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Resumo 

 

Esta pesquisa foi pensada para tentar compreender de que formas o infotenimento 

aparece em um quadro da TV Folha. Podemos articular os conceitos de infotenimento e 

modos de endereçamento para propor que na internet as técnicas de produção se 

distanciam das utilizadas na televisão. Escolhemos dez edições do quadro para a análise 

e argumentamos, com base na bibliografia escolhida, quais são os elementos da 

composição audiovisual que nos permitem perceber o caráter de infotenimento no 

objeto. A principal hipótese é a de que o infotenimento não deprecia a qualidade da 

informação veiculada sobre economia e finanças. Nosso objetivo final alcançado foi o 

de descrever as técnicas audiovisuais utilizadas pela empresa na produção do quadro e 

como elas deixam evidente o caráter de infotenimento no objeto de pesquisa. 
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Introdução 

A evolução das tecnologias de comunicação possibilitou que nos anos 1950 a 

informação antes veiculada nas ondas de rádio pudesse ser transmitida via televisão. A 

partir do advento da web, da evolução dos computadores e a popularização do acesso à 

internet as pessoas começaram a desenvolver novas relações com os meios de 

comunicação. Apesar de os meios tradicionais (televisão, impresso e radiofônico) ainda 

serem os mais populares cada vez mais produtos e veículos nativos do meio digital 

conquistam as pessoas e também seu espaço de representatividade na mídia. A 

televisão, e principalmente os telejornais, ainda têm o seu lugar de destaque quando o 

assunto é jornalismo em vídeo. Contudo, é possível encontrar na internet produtos que 

dão novos significados à maneira de produzir esse conteúdo informativo visual. 
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Podemos citar aqui como exemplos o jornal Nexo4, que além de ser um portal tem um 

canal de vídeos na internet. A TV Folha, que faz parte do quadro de produtos do Grupo 

Folha da Manhã S. A., e o Now This News5 que surgiu no Instagram e começou 

produzindo matérias de quinze segundos. 

Usuários assistem no YOUTUBE a um programa que não puderam assistir na 

televisão, ou recortam e reproduzem pelo mundo cenas gravadas e veiculadas 

pela televisão. Enfim, a dinâmica entre as mídias, mais do que de concorrência, 

é de intenso diálogo, e mais reforça que enfraquece os diferentes meios 

(FRANÇA, 2009, p. 49 apud ECHEVERRIA, 2012, p. 2).[grifo da autora] 

Este artigo se faz necessário em nossa compreensão sobre audiovisual na 

internet porque acreditamos ainda existirem questões de análise sobre as WebTvs que 

merecem a atenção dos estudiosos e dos centros de pesquisa. Logo escolhemos um 

produto dentre os que acabamos de citar para tentar compreender melhor como a 

linguagem audiovisual, influenciada pela questão de o entretenimento fazer parte da 

cultura televisiva, tem sido utilizada para fazer jornalismo na internet e para investigar 

como a televisão tem influenciado o surgimento destes produtos no meio digital. 

 

Descrição do objeto 

A TV Folha é o canal de videojornalismo do grupo Folha da Manhã S.A., mais 

especificamente do jornal Folha de S. Paulo. O primeiro vídeo foi publicado em 2011 e 

trata-se de um documentário6 sobre a própria empresa. O conteúdo é gratuito e reúne 

matérias que exploram formatos já estabelecidos nos padrões de jornalismo para 

televisão que conhecemos tais como entrevistas, matérias que repercutem temas atuais, 

séries de reportagem em profundidade e quadros como o que será analisado aqui. 

Produtos que procuram explicar temas e assuntos atuais com uma roupagem diferente 

da televisão e que utilizam essa configuração de conteúdo leve e engraçado é o que 

tentaremos propor que pode ser classificada naquilo que se conhece por infotenimento.  

O objeto de nosso estudo especificamente é o quadro “Meu dinheiro”7. Uma 

série de vídeos explicativos que podem ser enquadrados na editoria de economia e que 

                                                 
4 Disponível em: <www.nexojornal.com.br>. Acesso em 17 de jul. 2017. 

 
5 No Instagram @nowthisnews. 

 
6 “Folha de S. Paulo, 90 anos - Documentário "Toda a Folha." 

