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Resumo 

Esta pesquisa procurou investigar os elementos que caracterizam o programa “Na 
Moral” como infotenimento, além de identificar como a polêmica é constituída à 
luz das teses da Retórica da Intransigência e utilizada como recurso para o 
entretenimento. Dessa forma, a pesquisa, de vertente qualitativa, contou com um 
estudo exploratório e descritivo, com base em materiais de cunho bibliográfico e 
documental, aplicados à análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Foi possível verificar 
que o programa “Na Moral” caracteriza-se como infotenimento, visto que, 
diferentemente do jornalismo tradicional, privilegia e promove debates e 
diferentes opiniões em um mesmo espaço.  Além disso, foi possível verificar como a 
polêmica, natural ou provocada, é evidenciada no programa e fundamentada a 
partir da Retórica da Intransigência.  
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Introdução 

 A dicotomia informação e opinião sempre esteve presente no jornalismo, 

mas de formas distintas. Houve momentos, segundo Briggs e Burke (2002), como os 

dominados pela Igreja Católica, em que os textos tinham forte cunho opinativo. 

Outros, como o início da publicidade, em que a informação era destaque, visto que 

necessitava ensinar os consumidores a utilizar os produtos. A partir do momento 

em que o jornalismo foi se configurando como objeto de estudo, segundo Marques 

de Melo (2010), identificou-se a necessidade de uma classificação, e, dessa forma, 
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foram propostos os gêneros jornalísticos, a saber, informativo, opinativo, utilitário, 

diversional e interpretativo.  

 

  Um novo gênero jornalístico, esse muito recente, segundo Dejavite 

(2006) é o infotenimento, que “traz informação, prestação de serviços, e ao 

mesmo tempo oferece divertimento ao receptor”. (CARVALHO, 2014, p.24). 

Originado das notícias light, ou seja, daquelas que são efêmeras, de conteúdo 

rápido e de circulação intensa, o infotenimento foi capaz de gerar interesses e 

curiosidades nos telespectadores. “[...] É o espaço destinado às matérias que visam 

informar e divertir como, por exemplo, assuntos sobre estilo de vida, fofocas e 

notícias de interesse humano – os quais atraem, sim, o público.” (DEJAVITE, 2006, 

p. 72).  

 Outro tema que também utiliza do entretenimento, é a polêmica. 

Segundo Wainberg, Campos e Behs (2002), a polêmica é constituída dentro de um 

possível dilema a ser respondido e, percebe-se que, quão mais intensa uma 

opinião, mais ela conservará ou destruirá costumes e crenças; mais ela preservará 

ou transformará opiniões e pensamentos. Um fator que acaba por impactar ainda 

mais nessa transformação é a presença ou não de um polemista, figura que faz 

eclodir confrontos, abala o senso comum e as verdades absolutas.   

 Buscando compreender a mensagem, o objetivo, e o efeito presente nos 

discursos, especialmente polêmicos, será apresentada a Retórica da Intransigência 

e suas teses: ameaça, perversidade e futilidade, proposta elaborada por Albert 

Otto Hirschman (1992). Assim, propõe-se, à luz da Retórica da Intransigência, 

compreender o porquê a polêmica é gerada e, através de análises das falas de 

alguns participantes do programa “Na Moral”, em que momento as teses aparecem 

e seus objetivos diante do conflito. 

 “Na Moral”, é um programa de auditório semanal, idealizado a fim de 

expor e debater diversos temas de impacto para a sociedade a partir de diferentes 

pontos de vista. Os debates são reforçados por músicas relacionadas ao tema, e o 

programa é encerrado com uma crônica de Pedro Bial, também apresentador e 

mediador, que, posteriormente, deixa o assunto em aberto para reflexão.  

