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Este artigo apresenta pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso em andamento no 

primeiro semestre de 2017 sobre os elementos de infotenimento na produção jornalística 

do Programa Fantástico da Rede Globo.  Após revisão teórica, uma edição do Fantástico 

é analisada para verificar quais elementos fixos e variáveis de infotenimento são 

utilizados. Por fim os resultados permitirão problematizar o uso do infotenimento no 

jornalismo televisivo propondo uma classificação destes recursos. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade vive um momento importante na evolução das tecnologias e junto a 

isso os hábitos também estão sendo modificados. No âmbito do telejornalismo não seria 

diferente, já que estas novas mídias colocam cada vez mais desafios para os jornalistas 

tornarem suas notícias multimídia e interessantes para o público. Em meados de 1980, 

segundo Dejavite (2006), surge o neologismo infotenimento, que se trata da união do 

entretenimento com a informação. Este é o resultado de um longo caminho em que se 

percebeu a necessidade das chamadas notícias leves para que o público possa ficar 

informado, mas ao mesmo tempo perceba ali um momento de distração, que além do 

fato em si, algo desperte sua curiosidade. O objetivo desta pesquisa é compreender 

como os elementos de infotenimento auxiliam na produção jornalística do programa 

semanal Fantástico, da Rede Globo. A escolha deste produto televisivo se deu por conta 

da sua forma de construção de narrativas sobre os fatos relevantes que acontecem pelo 

mundo. Além disso, o Fantástico é um programa que possui em sua essência o 

jornalismo, pautado por critérios de noticiabilidade como atualidade, relevância, 
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interesse público e exclusividade. Para chegar a este ponto, em um primeiro momento, 

procura-se entender o que já se sabe sobre o infotenimento na literatura técnica, suas 

definições e características. A partir deste aporte teórico, apresenta-se a história do 

Fantástico, sua evolução ao longo dos anos, estratégias de comunicação e 

transformações oriundas da era em que se vive, já que o programa tem como 

característica acompanhar o seu tempo. Por fim, verificam-se quais são os elementos 

fixos e variáveis de infotenimento utilizados pelo Fantástico em uma de suas edições 

para se conseguir problematizar o uso do infotenimento no jornalismo televisivo. Com 

esta perspectiva a pesquisadora, orientada pelo professor Roberto Villar Belmonte
3
, tem 

a intenção de compreender os limites do uso de elementos de infotenimento na 

produção jornalística do programa Fantástico da Rede Globo. 

 

INFOTENIMENTO 

Uma mudança na forma como o jornalismo era apresentado era necessária, pois 

o cenário global também estava mudando. Isto em meados da década de 1980, como 

esclarece Dejavite (2006). Ainda segundo a mesma autora, o neologismo infotenimento 

surge neste período, ganhando força em 1990 quando profissionais da área de 

comunicação começaram a usá-lo para definir aquele jornalismo que une informação e 

prestação de serviço a um divertimento para o receptor. As matérias de entretenimento 

ainda são consideradas um subproduto como que se fossem usadas como uma maneira 

de desviar a atenção do público de assuntos realmente relevantes como política e 

economia. Conforme pesquisa realizada para obtenção de informações para este 

trabalho, já há evidências do uso do neologismo infotenimento em 1995 em um artigo 

de Barbara Quint.  

A palavra entretenimento, de origem latina, vem de inter (entre) e tenere (ter), 

sendo descrita como qualquer ação, evento ou atividade com o fim de entreter e suscitar 

o interesse de uma audiência. De acordo com Dejavite (2006), a função de recreação e 

entretenimento permite que as pessoas participem de atividades recreativas, culturais e 

sociais. Assim, o entretenimento propiciado pelos meios de comunicação está associado 

à promoção do aprimoramento do indivíduo. E com o passar dos anos é perceptível que 

o entretenimento possui um cunho jornalístico desde que bem construído o texto. 

Entendimento semelhante é o de Aguiar (2008, p. 16): “a capacidade de entretenimento 

                                                
3 Doutorando do Programa de Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
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constitui-se como um valor-notícia fundamental para que um acontecimento possa 

adquirir os requisitos necessários para ser construído enquanto narrativa jornalística”.  