 
7 O canal da TV Folha separa seus quadros, e matérias relacionadas em playlists. A lista de reprodução do Meu 

Dinheiro tinha, até a finalização deste artigo, 13 vídeos 
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estão mais diretamente voltados à explicação de questões relacionadas às finanças 

pessoais. O primeiro vídeo tem 1’03’’ e foi publicado em 13 de janeiro de 2017.  

O quadro não tem uma frequência definida, entretanto as 13 edições que 

estavam disponíveis durante a análise mostraram que novas edições não demoraram 

mais do que 15 dias para serem publicadas. Os vídeos são curtos, em geral não 

ultrapassando quatro minutos. Com exceção do Meu Dinheiro #10, que tem 19 minutos. 

A linguagem do texto é simples e os efeitos utilizados tanto na gravação dos 

vídeos como na edição do produto final que vai ao ar evidenciam o caráter de 

entretenimento, neste caso em específico o humor e a despretensão, que dão um tom 

mais leve ao conteúdo que na televisão costuma ser tratado de maneira mais séria, 

engessada, e nem sempre tão divertida de ser assistida8. Por isso ele foi escolhido como 

objeto na articulação dos conceitos de infotenimento e modos de endereçamento que 

nos permitem compreender como ele configura sua relação com a audiência ao utilizar o 

entretenimento para tornar o conteúdo em algo divertido que prende o telespectador e 

quanto disso leva em consideração as lógicas do meio em que está inserido. 

 

Revisão da bibliografia  

De início, precisamos deixar claro que a TV Folha por se tratar de uma WebTV 

tem características que se relacionam tanto com o que já é tradicionalmente feito no 

jornalismo para televisão como se apropria da linguagem cinematográfica e do 

documentário. Para isso, precisamos recorrer ao que Raymond Williams chama de 

“estrutura de sentimento”, e o que ele define como sendo as “noções de dominante, 

residual e emergente [...] em Marxismo e Literatura para descrever elementos de 

diferentes temporalidades e origens que configuram o processo cultural” (GOMES, 

2009, p. 197). Ou seja, este método permite analisar as características de um produto 

levando em consideração o que já era feito anteriormente em outro. É propor que a TV 

Folha faz um tipo de jornalismo que em alguns aspectos se assemelha ao que já é feito 

na televisão, como a presença de um mediador (apresentador, característica dominante 

no telejornalismo brasileiro), mas que conversa com novas maneiras de se fazer. 

Permite conhecer as especificidades de um meio quando comparado a outro.  

                                                 
8 Um exemplo que pode ser citado é a maneira como Mirian Leitão (Globo) e José Nêumane Pinto (SBT) costumam 

construir ao fazer seus comentários. Mas em um contexto geral não só as opiniões de especialistas são apresentadas 

assim, as notícias de economia quase sempre possuem um ar mais sério 
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A WebTV nada mais é do que a conversão do conteúdo da televisão para a 

internet. Desta forma, é possível que o telespectador/usuário possa assistir a 

programas com o formato televisivo a partir do seu computador, com uma 

interatividade maior do que a proporcionada pela televisão atual (RIBEIRO, 

2012, p. 7). 

Não concordamos totalmente com essa afirmação uma vez que ela parece 

reduzir a produção de conteúdo das WebTVs a uma mera cópia da narrativa que é 

utilizada na televisão, ou apenas à publicação deste conteúdo na internet como faz o G19 

que repercute as matérias que foram ao ar nos telejornais da emissora. E, como vamos 

argumentar posteriormente, existe em nosso objeto de estudo uma série de 

características que não aparecem nos veículos tradicionais. O caráter de infotenimento 

no objeto aparece como sendo uma questão “emergente” quando percebemos que o 

quadro aborda temas de economia de maneira diferente daquela utilizada na televisão. 

Bem como é possível perceber as marcas “residuais” que ainda estão em uso como a 

presença das apresentadoras (mediador) (GOMES, 2004, p. 92) e a relação que estas 

marcas tem com a audiência e com a percepção do entretenimento no quadro. 

