivos 

tecnológicos e as condições específicas de produção e recepção. Tendo em vista o 

amplo público do programa, percebemos também a variedade de canais, a fim de 

facilitar a participação (e o vínculo) com o público. 

Outra questão que engloba tanto as noções de mediações como as de 

midiatização é a do quadro Bastidores do Hoje Em Dia, no qual uma repórter realiza 

entrevistas com os apresentadores, cantores e convidados que participaram do 

programa durante o bloco anterior. Esse quadro vai ao ar somente pela internet, por 

meio do site do programa, durante os intervalos de exibição do programa na TV. Ele 

começou a ser exibido a partir do dia 30 de maio de 2014 e não dura o tempo total 

do intervalo, a exibição é feita a partir de pequenos flashes, com cerca de 3 minutos 

cada. Em cada uma dessas exibições, são realizadas entrevistas com a perspectiva 

de revelar o que acontece quando as câmeras estão desligadas58. 

 
 

58 Informação disponível em: http://rederecord.r7.com/ao-vivo/saiba-tudo-o-que-rola-nos-bastidores-do- 

programa-hoje-em-dia.html. Acesso em: 08 dez. 2015. 

http://rederecord.r7.com/ao-vivo/saiba-tudo-o-que-rola-nos-bastidores-do-programa-hoje-em-dia.html
http://rederecord.r7.com/ao-vivo/saiba-tudo-o-que-rola-nos-bastidores-do-programa-hoje-em-dia.html
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Cabe, aqui, pontuar outra questão muito presente nessa nova configuração  

de Mediação, receptor e comunicação: a noção da segunda tela. 

 

Proulx e Shepatin afirmam que “a evolução da tecnologia e do  
comportamento humano deram origem à segunda tela da televisão, 
adicionando uma camada paralela e sincronizada de conteúdo interativo 
amigável para a experiência televisiva.” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p.84) 

 

É isso o que ocorre no caso do quadro Bastidores do Hoje Em Dia, ou seja, o 

telespectador usa seus dispositivos eletrônicos como segunda tela, o que torna a TV 

mais atraente e interativa. O receptor continua no processo de mediação para com 

os meios de comunicação utilizando diferentes plataformas para se fazer presente. 

Assim, entende-se que a lógica das mediações proposta a partir do fomento da 

curiosidade do receptor é também um instrumento de fragmentação, isto é, uma das 

interfaces da lógica de consumo da indústria cultural para garantir a manutenção da 

audiência e a atualização/personalização constante das produções midiáticas em 

massa. 

Neste sentido, é possível perceber que a participação do receptor ocorre em 

todo processo: no factual (por meio de comentários nos diversos canais de 

comunicação do programa), nas reportagens e nas séries (sugerindo temas, 

contando histórias pessoais ou até mesmo indicando personagens), além do quadro 

Bastidores do Hoje Em Dia (observando durante o intervalo e sugerindo perguntas 

para a repórter via redes sociais). Seja em maior ou menor grau, a participação do 

público tornou-se essencial para a rotina produtiva do Hoje Em Dia, uma vez que o 

programa se baseia muito na opinião do público para decidir novos formatos e/ou 

tecnologias a serem utilizados. 

A demanda do público é importante para o preenchimento do tempo  

disponível (2h de programação), dos gêneros e formatos a serem exibidos e também 

da equipe de apresentadores e repórteres (precisam ser carismáticos com o público 

para causar uma identificação). De acordo com uma das editoras-chefe do  

programa, " temos que parecer uma revista, dar o clima de extensão da sala da casa 

do telespectador”. É a partir dessa perspectiva, de inclusão do telespectador na 

produção que são moldados os demais quadros do programa, principalmente os 

vinculados ao entretenimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
A aproximação entre jornalismo e entretenimento tem sido cada vez mais 

abordada entre os pesquisadores, que investigam a sua presença em programas 

jornalísticos e de entretenimento veiculados em emissoras diversas, ou mesmo em 

outras linguagens e suportes. Alguns são críticos ferrenhos, outros admitem que a 

adoção de estratégias diferenciadas pode ajudar no entendimento da realidade. 

Nesta dissertação observamos que é cada vez mais tênue a fronteira entre a 

informação e o entretenimento, como diz Temer (2009). Tênue porque o os gêneros 

e formatos do jornalismo, especialmente o de reportagens e notícias, são 

reconhecidos pela relação com a realidade, pela busca da verdade, por se pautar 

pelo interesse público. Dessa forma, a apropriação dos formatos jornalísticos em 

programas de variedades é não apenas essencial para garantir a manutenção da 

audiência, mas também serve como estratégia para manter um longo período de 

programação na grade da emissora. O jornalismo passa, então, a ser usado pelo 

programa para dar credibilidade aos temas variados expostos na grade. 

Encontramos o infotenimento, conceito utilizado por Dejavite (2006), para 

definir uma maneira de informar que ao mesmo tempo entretém o público. Junto ao 

infotenimento, nota-se também, de acordo com Temer (2015) a hibridização dos 

gêneros jornalísticos e a fusão de formatos distintos, criando um espaço televisivo 

que mescla a objetividade da informação e a descontração do entretenimento. 