Diante do surgimento de novas formas de comunicação, o mesmo autor observa 

que “para assegurar fartas verbas publicitárias, os jornais precisam atingir uma alta 

vendagem, ampliando constantemente seu público através de estratégias 

comunicacionais”. (AGUIAR, 2008, p.20). O entretenimento ganha assim seu espaço no 

jornalismo como uma nova modalidade de transmitir notícia. De acordo com Albertos 

(1999 apud SILVA, 2008, p.102), é a notícia como uma modalidade concreta dentro do 

mundo espetáculo, a ideia de entreter o público dentro do ambiente do jornalismo, que 

vai se tornando mais carregado de subjetividade.  

Arbex Jr. (2001) defende que esta fusão entre informação e entretenimento, que 

ele chama de “showrnalismo”, influenciou o telejornalismo a modificar sua forma de 

passar mensagem ao receptor, já que as mensagens publicitárias se tornam cada vez 

mais atraentes não dando espaço assim ao interesse do receptor em uma abordagem 

mais densa. Ainda segundo o autor, as mudanças na maneira de informar originam-se de 

interesses além do fazer diferente, quando explica que a notícia como produto final não 

apenas se submete a novos moldes conforme demanda mercadológica, como também a 

interesses de poder. “O horizonte de decisões empresariais e as estratégias de cobertura 

jornalística têm de levar em conta os interesses corporativos em escala transnacional” 

(ARBEX JR., 2001, p. 99). O autor ainda ressalta os obstáculos a serem vencidos neste 

quesito novidade, frisando que o desafio está “[...] na elaboração de estratégias de 

sedução do telespectador/leitor, operando em um inevitável espaço de ambigüidade do 

fato comunicativo” (ARBEX JR., 2001, p.115).  

Em 1983 já existia uma das primeiras experiências da união do entretenimento 

com o jornalismo no Brasil, o personagem Ernesto Varela do jornalista, ator e 

apresentador Marcelo Tas, que anos depois se tornou líder do programa CQC, criado na 

mesma vertente de abordagem jornalística (BOERE, 2013). O neologismo 

infotenimento segue, segundo Gomes (2009, p.204), “um valor das sociedades 

ocidentais contemporâneas que se organiza como indústria e se traduz por um conjunto 

de estratégias para atrair a atenção de seus consumidores”. Ainda segundo a autora, a 

expressão infotenimento não se limita ao embaralhamento entre informação e 

entretenimento no meio jornalístico, aborda também a relação entre realidade e ficção.  

[...] muitas vezes sob a expressão infotainment acolhe-se não só informação e 
entretenimento, mas também realidade e ficção. Na televisão, o termo tem 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 

 4 

sido usado para caracterizar algumas séries televisivas, tais como a Doctor 

Who, série infantil da BBC, mas, sobretudo, se aplica a programas que 

dramatizam a vida cotidiana (também conhecidos como docudramas 

televisivos), a falsos documentários ou mock-documentaries e a programas 
que misturam cobertura jornalística com dramaturgia. Em todos esses casos, 

infotainment designa uma das principais estratégias comunicativas, aquela 

que se traduz por contar uma história que seja suficientemente excitante ou 

dramática para atrair telespectadores. (GOMES, 2009, p.204). 

 

Mesmo sendo uma expressão que surgiu há alguns anos, o infotenimento ainda 

causa certo estranhamento nos meios de comunicação. Conforme Dejavite (2006), as 

matérias feitas neste molde são vistas algumas vezes como um modo de desviar a 

atenção do receptor para temas de verdadeira relevância. “O papel de divertir dos meios 

de comunicação, ainda hoje, não é admitido como um dos mais relevantes a ser 

desempenhado” (DEJAVITE, 2006, p.14). Mas, ainda segundo a autora, este cenário dá 

indícios de mudança já que este tipo de notícia, que aborda assuntos importantes de 

forma leve, está ganhando cada vez mais espaço no âmbito jornalístico. O infotenimento 

ainda é um terreno a ser estudado e detalhado em suas nuances, por isso cada passo a 

frente em suas técnicas deve ser observado. Para Aguiar (2008, p. 22), “infotenimento, 

essa mistura de informação com entretenimento, cria técnicas para apresentar a notícia 

como se um segredo fosse ser revelado ao leitor”.  

Apesar de ainda sofrer resistências, o infotenimento é uma vertente já bem 

estabelecida na programação de televisão. Como reforça Arbex Jr. (2001, p. 51) 

explicando que informação e entretenimento têm entre si um forte magnetismo 

resultante dos perceptíveis avanços das mensagens publicitárias que já não são o básico 

e sim enchem os olhos dos telespectadores. Ainda segundo o autor “ninguém que tenha 

acabado de passar pelo impacto visual proporcionado pelas mensagens da Coca-Cola ou 

Marlboro suportaria uma seqüência longa (mais do que 30 segundos) ou densa sobre 

algum evento” (ARBEX JR, 2001, p. 51).  