Em segundo lugar, foi preciso compreender este fenômeno chamado de 

infotenimento. Numa análise simples da união dessas duas palavras que separadamente 

(informação e entretenimento) possuem significado em si, concordamos que a teoria 

fala basicamente da proposta de produzir material jornalístico (informação) levando em 

consideração que o consumo do mesmo é uma forma de entretenimento. Concordamos 

com o que Gomes (2009) pensa sobre o termo: 

Nas Ciências Sociais, em especial na Comunicação, ele se refere ao 

embaralhamento de fronteiras de áreas presumivelmente distintas da cultura 

midiática, informação e entretenimento. O que a expressão denota, nos usos que 

adquire nos dois contextos, é a articulação entre as tecnologias da informação e 

da comunicação e a globalização da cultura midiática (GOMES, 2009, p. 196). 

Em outras palavras infotenimento é um modo de produção que reúne artifícios 

para configurar um formato de conteúdo que engloba as prerrogativas do jornalismo (ser 

atual, produzir informação de interesse público etc.) mas que se opõe à caracterização 

preconceituosa de que entretenimento seja “um subproduto ou, até mesmo, uma maneira 

de desviar a atenção do receptor de assuntos tidos como de maior importância, que são 

política e economia” (DEJAVITE, 2006, p. 14). E é possível acrescentar também que é 

preciso “[...] saber o que é entretenimento, em especial quando relacionado à televisão. 

                                                 
9 Rede Globo de Comunicação 
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Nos estudos sobre comunicação e cultura, entretenimento é amplamente definido de um 

ponto de vista depreciativo” (GOMES, 2009, p. 203).  

Entretenimento pode ser visto como algo que reduz a qualidade da informação 

por misturar elementos da cultura televisiva presentes nos programas de humor. Como 

se ao produzir material informativo com linguagem mais leve, ou mesmo que se 

assemelha ao que se conhece por “light news” (DEJAVITE, 2006), estaríamos deixando 

de lado a seriedade da informação produzida. Demonstraremos que o “Meu Dinheiro” 

produz informação de qualidade, que precisa de muita apuração e utiliza entretenimento 

como ferramenta de atrair espectadores para um assunto que é complicado. 

Demonstraremos também que infotenimento não é apenas o conteúdo da 

notícia light que “[...] pode ser definida como aquele conteúdo rápido, de fácil 

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

(DEJAVITE, 2006, p. 70). Como também negamos os exemplos de quais conteúdos 

fazem parte do infotenimento quando Dejavite diz que “O jornalismo de 

INFOtenimento é o espaço destinado às matérias que visam informar e entreter, como, 

por exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, as fofocas e as notícias de interesse 

humano – os quais atraem, sim, o público” (DEJAVITE, 2007, p. 2). E o produto aqui 

analisado é ótimo exemplo de que um material jornalístico pode ao mesmo tempo ser 

informativo e apresentado de maneira mais animada sem que isso signifique perda de 

qualidade da informação passada. Concordamos que “[...] enquanto estratégia, o 

infotainment10 potencializa a criatividade e não interdita a qualidade” (GOMES, 2009, 

p. 210). Não é porque é divertido que não tem sua qualidade jornalística. Defendemos a 

ideia de que a TV Folha, ao escolher a maneira como produz este quadro, na editoria de 

economia, consegue de maneira bem-humorada levar informação de qualidade e com 

boa apuração para a sua audiência. E fazendo uso de uma linguagem mais divertida e de 

uma narrativa audiovisual diferente da tradicional utilizada na televisão. 

Outro aspecto relevante da importância em se discutir a questão do 

infotenimento é a própria natureza do lazer humano moderno. Edgar Morin (1997) fala 

sobre lazer e como esse se relaciona com a cultura de massa levando em consideração 

aspectos que surgiram depois de alterações nas horas de trabalho nos Estados Unidos e 

na França nos anos 60. E também como ele via as possibilidades de usufruir do lazer 

que a diminuição dessas jornadas de trabalho proporcionou às pessoas, em paralelo com 

                                                 
10 Em seu texto publicado em 2009 Gomes utilizada sempre a grafia inglesa da palavra Infotenimento (infotainment) 
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a possibilidade de consumo que passou a ser maior nas famílias. E em se tratando de um 

texto publicado originalmente no final dos anos 60 suas palavras a respeito da televisão, 

compreendidas aqui através do viés de cultura televisiva mencionada por Gomes (2009), 

se mantém bastante atuais. Principalmente quando analisamos o que ele chama de 

“concepção lúdica da vida” (MORIN, 1997, p. 70). Entretenimento é algo necessário e 

natural do ser humano que agora tem mais tempo livre para usufruir de seu lazer, para 

também consumir informação como uma forma de entretenimento. 