Com relação às pautas, mais elaboradas e com maior tempo de produção, é 

dada prioridade àquelas consideradas atemporais (frias). Em geral, são fait divérs, 

definidos por Barthes (1966) como aqueles assuntos de fácil entendimento que não 

exigem conhecimentos prévios. 

Os temas dessas produções são vinculados ao comportamento e ao 

entretenimento, sempre com um vocabulário simples e imagens que sensibilizem o 

espectador, seja pelo caráter emocional ou até mesmo por explorar o desejo de 

consumo. O conteúdo das reportagens e séries é, portanto, uma união entre os 

conceitos de notícia light (Dejavite, 2007) e de jornalismo soft (Tuchman, 1978). 
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Neste sentido, o factual é diluído durante a reportagem e o assunto tratado da 

maneira mais leve possível, com alguns elementos de contexto. 

Embora o jornalismo presente no programa possa ser considerado um 

apêndice dos quadros de variedades para garantir a manutenção da audiência, esse 

tipo de produção também cumpre uma função social ao abordar temas polêmicos e 

de interesse público que estão presentes no cotidiano da população e que, na 

maioria das vezes, não são retratados nos telejornais convencionais de maneira 

mais contextualizada. 

Dessa forma, assim como afirma Dejavite (2007), o infotenimento cumpre um 

papel como prestador de serviços ao explicar de maneira didática (por meio de  

artes, infográficos e da identificação do público com os personagens apresentados) 

temas mais complexos de cunho social e atualidades de interesse público. A 

prestação de serviços seria, portanto, um dos principais requisitos desse tipo de 

jornalismo. 

Mas, embora o infotenimento apresente uma função de prestação de  

serviços, essa nova vertente agrega valores e gêneros do jornalismo sob a 

perspectiva dos programas de variedade feitos para as massas, com o objetivo 

principal de entreter, deixando a informação e seu conteúdo em segundo plano. Isso 

é o que ocorre, por exemplo, com a narrativa jornalística frente aos personagens 

apresentados. Assim, entende-se que a reportagem feita para um programa de 

entretenimento visa a emoção, é mais do que o factual, é conectar as pessoas, 

inserir a vivência na reportagem. Esse é um ponto crítico: embora mais 

aprofundadas, essas reportagens tendem ao superficial, podendo alienar, de certa 

maneira, o público que as acompanha. 

Vale lembrar que nem sempre todo o conteúdo jornalístico do programa não é 

pensado propositalmente para envolver ou mesclar gêneros e formatos. O  que 

ocorre é que, devido às condições de produção (Wolf, 2005), como já mencionado 

anteriormente, tais produtos se tornam híbridos – matérias Frankenstein. E, por 

agradarem a audiência, tal fórmula é dada e perpassa os processos produtivos. No 

caso especial do primeiro bloco do programa, as notícias são produzidas em um 

curto espaço de tempo, o que sistematiza as rotinas de produção e torna as práticas 
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menos ligadas aos modelos jornalísticos e mais relacionadas à cultura 

organizacional e ao material disponível. 

Além disso, cabe fazer um distanciamento do primeiro bloco e das  

reportagens e séries exibidas ao longo do programa. No primeiro bloco, embora 

híbridas e com um texto mais simples, as produções seguem a lógica dos valores- 

notícia de Traquina (1993) e consideram, em especial, os critérios contextuais 

(relacionados às lógicas de produção) como a disponibilidade (facilidade de 

cobertura), o equilíbrio (número de notícias já publicadas sobre o tema), a 

visualidade (existência, quantidade e qualidade das imagens), a concorrência (ter o 

conteúdo que os outros veículos não possuem e evitar ser repetitivo), exclusividade 

(o furo jornalístico) e o dia noticioso (a quantidade de acontecimentos importantes no 

dia). 

As reportagens e séries, por sua vez, estão mais relacionadas ao que o autor 

denomina como “valores-notícia de construção”, isto é, aqueles que indicam o que 

deve ser enfatizado, excluído e priorizado na construção das notícias. Entre os 

valores-notícia de construção citados por Traquina, nas reportagens e séries do Hoje 

Em Dia estão presentes a simplificação (quanto mais didático, melhor), a relevância 

(importância do acontecimento para o público), a personalização (contar histórias de 

personagens relacionadas à notícia), a dramatização (ênfase nas emoções) e a 

consonância (transformar o fato em uma narrativa). 

Entende-se que, mesmo com características semelhantes, tal diferenciação 

seja necessária uma vez que o bloco reservado somente para o jornalismo possui 

uma conjuntura que favorece os assuntos mais sérios e as reportagens e séries, por 

estarem inseridas ao longo do programa precisam fazer transições mais sutis para 

os quadros de entretenimento. Dessa forma, o jornalismo garante ao espectador a 

sensação de que ele não está “perdendo tempo”, mas que também pode estar 

absorvendo informações úteis enquanto se diverte. Talvez essa seja a razão para 

uma grande aceitação, independentemente da classe social que o assiste, como 

demonstrado anteriormente através de gráficos que mensuram a audiência, já que 

se apresenta não somente como um passatempo, mas também como um 

instrumento de veiculação do útil e agradável. 
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Diante deste contexto, no Hoje Em Dia, o primeiro bloco se assemelha ao 

telejornalismo convencional, porém apresenta-se de maneira mais leve e não é 

engessado na fórmula tradicional da cabeça, lida pelo apresentador, seguida de um 