Neste contexto de construção da notícia leve para o telejornalismo, José Arbex 

Jr. (2001) compara ainda a matéria jornalística à estruturação de um videoclipe, 

explicando que é necessário desenhar uma perfeita costura de assuntos até que se 

chegue a um produto final que cause um ambiente propício para entendimento da 

mensagem que deveria ser passada. “No caso do telenoticiário, as imagens reiteram uma 

certa percepção do mundo (mulheres com véu no Islã, negros famintos na África, 

‘bandidos’ negros etc.). O que fica, na memória dos telespectadores, são flashes” 

(ARBEX, 2001, p. 53). Talvez um dos grandes obstáculos que permeiam a definição do 
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infotenimento seja o grande leque de produtos televisivos que este gênero aborda, como 

exemplifica Gomes (2009, p.206) quando diz que “são exemplos de infotainment: 

programas de investigação sobre crimes; programas que dramatizam a vida cotidiana; 

[..] programas que não são jornalísticos, mas que adotam estratégias do jornalismo para 

ampliar seu capital simbólico”.  

Em meio às mudanças comportamentais da sociedade, a televisão se vê num 

cenário que exige outro olhar para o produto ofertado, pois “[...] na fase atual a mídia 

passa a promover um novo tipo de cultura: a cultura light, que se caracteriza pelo 

predomínio do visual, do superficial, da novidade, da circulação rápida da informação e 

da valorização do entretenimento” (DEJAVITE, 2006, p.27). À mesma ideia filia-se 

Brants (1998) quando aborda o infotenimento na cobertura política da informação 

televisiva reforçando que “a expectativa da hipótese infotainment é a de um crescimento 

da importância do sensacionalismo e das notícias de interesse humano, seguindo o 

exemplo da imprensa tablóide” (BRANTS, 1998, p.46). Já Aguiar (2008, p. 23) ressalta 

que “para informar o público é necessário produzir um jornal que desperte seu interesse, 

não havendo utilidade em fazer um tipo de jornalismo aprofundado, se os leitores não se 

sentem atraídos”. Ainda segundo o mesmo autor, o ponto crucial que diferencia a 

imprensa tradicional, aquela considerada séria, da imprensa com conteúdo mais leve, 

com infotenimento, é a maneira como a narrativa será construída. (AGUIAR, 2008, 

p.25). Dentre tantos fatores que transformaram o infotenimento em um tema cada vez 

mais latente, está a aceitação do entretenimento como um valor emergente e importante. 

 

FANTÁSTICO 

 

Inserido em um contexto social onde a televisão se torna o maior instrumento de 

integração nacional, entra no ar no dia 5 de agosto de 1973, pela Rede Globo, o 

programa Fantástico
4
. Criado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que na 

época era diretor de operações da Rede Globo, a ideia do programa dominical era ser 

uma revista eletrônica visualmente sofisticada que unisse a realidade com ficção através 

do jornalismo, dramaturgia e linha de shows. O programa era algo inusitado perto do 

que existia na televisão brasileira daquele tempo tendo cerca de duas horas de duração, 

dividido em seis blocos, o que persiste até hoje. O Fantástico tem este viés de revista 

                                                
4 As informações sobre o Programa Fantástico foram obtidas no site Memória Globo (2013): projeto que 

conta a história de mais de 50 anos da Rede Globo. Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/. 

Acesso em: 5 abr. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/
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eletrônica por apresentar com o seu dinamismo um pouco de tudo o que é produzido em 

uma emissora de televisão: jornalismo, prestação de serviços, humor, dramaturgia, 

documentários, música, reportagens investigativas, denúncia, ciência, além de um 

espaço para a experimentação de novas linguagens e formatos, acompanhando assim o 

seu tempo. O processo de desenvolvimento deste formato de programa envolveu toda a 

Rede Globo em reuniões de criação com setores de produção, jornalismo, dramaturgia, 

reportagens especiais, diretores de TV, autor de novela, diretor e produtor musical da 

emissora. Foi na pauta de um destes encontros que se definiu o nome do projeto, com a 

união das ideias se chegou ao Fantástico: O Show da Vida.  