Retomando as articulações para compreensão de nossa metodologia, modo de 

endereçamento, também trabalhado por Itania Maria Mota Gomes é um conceito que 

“[...] tem sido apropriado para ajudar a pensar como um determinado programa se 

relaciona com sua audiência a partir da construção de um estilo, que o identifica e o 

diferencia dos demais” (GOMES, 2004, p. 91). São propostos então oito operadores de 

análise que permitem entender a relação entre o programa e sua audiência. Aqui 

articularemos este conceito levando em consideração o que já foi exposto como sendo o 

fator de interesse desta pesquisa, o infotenimento. Gomes (2004, p. 92) enumera estes 

oito operadores ao analisar os modos de endereçamento do Jornal do SBT.  

1) “O mediador”: De acordo com Gomes (2004, p. 92), o mediador é quem 

apresenta e é “a cara do programa”; 2) “Temática, organização das editorias e 

proximidade com a audiência”: o operador de análise mais importante em programas 

temáticos, que é nosso caso. “A arquitetura dessa organização implica, por parte do 

programa, a aposta em certos interesses e competências do telespectador” (GOMES, p. 

92). Em nosso caso, o caráter de infotenimento é utilizado para transformar o assunto 

economia em algo mais divertido de ser assistido; 3) “O pacto sobre o papel social do 

jornalismo”: seriam as funções do jornalismo, tais como “entrevista investigativa [...] 

função de vigilância”, “conversação social”, que dialoga com a questão do jornalismo 

como influenciador da opinião pública, e o terceiro pacto, “quando o jornalismo é 

claramente entretenimento” (GOMES, p. 92). Em nosso objeto este fator se faz presente 

em quase todas as edições do quadro; 4) “O contexto comunicativo”: este operador está 

relacionado à maneira como o programa conversa diretamente com o espectador 

fazendo uso de expressões que buscam uma proximidade como “você amigo da Rede 

Globo” ou “você, que é pai de família, também se preocupa com” (GOMES, p. 93), ou 

seja, é a análise da maneira como o produto fala com a audiência, e não para ela numa 

tentativa de proximidade; 5) “Os recursos técnicos a serviço do jornalismo”: este 
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operador analisa a tecnologia e os modos de produção utilizados, que podem até mesmo 

levar em consideração a questão da “[...] exibição das redações como pano de fundo 

para a bancada dos apresentadores [...]” (GOMES, p. 94), que configura uma questão de 

credibilidade e de aproximação do telespectador com os jornalistas; ¨6) “Recursos de 

linguagem televisiva”: fazendo um paralelo com o que Gomes (2004) argumenta sobre 

esse aspecto, percebemos que a TV Folha ainda usa a linguagem da televisão (off, 

sonora, passagem) em alguns de seus vídeos, mas não no objeto analisado. Então nossa 

análise será mais ancorada na questão envolvendo as mediadoras do objeto, tanto a 

maneira como são enquadradas, bem como a maneira como os vídeos são editados, 

sendo que em algumas edições até mesmo os erros de gravação são colocados no ar para 

evidenciar o ar de humor da produção; 7) “Formatos de apresentação da notícia”, a 

maneira como as notícias são organizadas, ou seja, a preferência por esse ou aquele tipo 

(nota coberta, nota simples, passagem, etc.); 8) “Relação com as fontes de informação”: 

a velha questão fonte oficial versus cidadão comum. Neste caso as fontes são oficiais e 

documentais, porém não aparecem nas imagens. 

Mencionamos essa teoria porque acreditamos que o infotenimento na TV Folha 

surge com a experimentação de narrativas televisivas e de entretenimento que se 

distanciam do que os veículos televisivos tradicionais costumam usar. O telejornalismo, 

principalmente relacionado à economia, não costuma ter um ar assim tão leve. Já nosso 

objeto explora boas doses de humor e situações cômicas envolvendo as mediadoras. 

Bem como evidencia o ar de leveza na maneira como o vídeo é produzido, finalizado e 

publicado. Por isso, é importante tentar articular infotenimento com os modos de 

endereçamento do canal uma vez que ambos dizem respeito ao relacionamento que 

existe entre a audiência e o entretenimento do quadro.   