VT. O programa aposta em conteúdos inovadores (como donas de casa 

empreendedoras, economia doméstica, vídeos populares na internet, direitos do 

consumidor, transformação de pessoas, entre outros), no mais explicativo, naquilo 

que contextualize o público. O primeiro bloco, em especial, visa mostrar o mesmo 

(em virtude das condições de produção e do reaproveitamento de materiais) de 

maneira diferente, isto é, oferecer interesse e incrementar (didatizar) o factual 

tradicional com aquilo que chamamos de matérias frankeinstein. A presença de um 

âncora para o primeiro bloco dá a aparência de um telejornal especial, dentro do 

programa, e aparenta maior ênfase à prestação de serviços. 

É preciso ainda, analisar tais conteúdos sob a ótica de Martín-Barbero (2009) 

para o qual há um processo de interação contínuo no qual os papéis de emissor e 

receptor agem de maneira conjunta. Assim, podemos dizer que, ao mesmo tempo 

em que o programa tem em vista os temas agendados pela mídia tradicional, ao 

pensar no público específico do programa, os jornalistas fazem um resgate desses 

assuntos e, para isso, alteram formatos para que fiquem com a cara do programa. A 

ideia, de maneira geral, é utilizar várias estratégias e formatos (comentários, offs 

vivo, links e vts) para não cansar o telespectador, mas informá-lo a ponto de que 

este possa formar uma opinião sobre os fatos diversos apresentados. 

Ou seja, a interação com o público ocorre por meio de aparatos tecnológicos, 

assim, há uma maior interferência do público, o que modifica muitas das dinâmicas 

de produção, especialmente a jornalística do programa. Neste caso, além das 

mediações comunicacionais da cultura propostas por Martín-Barbero (2009), vemos 

também a midiatização (Verón, 1997), e, com ela, um receptor diferenciado, mais 

ativo e capaz de influenciar o processo de produção (de quadros, reportagens e até 

mesmo séries) do programa. Esse receptor mais conectado é também mais 

exigente, deixa de ser mero espectador e passa a ser, muitas vezes, 

produtor/personagem da atração. 

Em suma, o programa reproduz os formatos jornalísticos dentro de uma 

cultura   organizacional   de   padrão   industrial   para   garantir   credibilidade       ao 
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entretenimento. Além disso, é oferecida uma ampla variedade de conteúdos, o que 

permite atrair um público diversificado (com idades e até mesmo classes sociais 

distintas). 

Neste sentido, o jornalismo feito pelo Hoje Em Dia pode ser comparado às 

obras do Pop Art, movimento que buscava inspiração na cultura de massas para 

criar suas obras de arte, aproximando-se da vida cotidiana  materialista  e 

consumista. 

O jornalismo produzido no Hoje Em Dia encarna a crítica da Pop Art, em 

especial às do pintor Andy Wahrol (1928 – 1987), que acreditava que todos teriam 

seus 15 minutos de fama. O programa, ao contar histórias de pessoas comuns, 

assim como seu público, permite esses minutos aos personagens das reportagens 

produzidas. 

Wahrol usava a vida cotidiana da sociedade moderna como inspiração e 

repetia padrões de consumo, deixando expostas as imperfeições das reproduções e 

mostrando que era possível acrescentar elementos (cores e formas) aos elementos 

já conhecidos. O artista criticava os padrões de consumo em larga escala, a cultura 

das celebridades e a reprodutibilidade da imagem, isto é, segundo Warhol o 

tratamento das imagens e a forma como essas imagens são colocadas ao público 

poderiam transformar pessoas comuns em celebridades e objetos cotidianos em 

objetos de desejo. 

Um exemplo clássico dessa crítica59 é a reprodução da foto de Marilyn  

Monroe (veja a figura número 3) em que, originalmente, a atriz aparece com um 

olhar triste e um sorriso forçado e, após a aplicação de contornos exagerados, cores 

fortes e de repetidas técnicas de serigrafia, tornou-se uma obra de arte, um ícone de 

consumo. Para Warhol, “aquilo que é tão desejável e reprodutível está ao alcance de 

todos”. 

Fazendo um paralelo entre a crítica de Warhol e o jornalismo produzido no 

Hoje Em Dia, nota-se que o programa (mercadoria da indústria cultural) segue os 

padrões de consumo e da reprodutibilidade da imagem. Além disso, assim como 

Wahrol não fazia distinção entre    pessoas e objetos (pois ambos eram passíveis de 

59 Análise realizada pela jornalista e mestre em Comunicação pela UFRGS Susan Liesenberg a partir das obras 

de Andy Warhol. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JloRUQbBnsk. Acesso em: 04 jan. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=JloRUQbBnsk
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reprodução), o jornalismo do programa reproduz gêneros e formatos jornalísticos de 

uma maneira industrial, mesclando-os de tal forma que eles se tornem um objeto de 

consumo diferenciado (que foge dos padrões tradicionais colocados nos manuais de 

redação jornalística) e que, ao mesmo tempo, esteja ao alcance do público, que se 

identifica com tal produção, seja pelo caráter didático, pela inclusão de elementos 

cotidianos, pelo linguajar simplificado, pela possibilidade (moderada/ limitada) de 

participaçãoou, ainda, pelo vínculo com os apresentadores e/ou repórteres. 