O projeto cheio de diversidade em seus assuntos logo ganhou repercussão 

nacional e internacional tornando-se inspiração para o surgimento de outras atrações 

similares. Em 1979, a emissora italiana RAI, por exemplo, chegou a colocar no ar um 

programa do mesmo tipo e formato, logo denunciado pela revista Eva Express como 

plágio do programa da TV Globo. É inegável que o Fantástico abriu portas para um 

novo olhar na forma de divulgar notícias e abordar temas. Uma das principais 

características do programa é a inovação. Já nos primeiros anos de exibição, o seu 

jornalismo era diferente do que se tinha conhecimento na televisão brasileira da época. 

As notícias, que eram os principais assuntos da semana, recebiam tratamento 

sofisticado, tanto no conteúdo quanto na imagem. Foi pioneiro no uso do infotenimento 

na televisão brasileira mesmo que o termo ainda não fosse conhecido na época.  

Já em sua primeira edição, o programa, apresentado por Sérgio Chapelin junto 

com artistas da emissora, apresenta diversos assuntos. Passando desde um registro, ao 

vivo, sobre o laudo médico de Tostão, craque da seleção brasileira de futebol tricampeã 

em 1970, que informava o impedimento do jogador em continuar jogando até a técnica 

da criogenia, o congelamento de doentes terminais com o objetivo de preservá-los até 

que fossem descobertas as curas para as suas doenças. José Itamar de Freitas, diretor-

geral do programa a partir de 1977, classificava as reportagens apresentadas todos os 

domingos como um meio-termo entre o Globo Repórter e os telejornais diários. Outro 

momento surpreendente foi em 28 de abril de 1974 quando a atração começou a ser 

exibida em cores mesmo que, durante alguns anos, quadros e reportagens continuaram 

indo ao ar com imagens em preto e branco, por causa das dificuldades técnicas da 

transmissão colorida na época. O produto inovador, inicialmente criado para substituir o 

programa Só o amor constrói, não se desenvolveu somente em um cenário de dissipação 
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das televisões nas casas brasileiras, mas também em um período de ditadura militar, que 

acabou não deixando o Fantástico conseguir escapar à censura prévia dos meios de 

comunicação, assim influenciando diretamente nos temas das reportagens do programa. 

Então neste período optou-se por privilegiar as transmissões de reportagens 

internacionais, que acabaram marcando época. Havia um censor que analisava 

minuciosamente a edição antes de ir para o ar, procedimento que muitas vezes obrigava 

a equipe a recorrer a musicais ou números de circo e mágica para ocupar o lugar de 

alguma matéria vetada. 

Em 1975, fazendo jus ao nome Show da Vida, o programa exibiu com 

exclusividade o documentário Início da Vida, apresentado no Congresso Mundial de 

Fertilidade, no Japão. O material mostrava passo a passo o processo da gestação 

gerando uma repercussão tão positiva que trechos do filme, como a imagem de um 

útero, passaram a ser utilizados durante algum tempo como vinheta de entrada do 

programa. Indo contra a obviedade da época, o programa não teve nenhum tipo de veto 

por parte da censura quando mostrou imagens frontais de um parto, compradas de uma 

agência de notícias internacional. Tal fato o tornou o primeiro programa da televisão 

brasileira a exibir o conteúdo atraindo uma reação positiva do público ao reforçar seu 

foco na inovação para temperar o inusitado. Em 1977, as reportagens começam a tomar 

uma nova forma, abordando temas nacionais que gerariam debates pertinentes no país. 

O desejo em atender as necessidades de notícia dos telespectadores resultou em matérias 

com o poder de mudar realidades permitindo até mesmo a criação de comissões 

especiais federais para rever a legislação sobre temas como menores abandonados, falta 

de amparo aos idosos, dificuldades para obter reconhecimento enfrentadas pelos 

músicos brasileiros e o tratamento de doentes mentais. 