 

Metodologia 

Foram escolhidas para esta análise dez edições do quadro “Meu Dinheiro”, 

começando com a primeira que foi postada no YouTube no dia 13 de janeiro de 2017 

sobre a redução da taxa de juros dos cartões de crédito. Seguindo até a edição de 

número dez, que era a mais extensa até o fechamento desta pesquisa, e trata-se de um 

tutorial explicando, passo a passo, como deve ser preenchida a declaração de imposto de 

renda. O número foi escolhido porque as edições em geral são curtas e pensamos ser 

necessário ter conteúdo suficiente para que pudéssemos observar um quadro geral das 
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marcas discursivas e quais elementos de edição, filmagem e finalização são mais 

comuns neste produto e que nos permite perceber a presença do infotenimento nele.  

Depois selecionamos os detalhes que chamaram a atenção de nossa pesquisa 

por conterem as marcas que nos permitem articular nosso método de análise. Como 

mencionamos anteriormente esta análise articula os conceitos de modo de 

endereçamento apresentados por Gomes (2004; 2005) juntamente com o conceito de 

infotenimento trabalhado por Dejavite (2006; 2007) e que fortalecem nossa hipótese de 

que o quadro “Meu Dinheiro” é um produto construído não só para informar e explicar 

assuntos de economia e finanças, mas também para entreter o espectador. Já que como 

trataremos na discussão dos resultados, o quadro está marcado pelo rompimento tanto 

com a estrutura tradicional do jornalismo econômico como também dos modos de 

produção do telejornalismo ao utilizar uma linguagem mais simples e menos engessada. 

Os resultados serão discutidos com a citação de trechos do texto falado pelas 

apresentadoras e a exposição das marcas de edição dos vídeos para demonstrar os 

elementos de entretenimento e humor presentes nas edições analisadas e como isso 

sustenta a hipótese de que jornalismo de economia contém infotenimento.  

Não consideraremos as questões de atualidade e imediaticidade comumente 

associadas ao telejornalismo já que os vídeos em questão nem sempre estão alinhados 

ao agendamento de assuntos por parte dos outros veículos do grupo Folha da Manhã S. 

A. Porém nestas dez edições os assuntos levam em consideração situações que 

estiveram nas páginas do jornal impresso ou foi assunto de interesse público como a 

redução dos juros do cartão de crédito ou a data de declaração do imposto de renda, por 

exemplo, ou eram sugestões dos assinantes do canal. 

Dos oito operadores apresentados por Gomes (2004, p. 94) decidimos escolher 

quatro que consideramos como essenciais na compreensão de como o entretenimento é 

trabalhado no objeto. São eles: “1) Mediador; 3) O papel social do jornalismo; 5) Os 

recursos técnicos a serviço do jornalismo; 6) Recursos da linguagem televisiva 

(GOMES, 2004, p. 92 – 94).  

 

Discussão de resultados 

Como mencionado na metodologia vamos analisar aqui cada um dos 

operadores escolhidos começando pelo mediador, mas sem fazer distinção entre eles 

porque alguns elementos dos vídeos podem ser analisados com mais que um operador.  
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Percebe-se que não há por parte do canal uma preocupação com o rigor de 

vestimenta das apresentadoras do quadro da mesma forma como é feito na televisão 

(emergente) já que elas vestem roupas comuns do dia-a-dia. A postura também não 

segue o padrão dos telejornais. Elas costumam ficar em pé em um enquadramento tipo 

meio primeiro plano (da cintura para cima) e em outros momentos o enquadramento 

chega mais próximo de um primeiro plano (mais próximo do rosto). A edição intercala 

de um para outro em intervalos de aproximadamente cinco segundos dando a sensação 

de movimento ao não deixar que o quadro fique parado por muito tempo (dinamismo de 

cena). Isso contrasta com o que é feito na televisão que tem cenários e bancadas, e o 

enquadramento no mediador não muda enquanto ele fala. Vale ressaltar que na maioria 

dos telejornais os apresentadores estão sentados atrás da mesa. 

Defendemos que colocar as apresentadoras com a redação ao fundo configura 

uma questão residual já que os telejornais também fazem o mesmo. O que muda aqui é 

a ausência da bancada e do cenário. Os vídeos são gravados com uma câmera apoiada 

em tripé filmando o apresentador. Também não foi utilizado plano geral em nenhuma 

das edições, algo que é comumente usado no início dos telejornais enquanto a vinheta é 

reproduzida ao mesmo tempo que a câmera se move, a exemplo do Jornal Nacional.  