 Tendo em vista os aspectos acima, a pergunta, e também o objetivo 

geral que este trabalho se propõe a responder é: empregando as teses de 
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Hirschman (1992), de que forma o fenômeno da polêmica é construído no programa 

“Na Moral”, e como essa polêmica o caracteriza como um programa de 

infotenimento? Buscando responder esse objetivo, a pesquisa será de vertente 

qualitativa, de tipo descritiva e exploratória, e de forma bibliográfica e 

documental. Para respaldar as análises, destaca-se também a análise de conteúdo, 

proposta por Bardin (2011), permitindo, assim, uma estrutura completa e adequada 

para o resultado da pesquisa. Para fins acadêmicos, é de extrema relevância os 

temas abordado, visto que não há muitos estudos, especialmente no que tange ao 

infotenimento e o “Na Moral”. Ademais, pode-se entender as relações possíveis 

entre assuntos distintos, buscando sempre novos resultados com aquilo que já 

constitui um mundo de informações acadêmicas.	

Jornalismo e infotenimento  

 O jornalismo, em seu início, era tido como mídia impressa, e essa 

indevida compreensão, segundo Marques de Melo (2010), se deu devido ao jornal 

ter sido, por muito tempo, um dos poucos canais de comunicação jornalística. 

Contrapondo o equívoco, Rudin e Ibbotson (2008), afirmam: “O jornalismo inclui o 

processo de seleção e edição de informações, comentários e acontecimentos de um 

modo que seja reconhecido diferentemente da forma pura como ocorreu.” (RUDIN; 

IBBOTSON; 2008, p.5). 

 Apesar de existirem diferentes versões para o início do jornalismo, Kovach e 

Rosenstiel (2003 apud PENA 2013) defendem que os relatos orais são considerados uma 

espécie de pré-jornalismo, visto que são tidos como a primeira grande mídia da 

humanidade. Já Pena (2013), afirma que a escrita foi um importante fator 

impulsionador para o início do jornalismo, especialmente porque os relatos podiam ser 

arquivados e revistos. A Acta Diurna, primeiro exemplar de jornalismo escrito, 

apresentava “relato diário dos acontecimentos no Senado, na vida social e política do 

Império Romano.” (PENA, 2013, p.27). Tendo em vista que seu transporte era via 

cavalo ou navio, apesar de serem diárias, as notícias da Acta Diurna chegavam 

atrasadas, e não continham informações como derrotas ou escândalos, já que Júlio 

César via nessas atitudes possibilidades de ataque e fortalecimento dos inimigos. O 

objetivo era transmitir informações, porém, com um cunho opinativo a favor do 

Império Romano. Desde então, pode-se perceber que, conforme afirmam Rudin e 

Ibbotson (2008), no jornalismo selecionam-se as informações e apresenta-se o que é 

conveniente. 
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 A prensa gráfica, por exemplo, foi outro importante advento do jornalismo, 

pois através dela foi possível propagar, cada vez mais, o conhecimento. Apesar de seus 

pontos positivos, para a Igreja Católica os impressos eram uma ameaça, visto que eles 

“permitiam aos leitores [...] estudar os textos religiosos por conta própria ao invés de 

confiar no que as autoridades contavam.” (BRIGGS; BURKE; 2002, p.28). Os textos, 

essencialmente escritos pela Igreja, tinham um fundo opinativo, e dentre outros, em 

sua maioria, até o início do século XX não foram diferentes.  

Não que a informação / notícia estivesse ausente das páginas. [...] Era 
muito comum que um jornal oposicionista, por exemplo, utilizasse os 
primeiros parágrafos da narrativa sobre um assassinato para criticar a 
política de segurança do governo. Só na metade do texto que o leitor 
descobriria quem foi assassinado e qual o local do crime. (PENA, 2013, 
p.41). 
 

 No mundo pós-industrial surgiram diferentes meios de transmissão de 

opinião e de informação, como o rádio, a televisão e, posteriormente, a internet.  

Essencialmente a última, “exigiu que muitos profissionais adotassem uma 

abordagem de ‘jornalismo em tempo real’ em grande parte de sua produção.” 