O esquema de apresentadores também foi sendo modificado ao longo dos 44 

anos em que o Fantástico está no ar. Em 1988, ele passou a ser apresentado ao vivo por 

Sérgio Chapelin, Valéria Monteiro e William Bonner, resultado do crescimento das 

equipes de reportagem nos escritórios da Globo. Em 1992, aprofundando ainda mais o 

jornalismo factual e a valorização do repórter como condutor do programa, o Show da 

Vida começou a ser apresentado por Celso Freitas, Dóris Giesse e Carolina Ferraz. Em 

1993, a equipe imprimia mais humor e criatividade ao programa com participações 

esporádicas do elenco da Globo tendo como apresentadores Fátima Bernardes, Celso 
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Freitas e Sandra Annenberg. No mesmo período as matérias ganharam mais leveza, com 

o uso da computação gráfica. Em 1996, a apresentação do Fantástico ficou a cargo de 

Pedro Bial, Zeca Camargo e Fátima Bernardes. Nesta época Cid Moreira ganhou 

destaque por ficar conhecido como a voz do Fantástico por conta do seu timbre único, 

fazendo a locução em off de reportagens especiais e a gravação de áudios das chamadas 

e matérias do programa. Em 1997, Glória Maria assumiu a apresentação ao lado de 

Pedro Bial. Em 2008, Patrícia Poeta estreou como apresentadora do programa 

substituindo Glória Maria. Em 2011, Renata Ceribelli, que já apresentava o Fantástico 

ocasionalmente entra no lugar de Patrícia Poeta. Em 2013, Renata Vasconcellos 

assumiu a apresentação da atração ao lado de Tadeu Schmidt. E desde 2014, Poliana 

Abritta e Tadeu Schmidt comandam a apresentação do programa. E no contexto de 

inovação na forma de abordagem do Fantástico, em 2004 o programa inseriu uma 

apresentadora virtual, Eva Byte, criada pelo Departamento de Arte da Rede Globo, sob 

o comando de Alexandre Arrabal. Para valorizar a interação, o nome foi escolhido pelos 

telespectadores, além disso Eva se move pelo cenário e contracena com os outros 

apresentadores. Em 2007, uma reportagem feita por Glória Maria e o repórter 

cinematográfico Lúcio Rodrigues, no Alto Xingu, inaugurou as transmissões em HDTV 

na televisão brasileira visto pelos telespectadores de São Paulo e região metropolitana. 

Anos depois, em 2013, a emissora adotou o HD para produção, edição e exibição de 

todos os programas de Jornalismo e Esporte.  

A equipe do Fantástico inova desde o princípio na abordagem jornalística; havia 

inclusive um grupo de pesquisa voltado a auxiliar a fazer a ponte entre notícia e 

espetáculo. Assim, os quadros de entretenimento recebiam tratamento histórico e as 

reportagens um viés mais leve. Nos primeiros anos, os temas voltados à saúde e 

inovações científicas eram os principais assuntos das reportagens veiculadas, tendo a 

preocupação em evitar a linguagem excessivamente acadêmica para o grande público. 

Por outro lado, muitos repórteres e apresentadores, do Fantástico arrancaram 

declarações e confidências de artistas internacionais, como Paul McCartney, Mick 

Jagger, Sophia Loren, Bill Gates, Paul Newman, Julia Roberts e Tom Cruise. Tamanha 

ousadia e comprometimento com o público levaram o Fantástico a um patamar 

importante tendo em sua conta de reconhecimento cerca de 16 premiações nacionais e 

internacionais nestes 44 anos de Show da Vida, como o Prêmio Rei da Espanha, um dos 

mais importantes do jornalismo internacional. 
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CORPUS 

A edição escolhida para análise do Programa Fantástico foi a do dia 12 de março 

de 2017, com duração de 2 horas, 3 minutos e 9 segundos, dividida em seis blocos. Das 

vinte e duas reportagens exibidas nesta edição, elementos de infotenimento foram 

encontrados em dezenove. Três delas foram escolhidas para análise: Médicas cruzam 

caminho de criança e salvam a vida dela por duas vezes; Onda de Violência fecha 

bancos e correios e dificulta vida da população; e Quem sou eu? Conheça crianças 

transgênero na estreia da nova série. 

A primeira reportagem do corpus de pesquisa - Médicas cruzam caminho de 

criança e salvam a vida dela por duas vezes – mostra que duas médicas pediátricas de 

hospitais diferentes acabam participando mais de uma vez da história de uma criança 

que luta pela vida desde seu nascimento por complicações na saúde. Já a segunda 

reportagem analisada - Onda de Violência fecha bancos e correios e dificulta vida da 

população – relata como a população sofre com os frequentes roubos aos correios que 

são alvos do crime por prestarem serviços bancários, mas não tem a mesma segurança 

que um banco. A terceira reportagem selecionada - Quem sou eu? Conheça crianças 

transgênero na estreia da nova série – é o início de uma série que tratará das questões 

que envolvem os transgêneros, com uma abordagem informativa sobre o assunto, mas 

sem deixar o entretenimento de lado. 