Assim, ao replicar e transformar padrões, o jornalismo do Hoje Em Dia é um 

exemplo claro do que se trata o infotenimento: fronteiras híbridas, mescla de  

gêneros e formatos tradicionais, conteúdo explicativo e não somente informativo, 

prestação de serviços e, principalmente, estratégia para garantir um objetivo 

mercadológico: a manutenção da audiência frente à concorrência. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A – Entrevistas semi-abertas 

 

 
Repórter 1 

 

Como é fazer jornalismo em um programa de entretenimento? 
A hard news no entretenimento é um tipo de notícia que não é notícia. É diferente 
fazer esse tipo de reportagem, não é a mesma coisa do que um jornal de bancada. 

 
Com relação à produção da lauda, como é a rotina? 
Eu coloco muitos adjetivos no texto para valorizar os personagens. Com offs 
maiores, é preciso partir do pressuposto de que o telespectador não sabe de nada, 
ou seja, explicar tudo nos mínimos detalhes, mas sem chamar o público de burro. É 
preciso citar assuntos paralelos que contextualizem o tema. Em geral, penso na 
minha mãe ou nas minhas tias antes de contar a notícia. Se for fácil para elas, 
também será para o público. 

 
Com relação ao tempo de reportagem, as reportagens do Hoje Em Dia são bem 
maiores que as tradicionais. O que muda na produção deste material? 
Se pensarmos no tempo de produção utilizado para a gravação da reportagem, 
temos apenas um dia, o que muda é a produção e o tempo de finalização (podemos 
utilizar até 2 dias para isso). O ritmo de gravação é sempre corrido, pouco tempo 
para muita informação, mas a produção é mais lenta, não temos a pressão de iir ao 
ar no programa do mesmo dia. 

 
Com relação à construção da reportagem, o que é mais importante: um bom 
personagem ou a notícia em si? 
Para mim, personagem é o mais importante em uma matéria pois é ele quem  
garante o entretenimento, é a história que aproxima o telespectador. 

 
Com relação aos personagens dessa reportagem, existe um número ideal? Só 
os personagens seguram uma reportagem longa? 
O factual é diluído durante a reportagem, temos, em média, 2 personagens por 
reportagem e, muitas vezes, o assunto se estende e fazemos um fala povo com o 
intuito de gerar polêmica e trazer a discussão para o estúdio. 

 
Notei que muitas vezes as repórteres são também são personagens da  
matéria. É uma posição do programa ou pessoal? 
Com relação às participações das repórteres, temos bastante liberdade. Eu prefiro 
ser menos enfática, gosto de aparecer junto com o entrevistado, como em um bate- 
papo. 

 
A passagem de vocês também é diferenciada, por quê? 
Passagem é a aproximação da notícia, é o momento em que a repórter pode se 
fazer presente, cria uma aproximação do público. 
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Com relação às entrevistas realizadas para as matérias, quantas perguntas, em 
média, são realizadas? 
As entrevistas devem fluir como um bate-papo cotidiano. Faço, em média, 10 
perguntas (ou mais) para os personagens e 5 para os especialistas. 

 
Como fica a relação jornalista-entrevistado no jornalismo produzido dentro de 
um programa de entretenimento? 
No entretenimento, é preciso abrir a cabeça, isto é, ter tempo para ouvir as histórias. 
Quanto mais você ouve, mais ganchos você tem na hora de fazer a matéria. Mas 
vale lembrar que, apesar dos personagens garantirem o vínculo com o 
telespectador, são os especialistas (médicos, advogados, entre outros) que  
garantem a credibilidade da matéria. 

 
 

Repórter 2 
 

Qual a diferença de fazer jornalismo em telejornal e em um programa de 
entretenimento? 
A grande diferença entre o factual comum e em um programa de entretenimento é o 
tempo. Além disso, ao sair para a rua com os dados, no jornalismo comum saímos 
com o máximo de informação dadas pelos pauteiros, tudo está quase pronto. Aqui, é 
necessário apurarmos mais, a reportagem vai se construindo enquanto ainda 
estamos na rua. 

 
Com relação à produção da lauda, como é a rotina? 
O texto também tem mais liberdade, pode ser mais leve, mais íntimo, emocional. 
Acredito o que qualquer assunto pode ser entendido. Em geral, antes de escrever 
penso nos meus sobrinhos e na minha mãe para construir um texto fácil para todos. 

 
Notei que muitas vezes as repórteres são também são personagens da  
matéria. É uma posição do programa ou pessoal? 
Temos bastante liberdade. Eu gosto de ser personagem da minha própria história. 
Na minha concepção, é sempre bom testar, se colocar no lugar do público, é assim 
que você cria a convivência. 

 
A passagem de vocês também é diferenciada, por quê? 
A passagem ajuda a ganhar tempo, no entretenimento é usada como nariz de cera. 
Por isso, muitas vezes, quando temos muita informação e pouca imagem, é o 
momento da passagem. 