(MIZUKAMI; RÉIA; VARON, 2014, p. 77). A forma de capturar e transmitir 

informações, cada dia mais, vem se modificando, e é neste cenário que se alteram 

também as maneiras de noticiar.  

 Discutidos até então, o gênero informativo e opinativo foram se 

moldando de acordo com os acontecimentos, e ainda, com o contexto histórico de 

cada época. A partir do momento em que o jornalismo teve que se configurar como 

objeto de estudo, segundo Marques de Melo (2010), houve uma necessidade de 

classificação, essa que também permitiu, paralelamente, analisar várias formas de 

texto e classificá-los em diferentes categorias. No Brasil, as classificações 

propostas por Marques de Melo (2010), inicialmente foram: informativo e opinativo. 

Com o passar do tempo, acrescentaram-se mais três, interpretativo, utilitário e 

diversional. 

 O jornalismo informativo, segundo Costa (2010), deveria narrar os fatos 

de tal forma que não fugissem da realidade. Porém, ao redigir matérias se faz 

necessário concretizar os fatos, selecionando e/ou descartando algumas 

informações. Esse gênero pode ser identificado nas seguintes categorias: nota, 

notícia, reportagem e/ou entrevista. O jornalismo opinativo, segundo Marques de 

Melo (2010) é complementar ao informativo, porém consiste em um texto 
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subjetivo, cuja opinião é expressa de forma transparente. Geralmente, aparece em  

diferentes formatos textuais, e dentre eles, o editorial, o comentário, o artigo, a 

resenha, a coluna, a crônica, a caricatura e a carta. O gênero interpretativo é "uma 

categoria carente de configuração estrutural, cuja expressão narrativa oscila entre 

o estilo informativo e o opinativo." (MARQUES DE MELO apud COSTA 2010, p.66). 

Dividido em quatro formatos, o gênero interpretativo pode ser percebido no dossiê, 

no perfil, na enquete e na cronologia. Já no jornalismo utilitário, segundo Costa 

(2010), a produção de notícia busca concentrar informações de entretenimento e 

de prestação de serviços em prol do interesse público. Aqui se tem quatro 

categorias nas quais se percebe o gênero utilitário: indicador, cotação, roteiro e 

serviço. Por fim, o jornalismo diversional é aquele que “sem se afastar da trilha da 

informação, busca torná-la também mais saborosa, enriquecendo-a com recursos 

da narrativa de ficção.” (WERNECK apud COSTA, 2010, p. 72). Nesse gênero, 

encontramos as chamadas história de interesse humano e história colorida. 

 Tendo em vista os gêneros jornalísticos acima, apresenta-se a seguir, um 

novo gênero que compõe muito das características já evidenciadas, a saber, o 

infotenimento. Originado das notícias light, ou seja, daquelas que são efêmeras, 

de conteúdo rápido e de circulação intensa, o infotenimento, segundo Dejavite 

(2006), traz informações e presta serviços, oferecendo simultaneamente, 

divertimento ao receptor. 

No jornalismo de infotenimento uma mesma matéria pode muito bem 
informar entretendo ou, então, entreter por meio da informação. [...] As 
matérias tidas como de jornalismo de infotenimento satisfazem nossas 
curiosidades, estimulam nossas aspirações, possibilitam extravasar nossas 
frustrações e nutrem nossa imaginação. (DEJAVITE, 2006, p.72). 

 

 Visto que o infotenimento é constituído de informação e 

entretenimento, Carvalho (2014) apontou programas que estão presentes nas 

categorias: jornalismo tradicional, jornalismo de entretenimento e jornalismo de 

infotenimento para que se compreenda a estreita diferença entre os mesmos. 

Exemplos como Jornal Nacional, SBT Brasil e Jornal Band, são classificados nas 

modalidades de informação – jornalismo tradicional - visto que apresentam 

características bem parecidas no que diz respeito ao conteúdo e formato. Já 

‘Encontro com Fátima Bernardes’, ‘The noite com Danilo Gentil’ e ‘Pânico na 

Band’ são programas classificados nas modalidades de entretenimento já que seu 
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objetivo maior é a distração. Por fim, ‘Fantástico’, ‘Custe o que custar (CQC)’ e 

‘Bem estar’ são classificados como jornalismo de infotenimento, visto que buscam 

em seu princípio, além de informar, entreter.  