Diferentemente do que é feito na televisão que utiliza som apenas como 

vinheta de abertura e fechamento na leitura da escalada do programa, o objeto aqui 

sempre é ilustrado com uma música de fundo (background), sendo que nas dez edições 

analisadas o Jazz predominou. O que dá um ar de leveza ao texto que é falado e também 

a mesma sensação de movimento, cadência que corrobora com atmosfera de diversão no 

quadro. A voz da apresentadora compete com a sonoridade da música ao invés de ser o 

centro da atenção da performance utilizada no telejornalismo. Não é um costume as 

matérias e quadros na tevê serem ilustrados com música de fundo ou efeitos sonoros. 

Levando em consideração o operador número três, o pacto sobre o papel social 

do jornalismo, podemos compreender de que maneira infotenimento fica mais evidente 

no quadro principalmente quando Gomes (2004, p. 92) classifica o terceiro pacto como 

sendo “quando o jornalismo é claramente entretenimento”. Isto acontece a partir da 

edição número quatro em que a apresentadora dá dicas de como uma pessoa deve fazer 

para trocar dinheiro para viagens internacionais. Neste é possível ver que o texto faz uso 

de linguagem que busca certa proximidade com o espectador ao utilizar uma linguagem 
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bastante informal. Quase como se a apresentadora estivesse conversando com o 

telespectador como se ele fosse um amigo. O texto é menos formal do que na tevê:  

Então como que você vai levar esse dinheiro lá pra fora? Você não vai levar 

tudo em espécie. O IOF é menor, é 1,1%, em compensação se você for roubado 

já era a viagem. Então cê pega um pouquinho desse dinheiro e leva em espécie 

pra gastos com táxi, uma cafeteria, alguma coisinha menor que você queira 

gastar [...]” (COMO, 2017c).  

Nesta edição também aparece o primeiro recurso de edição que evidencia a 

despretensão com a formalidade tradicional do telejornalismo econômico. Ao final do 

vídeo a apresentadora confirma uma informação com a equipe de produção que a está 

gravando e na edição do vídeo final que foi ao ar este momento não foi excluído. Ela 

pede aos espectadores caso alguém tenha uma sugestão de pauta para a próxima edição 

que deixe um comentário no YouTube, e se despede. O enquadramento abre enquanto 

ela inclina o corpo um pouco para a direita e confirma com a produção se são 

comentários mesmo. “São comentários né? Posso falar né? Deixa nos comentários, a 

gente não tem nenhuma página nem nada né?” (COMO, 2017c). Ela sorri para a câmera 

e o corte é feito para entrada do logotipo do canal. O mesmo se repete em outros vídeos, 

como por exemplo, os de número cinco (FGTS, 2017) e também o de número seis 

(COMO, 2017c) em que no início a apresentadora faz um sinal de coração com as mãos 

para os companheiros de redação que estão ao fundo, aos quais ela se refere como 

“Meus fãs. A gente tá gravando meus fãs?” (COMO, 2017c, 0’00’’ – 0’04’’). Aqui tanto 

texto como imagem são elementos que convocam o entretenimento ao publicar um 

momento da gravação que não está relacionado com o assunto do vídeo. 

A partir desta edição essa situação de não eliminar do produto final os erros de 

gravação, ou até mesmo as brincadeiras das apresentadoras são percebidos com maior 

frequência. É o fator que acreditamos ser o elemento chave para perceber como o 

entretenimento é explorado no quadro. Outro exemplo é o da edição número cinco em 

que apresentadora, a jornalista Tássia Kaster, faz uma dancinha antes do vídeo acabar 

(FGTS, 2017, 2’24’’). Na edição número oito ao errar o valor da multa cobrada sobre 

rendimentos não declarados ao IRRF, a edição corta a música de fundo introduzindo um 

barulho de disco de vinil sendo arranhado no mesmo momento em que a repórter 

Danielle Brant confere o valor desta multa em um pedaço de papel sobre a mesa em que 

está sentada. Também são inseridos caracteres no vídeo com os valores da multa. 