 
Com relação à construção da reportagem, o que é mais importante: um bom 
personagem ou a notícia em si? 
O que faz o entretenimento diferente é a união de assunto e personagem. Um bom 
personagem é o assunto. Nem tudo é notícia, mas tudo entretém. Ser curioso é 
essencial, tudo pode virar enredo. 

 
Como fica a relação jornalista-entrevistado no jornalismo produzido dentro de 
um programa de entretenimento? Quanto tempo duram as entrevistas? 
As conversas com o entrevistado sugerem uma relação de intimidade, as gravações 
duram, em média 2h. 
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Notei que vocês possuem muitos infográficos durante as matérias. Existe 
alguma razão, em especial? 
TV é imagem e, para suprir a falta de imagens em uma matéria longa, sempre sugiro 
artes/ cartoons. 

 
Qual a diferença entre uma série especial de reportagens e as reportagens 
feitas  para o programa? 
A maior diferença entre séries de reportagens e reportagens cotidianas é a divisão 
dos capítulos. Seu trabalho aumenta, você precisa pensar no texto previamente, 
procurar imagens. 

 
 
 

Repórter 3 
 

Como é fazer jornalismo em um programa de entretenimento? 
Nós temos o mesmo tempo de matéria do que o de uma revista eletrônica, mas com 
um grande desafio: produzir essas reportagens com um conteúdo longo e completo 
em menos tempo. As repórteres cuidam de quase todo o processo produtivo da 
reportagem (decoupagem, offs, roteirização, direção de imagens, etc). Nossa 
preparação é a rua: é necessário aprender a aprender rápido devido à variedade de 
temas que encontramos no programa, o produtor e a pauta são nossos maiores 
apoios. 
A palavra de ordem no jornalismo de entretenimento é otimizar tempo. é preciso 
organizar a agenda, agilizar a gravação e esquematizar as sonoras enquanto 
estamos gravando. 

 

Com relação à produção da lauda, como é a rotina? 
O texto é muito diferente, uso uma linguagem muito simples, tanto na locução dos 
offs, como nas perguntas e nas passagens. Procuro deixar meu texto mais enxuto e 
colocar mais sonoras. Acho importante valorizar o entrevistado. 

 
A passagem de vocês também é diferenciada, por quê? 
Podemos participar mais da matéria, não utilizar o microfone bastão faz toda a 
diferença, me sinto mais livre para interagir com o tema (tocar em objetos, me 
movimentar). 

 
Com relação ao tempo de reportagem, as reportagens do Hoje Em Dia são bem 
maiores que as tradicionais. O que muda na produção deste material? 
Uma das principais estratégias para manter o interesse da audiência é fazer 
diferente, apostar na edição diferenciada (sobe som, arte, efeitos sonoros, 
infográficos). 

 
 

A principal diferença é elaborar uma ordem imaginária para organizar os VTs. Ao 
contrário dos outros dias, não gravamos as séries na ordem de exibição. Às vezes 
gravamos algo que pode ir no meio ou no fim da série logo no início… A passagem 
das séries também é mais criativa, você pode fazer algo inusitado. 
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Podemos dizer que a passagem factual serve para unir informações de maneira que 
as contextualize. E, a passagem produção pode ser mais interativa e criativa. 

 
Com relação à construção da reportagem, o que é mais importante: um bom 
personagem ou a notícia em si? 
Melhor um bom personagem com uma boa história do que vários, sem assunto. 

 
O que não pode faltar em uma reportagem feita para um programa de 
entretenimento? 
Algo que não pode faltar em uma reportagem de entretenimento é alma, é mais que 
o factual, é conectar as pessoas, inserir a vivência na reportagem. Não basta contar 
a história e ponto, é preciso envolver. 

 
 

Repórter 4 
 

Qual a diferença entre o jornalismo tradicional e o feito para um programa de 
entretenimento? 
Quando trabalhava no jornalismo tradicional, era preciso atentar-me somente ao  
fato, no entretenimento o meu dever é ir além, é fazer o telespectador refletir sobre o 
tema. A ideia é que depois da reportagem o telespectador se sinta um quase- 
especialista. Ao contrário do jornalismo tradicional, que tem, em média 1 min 30 a 2 
min, aqui nós temos um tempo mínimo de 6 min. Um dos maiores desafios da 
reportagem feita para entretenimento é a amarração da reportagem, é conseguir 
atrativos para segurar a audiência durante a longa exibição da matéria. 
A grande diferença do entretenimento e do ao vivo são os detalhes. No 
entretenimento é preciso sair do lead. Como o tempo é maior, é como se fosse 
minha obrigação contar o que não foi visto, até mesmo no link. 

 
Com relação à produção da lauda, como é a rotina? 
Sempre que vou começar a escrever meus offs penso na minha mãe, que tem 71 
anos, se ela entender, todo mundo entende. A linguagem precisa ser democrática. 
Fora o fechamento de reportagens que é quase sempre finalizado no mesmo dia, 
não há uma rotina. Ser repórter, sobretudo de entretenimento, é ser generalista, é 
não ter setor. 

