
Um breve excerto sobre a relação entre o jornalismo e a lógica do 
entretenimento, no contexto do jornalismo contemporâneo. 

O jornalismo nunca esteve tão conectado a lógica do entretenimento. Num 
contexto contemporâneo, quais são os limites desta conexão? Se é que eles 
existem. 

Partindo-se do pressuposto do conceito de cultura de massas, teremos 
sempre um cenário muito delicado, amplo e polêmico para navegar. O 
jornalismo possui diversas frentes e vertentes de atuação, linguagens e 
formatos, disponíveis para todos os públicos. É uma grande árvore com 
galhos, raízes, folhas e plantas - até mesmo seres vivos já falecidos vivem 
neste grande habitat.  

Ora apresenta-se como um meio de entretenimento, se este for o objetivo 
do produto jornalístico concebido; ora como um produto formal de 
informação, com ou sem a opinião de seus interlocutores. Todos estes 
fatores influenciam direta e indiretamente na formação de opinião do 
público a quem se destina, e até mesmo daqueles que não são o target.  

Entendendo que a relação entre o jornalismo e a lógica de entretenimento 
pode estar pautada e respaldada nos conceitos de jornalismo cultural, a 
função do jornalismo e do jornalista é – e sempre será - a de informar. Um 
jornalista especializado em celebridades, por exemplo, tem a função de 
informar o seu público sobre a vida de um determinado artista. Podemos 
identificar, talvez, que isso possa representar um conflito entre informação 
e entretenimento. Mas mesmo este, não descarta ou denigre o papel do 
jornalista e de sua frente de jornalismo (celebridades/entretenimento). 
Afinal, cultura não se limita ao erudito, mas sim a tudo o que é 
constituído/construído pela formação humana.  

O interesse do público por um jornalismo que caminhe em sinergia com o 
entretenimento, pode se dar à diversos fatores, como o desinteresse pelo 
puro jornalismo factual político-econômico, por exemplo, e o advento do 
jornalismo digital e suas multiplataformas. Alguns fatores de qualidade, 
conduta e alinhamento as teorias e boas práticas de jornalismo devem 
sempre ser observadas na prática da profissão, seja qual for sua vertente. 
São estes fatores que congratulam, ou não, uma atividade jornalística. Que 
diferenciam o jornalismo de agitação de pseudo - especialistas. 

 O que não podemos nos furtar jamais é do factual. Se ele existe, o 
jornalismo também – seja em qual habitat for. 