Primeiro o valor errado, que logo depois é tachado (riscado) e depois o valor correto 
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enquanto o vídeo continua mostrando o erro na gravação com ela conferindo com a 

equipe de se tinha falado o valor correto e confirmando com o cinegrafista se precisa 

gravar de novo. “Quer que eu fale de novo?” (TUTORIAL, 2017, 1’10’’ – 1’25’’).  

São estes elementos de edição e de composição da linguagem visual que nos 

permitem dizer que existe infotenimento no objeto. A despretensão em colocar a 

apresentadora assumindo uma postura mais dinâmica e não escondendo essas peripécias 

do trabalho de gravação que pode conter erros evidencia que o canal não está 

preocupado com o tradicional papel do mediador de tevê. Segundo Gomes (2004; 2005) 

é ele quem dá a “cara” ao programa pois é quem fala com o telespectador e que tem a 

função de estabelecer o vínculo com a audiência. É aquele que confere tom de 

confiabilidade à notícia. Acreditamos que aqui a tentativa é a de fazer com que quem 

assista ao vídeo se divirta com a maneira como a repórter se comporta. Mas isso não 

significa dizer que há menos preparo da parte delas só porque o vídeo mostra que elas 

brincam enquanto trabalham. A performance do apresentador não é simulada. 

Os cortes de edição por sua vez são feitos de maneira seca e sem transições 

animadas. O que remete a uma característica de vídeos no YouTube, já que este método 

é bastante utilizado em outros tipos de conteúdo como vlogs e canais de 

entretenimento11. Na televisão uma matéria gravada provavelmente seria regravada caso 

acontecesse algum erro. Aqui não podemos afirmar que todos os cortes sejam por 

motivo de erro de gravação já que existe a possibilidade de terem sido feitos para 

diminuir o tempo total do vídeo. 

Em algumas das edições é possível perceber a inserção de takes de filmes, que 

tanto podem ter sido colocados para disfarçar o corte seco, como também podem ser 

elementos que contribuem para tornar o vídeo mais divertido ao utilizar cenas 

engraçadas que ilustram o que a apresentadora está falando. Na edição número sete, por 

exemplo, há um momento em que a repórter Tássia Kastner fala “Agora vem a parte 

mais difícil, que é ter dinheiro” (TESOURO, 2017, 1’52’’) ao mesmo tempo em que 

aparece uma cena com o ator Tom Hanks tendo dificuldade em lidar com o computador, 

e ele está com expressão como se estivesse frustrado. Na edição número sete ao 

mencionar que o governo quer que as pessoas gastem o dinheiro liberado das contas 

inativas do FGTS para que ele volte para a economia, são inseridas três imagens de 

                                                 
11 O canal norte-americano Buzzfeed utiliza muito o corte seco nas edições 
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Michel Temer, editadas em preto e branco e com textura granulada e em sequência 

rápida, nas quais o presidente aparece com um sorriso no rosto enquanto faz um sinal de 

ok com as mãos. Em outra está com uma das mãos no bolso do paletó (FGTS, 2017, 

0’41’’). Na edição número três ao falar que a pessoa pode ligar para o banco e 

renegociar a dívida do cartão de crédito são inseridos takes de filmes antigos em que 

dois homens discutem pelo telefone (ACABE, 2017, 0’52’’ – 0’58’’). 

No que diz respeito ao operador número cinco já expusemos nos parágrafos 

anteriores muito do que poderíamos analisar aqui já que ele se mistura com a 

performance das apresentadoras analisadas através do operador número um. Os recursos 

mais utilizados são a inserção de caracteres sobre o vídeo reforçando a informação 

passada pela apresentadora e a inserção de efeitos sonoros e música de fundo. Embora 

isso não seja novidade em se tratando de televisão pudemos perceber que os caracteres 

sempre são inseridos utilizando fontes coloridas, em tamanho grande e com efeitos 

animados ao entrarem e saírem, além da utilização de áudio no momento em que estes 

elementos aparecem no vídeo nas primeiras edições. Não há também padronização da 

forma como o texto aparece. Como, por exemplo, a edição número um, em que ao 

mesmo tempo que a apresentadora diz “[...] crédito que não dá pra contar nos dedos 

ainda é caro.” (COMO, 2017a, 0’18’’ – 0’21’’) ela levanta as mãos e mexe os dedos um 

a um, e a edição colocou algarismos em cima de cada dedo, de maneira sequencial e 

rápida (estilo flash ou GIF), acompanhada da inserção de um efeito sonoro tipo “pop”. 