 
Notei que muitas vezes as repórteres são também são personagens da  
matéria. É uma posição do programa ou pessoal? 
Repórter-personagem: é uma reconstrução de valores, o repórter antes só reportava 
(contava) um fato. Hoje, o repórter empresta-se para a reportagem: ele vive, se 
envolve. É uma demanda do público, ele precisa de vínculo. No entretenimento, 
temos a liberdade para participar da reportagem. A passagem é como uma 
assinatura da obra, marca os assuntos e contextualiza. Eu, particularmente, gosto  
de assinar. 

 
Com relação à construção da reportagem, o que é mais importante: um bom 
personagem ou a notícia em si? 
As pessoas são movidas por histórias. Na TV, não pode ser diferente, o jornalista 
precisa ter esse cuidado. 
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Existe algum motivo especial para que as reportagens apresentem tantos 
elementos artísticos? 
Infográficos são necessários para chamar a atenção. Temos que pensar nas donas 
de casa que fazem inúmeras tarefas domésticas e, ao mesmo tempo assistem ao 
programa. As artes ajudam a fixar números e informações importantes, destacam o 
que é mais difícil de entender. 

 
Qual a diferença entre uma série especial de reportagens e as reportagens 
feitas  para o programa? 
A série de reportagem segue diretrizes, aprofunda mais os temas. Em geral, temos 1 
ou 2 personagens por reportagem, nas séries, temos no mínimo 2 personagens por 
capítulo e um especialista, o que aumenta o ritmo de gravações. 

 
Você é uma das repórteres mais antigas do programa. Como vê o jornalismo  
ao longo desses 10 anos? 
Ao longo dos anos, o programa foi se adaptando à grade, antes tínhamos 4h de 
programa e agora temos 2h, mas temos um espaço maior para o jornalismo e temos 
a oportunidade de fazer matérias com mais qualidade, um jornalismo que entretém, 
informa e aprofunda. Emoção é o que move o programa, sensibiliza e marca os 
telespectadores. é a “marca do Hoje Em Dia”. 

 
 

Editor 1 
 

Qual a diferença entre o jornalismo tradicional e o feito para um programa de 
entretenimento? 
Fazemos um jornalismo multitarefas, cada um aqui tem múltiplas funções, somos 
uma mini redação. Temos bastante autonomia para sugerir e apurar pautas, é 
bastante corrido, masé um factual mais sutil, mais leve…Temos assuntos que 
rendem entradas no estúdio, trabalhamos muito com a emoção do ao vivo. Outras 
vezes, seguramos uma fonte para falar ao vivo com os apresentadores por skype ou 
telefone. 

 
Com relação ao tempo de reportagem, as reportagens do Hoje Em Dia são bem 
maiores que as tradicionais. O que muda na produção deste material? 
Nossas matérias são bastante dinâmicas, valorizamos o sobe som, as sonoras mais 
impactantes, às vezes abrimos a reportagem com uma sonora, a intenção é chamar 
a atenção do público. A notícia é o nosso ponto de partida, os sites noticiosos e 
telejornais são nossos pontos de partida, sempre buscamos um assunto que renda 
bons personagens, que tenha desdobramentos. 

 
Há algum tipo de preferência/linha editorial do programa? 
Gostamos de fazer matérias com idosos e donas de casa com boas histórias, o 
telespectador se identifica. Somos uma revista eletrônica, contamos histórias de 
vida. Nossas matérias são voltadas para a prestação de serviço, algumas rendem 
tanto que até viram quadros. 

 

Observei que vocês do factual trabalham em turnos. Qual o motivo dessa 
divisão? 



112 
 

Fazemos uma revista semanal diária, ou seja, precisamos de muito conteúdo todos 
os dias. É como produzir um fantástico de segunda à sexta. Lutamos pelo furo, o 
factual fecha muitos conteúdos todos os dias, por isso temos a troca de turnos. O 
Hoje Em Dia é referência em informação, as pessoas o veem como fonte  de 
notícias, procuram. 

 
Com relação à construção da reportagem, o que é mais importante: um bom 
personagem ou a notícia em si? 
Um bom assunto vale mais do que um bom personagem. Se a história é legal, o VT 
se desenvolve. O choro, a lágrima, as sonoras fortes sempre rendem pois o 
telespectador se coloca no lugar do personagem. O apelo ao emocional é uma 
aposta. Os personagens são fundamentais para contarmos histórias, mas é preciso 
sensibilidade para entender o ponto certo. Até onde conseguimos segurar a 
audiência? É preciso ser chamativo sem ser repetitivo e cansativo, dar o dinamismo 
típico do jornalismo. 

 
Editor 2 

 

Qual a diferença entre o jornalismo tradicional e o feito para um programa de 
entretenimento? 
A ideia do factual do programa é informar sem pesar, ou seja, tornar as notícias mais 
simples, traduzir para o público. Fazemos o resgate de assuntos e, para isso, 
alteramos formatos. A ideia é não cansar o telespectador, mas informá-lo de jeitos 
diferentes. Utilizamos várias estratégias: comentários, OFF vivo, Link…É importante 
mostrarmos assuntos que a dona de casa esteja informada, mas com dúvidas ou 
curiosa. é nosso dever inserí-la neste contexto, explicar o que acontece. Os VTs 
grandes emocionam, dão esperança e informam. Essas pautas são muito discutidas 
anteriormente. 
Traduzimos os assuntos para o cotidiano, ou seja, não evitamos editorias, mas 
priorizamos aquilo que é diferente e que tenha a cara do nosso público. Não 
gostamos de engessar, o factual é o dna da emissora, mas, no nosso caso, é 
sempre bom misturar o factual e a produção. 