ANÁLISE INICIAL 

 

Nesta primeira etapa de análise do corpus, elementos de infotenimento foram 

mapeados. Esta análise inicial é um filtro para que outros pontos sejam estudados e 

analisados no contexto geral do tema infotenimento. Além disso, torna o olhar da 

pesquisadora mais aguçado para o assunto, seus detalhes e nuances. Na reportagem 

sobre as médicas que cruzam o caminho de uma criança e salvam a vida dela por duas 

vezes, os elementos de infotenimento encontrados inicialmente foram: simulação de 

tabuleiro de jogo para representar a vida da criança, trilha sonora de conto infantil, uso 

de dramatização para simular internação da criança, filmagem da mãe olhando o 

hospital da janela de sua casa, exibição de uma sessão de fisioterapia da criança e 

imagens dela desenhando.  

Já na matéria sobre a onda de violência nos bancos e correios, os elementos de 

infotenimento observados foram: caixas eletrônicos projetados no palco em 3D, mapa 
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mostrando cidades onde aconteceram os assaltos, filmagens da viagem que cada pessoa 

faz para chegar aos bancos do correio, imagem da placa feita à mão na porta do correio 

escrito que o serviço bancário está suspenso, reprodução das imagens de câmeras 

internas dos correios exibidas numa espécie de televisores acoplados uns nos outros, 

dados estatísticos mostrados em uma etiqueta em cima das filmagens que estão rodando, 

serviços prestados pelo correio projetados virtualmente na parede do local e muro, 

filmagem do trajeto da produção na estrada para dar a impressão de que o telespectador 

está viajando junto, informação recente gravada dentro do carro, narração de assalto 

enquanto aparecem as imagens, uso da ferramenta google imagem para mostrar antes e 

depois do correio explodido, repórter fazendo trajeto dentro do carro do entrevistado, 

uso do apelido do entrevistado, imagens do filme caseiro que o entrevistado participou, 

repórter grava passagem enquanto viaja de moto-táxi, palavras da passagem vão 

aparecendo na imagem do chão da estrada até a câmera chegar no repórter e imagem 

dos pés doentes da entrevistada para fechar matéria.  

E por fim, na série “Quem sou eu?” sobre transgêneros, os elementos de 

infotenimento encontrados foram: cenário temático para abordar o assunto com layout 

de portas de diferentes formas projetadas virtualmente em 3D no palco, dando a 

impressão que realmente existem. As portas simbolizam os vários caminhos que uma 

pessoa pode seguir; texto leve e explicativo sobre o assunto, usando expressões e 

objetos como o espelho para exemplificar e tornar o entendimento mais fácil. A série 

será toda contada sob o olhar de Alice do País das Maravilhas; projeção de árvore 

virtual na qual cada galho tem o vídeo de um dos entrevistados falando de si; trilha de 

conto de fadas; e o uso de animação para explicar desenvolvimento do gênero. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até esse momento de construção da pesquisa foi possível perceber que o 

programa Fantástico usa ferramentas digitais e abordagens específicas para atrair os 

seus telespectadores. Um simples caminhar dos apresentadores pelo estúdio e redação 

enquanto apresentam as matérias e projeções em 3D relacionadas ao tema das 

reportagens mostram o quanto há de preparação e estudo da equipe que o produz para 

atrair o público e ao mesmo tempo passar informação com credibilidade. Na análise 

inicial das três reportagens da edição escolhida como objeto de estudo é notável que o 

programa utiliza como elementos fixos de infotenimento filmagens na reportagem que 
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trazem um lado mais humano para o tema, um apelo grande aos detalhes do cenário 

onde acontecem os fatos, seja uma estrada ou a casa do entrevistado. Outro fator 

característico são as trilhas utilizadas conforme assunto da reportagem dando um ar 

mais dramático à situação. Como elementos variáveis e também frequentes aparecem as 

projeções em 3D que colocam os apresentadores para interagir com o cenário, 

infográficos e mapas, e que na maioria das vezes aparecem em lugares inusitados como 

muros e estrada. A animação também é um recurso utilizado para explicar temas mais 

complexos, de forma que o grande público possa compreender. Independente da técnica 

usada para atrair os telespectadores, toda a estruturação da reportagem e a apresentação 

é alinhada com o conteúdo, sem destoar um do outro. Há uma linha de pensamento e 

estudo para construir uma reportagem que seja informativa e ao mesmo tempo explore o 

lúdico, o entretenimento. 
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