Em outra edição, a de número oito, na hora da despedida a equipe de edição brincou 

com a repórter que repete muitas vezes a palavra tu enquanto fala, essa informação 

aparece no vídeo em cor amarela e fundo roxo “Tássia falou 32 ‘tu’ neste vídeo” 

(TESOURO, 2017b, 4’30’’). 

O operador número seis, que fala da linguagem televisiva, pode ser percebido 

quando alguma pergunta é inserida no contexto do vídeo como um quadro em fundo 

preto com a pergunta escrita. Na edição número sete por exemplo, a pergunta aparece e 

enquanto a apresentadora responde ela olha para uma direção que não a da lente da 

câmera, como se respondesse a alguém no estúdio. Provavelmente a algum colega de 

trabalho. Vale salientar que no início desta edição ela brinca com o termo “tesoura sem 

ponta” (TESOURO, 2017a, 0’46’’) ao enumerar os itens necessário para se investir no 

tesouro direto. A edição ainda aproveita a brincadeira para mais uma vez não eliminar 

um momento da gravação quando ela e os produtores começam a rir do que ela falou. 
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Ao final do vídeo outro momento engraçado. A repórter explica que mencionou a 

tesoura sem ponta porque ela sempre quis dizer isso num vídeo, e o editor colocou uma 

cena de filme em que aparece alguém mexendo uma bebida numa xícara utilizando uma 

colher. Isso nos remete ao que sempre é feito em programas de televisão que ensinam 

artesanato. Principalmente quando o público é infantil e há a preocupação que as 

crianças que estão assistindo não tentem manusear objetos pontiagudos12. 

As edições que porventura não foram mencionadas nesta discussão não 

apresentaram nenhum elemento novo que pudesse ser utilizado aqui para sustentar 

nossa ideia principal. Os momentos que descrevemos são aqueles mais comuns e que se 

repetem em mais de uma edição e que acreditamos ser o que dão o tom de 

entretenimento. 

 

Conclusão 

De acordo com o que foi exposto podemos concluir que o quadro “Meu 

Dinheiro” explora bem a inserção do entretenimento na maneira como constrói suas 

narrativas textuais e audiovisuais. Acreditamos que isto seja uma tendência na maneira 

de produzir informação para ser veiculada em meio digital. Isto acontece porque rompe 

com algumas estruturas tradicionais sem que a informação produzida seja de menor 

relevância, tanto no aspecto de fornecer o conhecimento sobre questões relacionadas a 

economia e comportamento financeiro, bem como se enquadra na questão de se pensar 

consumo de material jornalístico como sendo uma atividade do lazer (entretenimento). 

Podemos concluir também que o próprio quadro ainda não tem um formato 

estabelecido. Isto porque a maneira como os vídeos foram sendo produzidos foi sendo 

modificada ao longo das edições e no dia 14 de julho, quando esta pesquisa foi 

encerrada, o quadro mudou de nome e passou a ser chamado Folhainvest.  

Percebemos então uma tendência à experimentação de novos métodos de 

produzir informação que se movimenta muito mais rápido do que na televisão. 

Acreditamos que esteja alinhado com o dinamismo com que as coisas são modificadas e 

repensadas na agilidade das redes sociais proporcionada pelos avanços tecnológicos. 

Um exemplo que podemos citar da própria TV Folha é a série de vídeos Folha 360º que 

produz conteúdo de vídeo interativo no formato 360 graus.  

                                                 
12 Isso era bastante comum e dois programas infantis da tevê aberta como o programa da Eliana e Disney Cruj, ambos 

no SBT. E o Art Attack que era transmitido no Brasil pela Globo.  
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Sabemos que esta pesquisa não dá conta de responder todas as perguntas que as 

hipóteses sugerem pensar a respeito da análise deste objeto. Escolhemos aqui as teorias 

que foram mencionadas porque acreditamos que elas nos permitiram encontrar o 

caminho teórico para começar melhor compreender os fenômenos que as 

transformações tecnológicas a serviço do jornalismo podem fazer com a maneira como 

produzimos, consumimos e também, nos entretemos ao consumir informação. 
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