 
Existe algum critério para definir o que é (ou não) notícia? 
Somos motivados pelo interesse do público, os casos que chamam mais atenção 
são aqueles que entram. É importante atualizar a reportagem: mostrar o mesmo de 
maneira diferente, oferecer interesse. Temos um comprometimento com a 
informação, dependendo do grau de importância, seguramos as pautas frias. 
Algumas vezes é preciso conter o entretenimento para que ele não supere a notícia. 

 
Existe algum formato essencial para o programa? 
Sempre procuramos casar o link com um VT do factual porque essa combinação dá 
mais dinamismo à matéria, o repórter conversa, faz vínculo. 

 
Como é a rotina de produção? 
A produção do factual do programa de segunda começa na sexta à tarde e o plantão 
ao final de semana para ver a repercussão. O que for mais importante, será 
noticiado. O mesmo ocorre para os outros dias. 

 
Como é a reunião de pauta com o apresentador e com o diretor do programa? 
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Durante a reunião de pauta são muitas informações para passar para o 
apresentadorr. Procuro tomar o cuidado de não me estender demais em um ou outro 
tema para não supervalorizá-lo. 

 
Há uma ordem específica para as matérias que vão ao ar? Algum tipo de 
classificação? 
Evitamos ao máximo os degraus de informação (notícias muito diferentes em 
sequência) e, para isso, colocamos notícias mais brandas na transição entre 
matérias muito diferentes. Há uma preocupação com o emocional do telespectador, 
temos que cuidar para que não haja “choques”. 

 
Existe algum tipo de hierarquia de temas ou de editorias? 
Não há hierarquia de temas, o que priorizamos é a imagem, ter assuntos 
interessantes. Na TV a imagem tem um peso muito grande, não adianta ter um bom 
personagem e não ter como ilustrar isso. Muitas pautas caem por falta de imagens. 

 
Como é a relação entre jornalismo e audiência do programa? 
Há uma ligação direta entre jornalismo e audiência. Por isso, monitoramos o 
acontecimento a todo tempo. Muitas vezes, se o factual for muito relevante, ele é 
prioridade em relação ao entretenimento. Temos uma preocupação grande com 
todas as regiões. Gostamos de valorizar sotaques e o regionalismo. Quando temos 
um tempo ruim, em especial chuvas, a audiência aumenta significativamente. 

 
O que não pode faltar em uma reportagem feita para um programa de 
entretenimento? 
Em uma notícia do Hoje Em Dia não pode faltar contribuição, isto é, uma coisa é 
informar, outra é contribuir com uma informação. Sempre procuramos “oferecer 
soluções”, alternativas, prestar serviço. 

 
Editor 3 

 

Qual a diferença entre o jornalismo tradicional e o feito para um programa de 
entretenimento? 
Não temos uma central operacional, toda a matéria-prima que temos aqui é 
essencialmente do núcleo de jornalismo. Nós do entretenimento precisamos buscar 
as notícias, apurar muito. Somos o “primo pobre” do jornalismo, precisamos nos 
esforçar muito pelo desdobramento nos fatos. Quando analisamos algo mais 
detalhado e comportamental, temos que pensar no nosso público. É como se fosse 
uma escada, as passagens para o entretenimento precisam ser brandas. 
Priorizamos a novidade, a notícia só pode ser velha se tiver desdobramentos. A falta 
de imagens pode derrubar a matéria, mesmo sendo um bom assunto. Sempre dá 
para ficar melhor, temos que, como todo jornalista, lutar contra o tempo. 

 
Existe algum critério para definir o que é (ou não) notícia? 
Tudo é uma grande aposta, às vezes a pauta vira por causa do tema, mas o 
personagem é tão bom que se sobressai. O critério para a seleção das notícias é a 
abrangência nacional, não ficamos batendo na mesma tecla, a menos que seja algo 
muito relevante, a nível nacional. Mesclamos assuntos de interesse do  público 
(como cachorros e animais) e interesse público. 
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Existe algum tipo de hierarquia de temas ou de editorias? 
Não cobrimos política, é muito árido. Temos que parecer uma revista, dar o clima de 
estensão da sala da casa do telespectador. A editoria de economia, por sua vez, traz 
assuntos que interessam o público traduzidos para o aspecto cotidiano do 
telespectador. 

 
Existe algum motivo especial para que as reportagens apresentem tantos 
elementos artísticos? 
Nossa ideia é “mastigar” o assunto para o nosso público, é preciso dizer as  
minúcias, lembrar de outros temas envolvendo a notícia, contextualizar o público. As 
tarjas e artes nos ajudam a tornar os assuntos mais simples. Elas facilitam a 
compreensão do telespectador e dão ênfase em números e/ou aspectos importantes 
do factual. 

 
Com relação à construção da reportagem, o que é mais importante: um bom 
personagem ou a notícia em si? 
Não somos engessados no cabeça + VT, apostamos no novo. Na tv o que segura a 
audiência é a imagem ou a história. Somos fiéis aos personagens, não inventamos, 
não produzimos, contamos boas histórias. Fazemos uma abordagem diferenciada, 
não exploramos histórias por explorar, trazemos pontos e contrapontos, nossa ideia 
é tratar os personagens e os telespectadores como parte da família. 

 
O que não pode faltar em uma reportagem feita para um programa de 
entretenimento? 
Não pode faltar serviço, o foco é informar e contextualizar, esclarecer, dar o máximo 
de novas informações… É preciso pensar em diversos lados, como isso afeta o 
nosso público? A audiência do jornalismo é a que mais segura o Ibope do programa. 
Procuramos fazer um jornalismo mais “de perto”. A ideia é dar liberdade e fluidez, 
deixar nossos entrevistados à vontade, para dar fluidez à matéria. 

 
Responsável pela produção 1 

 

Por que razão iniciar um programa de entretenimento com um bloco 
jornalítico? 
A Record tem uma veia jornalística na programação, o público quer notícia. Sem o 
jornalismo, o telespectador mudaria de canal. Estou no Hoje Em Dia há bastante 
tempo. Fiquei de 2010 a 2014 e voltei agora em 2015. São mais ou menos 6 anos e 
meio de programa e já fiz experiências de iniciar o programa de outras forma, mas 
outras pautas não funcionam bem, perdemos muita audiência. Precisamos dar 
continuidade, a troca de conteúdos precisa ser sutil. 

 
Como é fazer jornalismo em um programa de entretenimento? 
É preciso que os 40 minutos iniciais sejam jornalísticos, mas tenham a cara do Hoje 
Em Dia, ou seja, não é a pauta pela pauta, é algo apurado, detalhado. O 
infotenimento é o fôlego entre as notícias repetitivas, é o espaço que temos para 
cativar a audiência. Além do mais, nosso público é muito específico. 
Encaramos o jornalismo no Hoje Em Dia como prestação de serviço. Não queremos 
dar apenas entretenimento. Fugimos do entretenimento gratuito. Queremos algo que 
interesse, mas que não seja nada muito pesado, sanguinolento para nossas  pautas. 
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Não damos a notícia dura, transformamos o tema de acordo com o tema que temos 
em mente. 

 
Por que razão apenas um dos apresentadores fala sobre as notícias? 
A experiência, a credibilidade e a opinião são características que permitem um 
apresentador comandar o bloco de jornalismo e cativar o público ao mesmo tempo. 
Gostamos de marcar o bloco jornalístico com a cara do programa. Então, caso o 
apresentador precise se ausentar, uma das nossas repórteres deve substituí-lo para 
manter a característica jornalística do 1º bloco. Além disso, a aparição dos 
apresentadores é irregular nos demais blocos, sempre usamos aquele (a) que traz 
mais intimidade com determinado assunto para aproximar o assunto do 
telespectador. 

 
Existe algum tipo de hierarquia de temas ou de editorias? 
Algumas pautas não entram muito no programa, principalmente aquelas que não  
tem atualização diária, como saúde ou tecnologia. Em geral, se a pauta é boa, 
trazemos para o estúdio em forma de série ou quadro. A editoria de política, por 
exemplo, também não tem muito a cara do programa, mas, economia, por sua vez, 
sempre temos. 

 
O que não pode faltar em uma reportagem feita para um programa de 
entretenimento? 
Não pode faltar o mais importante até às 9h. É por isso que fazemos a seleção. O 
Hoje Em Dia precisa dar o mais importante do noticiário com uma cara diferente, 
para que o telespectador se sinta esclarecido e bem informado. 

 
 

Responsável pela produção 2 
 

Por que razão iniciar um programa de entretenimento com um bloco 
jornalítico? 
Fazemos o que o público deseja acompanhar, pretendemos fazer uma transição 
menos brusca, estratégica para a manutenção da audiência. 

 
Notei que existe uma divisão aqui no programa, como ela funciona? 
É uma divisão de núcleos, mas todos trabalham muito juntos, principalmente na 
produção de séries e quadros do programa. Dividimos nossa equipe em dois 
núcleos: produção, que se encarrega dos quadro e da plástica do estúdio, e o 
factual, que busca conteúdos jornalísticos e produz  séries de reportagem. 

 
O que mudou, em especial para o jornalismo, nesses 10 anos de programa? 
O programa passou por muitas mudanças desde o início. A adaptação seguiu a linha 
dos produtos da concorrência. Uma das grandes mudanças no jornalismo foi a 
ausência/diminuição de matérias de fofoca ou sobre celebridades. As celebridades 
agora são usadas apenas como gancho para outros assuntos. Um momento muito 
importante e que vem mudando bastante ao longo dos anos é a transição do bloco 
de notícias para o segundo bloc, procuramos deixar algo sutíl, sem rupturas, pois as 
as transições bruscas assustam o telespectador. 

 
Por que razão apenas um dos apresentadores fala sobre as notícias? 
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É preciso de um âncora diferenciado para comandar o bloco jornalístico. As 
apresentadoras, em geral, expressão opiniões pessoais, o que foge do padrão 
jornalístico que queremos. 
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Anexo B – Parecer Consubstanciado do CEP via Plataforma Brasil 
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