 Apesar das constatações vistas acima, Dejavite (2006), afirma que o 

infotenimento foi refletido pelas construções do que se convencionou como 

conteúdo sério e não sério.  

O conteúdo sério é aquela matéria que aprofunda, investiga, critica e 
transmite informações novas, tendo por finalidade o ponto de reflexão, e 
em geral, designa o relato objetivo de fatos e acontecimentos relevantes 
para a vida política, econômica e cotidiana. [...] O jornalismo não sério 
aquele que somente diverte, tem humor, atrai o receptor por passar um 
conteúdo ameno, light, o que para muitos não traz nada de novo, apenas 
algo velho, com outra roupagem que ajuda a promover ideologias como a 
do consumo e a de mercado. (DEJAVITE, 2006, p.94). 

 

 Apesar de o infotenimento abranger parte dos conteúdos sérios, ele 

também atinge os conteúdos convencionados como não-sérios, e é justamente essa 

transição entre os conteúdos que, segundo Dejavite (2006), caracteriza o 

infotenimento como programa que visa informar, entretendo.  Importante ressaltar 

também que “o infotenimento é sinônimo de jornalismo ético, de qualidade e que, 

por isso, não deve ser tomado como um jornalismo menor por explorar o 

entretenimento”. (DEJAVITE, 2006, p.89). 

 A fim de exemplificar melhor os temas que, geralmente, são envolvidos 

pelo jornalismo de infotenimento, Dejavite (2006) criou trinta e duas categorias 

que representam, em sua maioria, os assuntos abordados. Das categorias tem-se: 

arquitetura, artes, beleza, casa, celebridades e personalidades, chistes e charges, 

cinema, comportamento, consumo, crendices, cultura, curiosidades, espetáculos, 

eventos, esportes, formação pessoal, gastronomia, fotografia, indústria editorial, 

ilustração/infográfico/tabela/boxe/gráficos, informática, jogos e diversões, moda, 

música, previsão do tempo, publicidade, rádio, revista, televisão, vídeo, 

turismo/lazer/hotelaria, e vendas e marketing.  

 Destacada a importância do infotenimento, o próximo capítulo abordará 

temas como: discurso, polêmica e polemista. Nele será possível compreender de 

que forma o infotenimento pode ser utilizado na construção da polêmica e, 

ademais, como as diferentes abordagens dos participantes podem gerar efeitos 

ligeiramente opostos. 
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Discurso, polêmica e polemista 

 No que tange o assunto discurso, segundo Wainberg, Campos e Behs 

(2002), temos dois estilos que utilizam-se de  características próprias, e ainda, 

compreendem o caráter persuasivo do diálogo: discurso geral (DG) e discurso 

polêmico (DP). Para que se possa compreender o que faz um discurso ser polêmico 

(DP), vamos mostrar as diferenças entre ele e o discurso geral (DG). Segundo 

Wainberg, Campos e Behs (2002), o discurso polêmico constitui-se de um conjunto 

complexo de propriedades de difícil identificação enquanto o discurso geral pode 

ser caracterizado pelos seguintes elementos: linguagem, argumentos, 

interlocutores, contexto comunicativo e tópico. Deve-se salientar, também, que 

todos os constituintes do DG aparecem envolvidos em DP. Porém, o que permite a 

diferenciação entre eles é o tema tratado e a forma como o mesmo é abordado.  

 No discurso polêmico “não se deseja a resolução do impasse. Sua razão de 

ser é o oposto a esta expectativa inocente dos espectadores. [...] O opositor é 

citado à exaustão. [..] A troca de farpas é frontal, sempre.” (WAINBERG; CAMPOS; 

BEHS; 2002, p.52).  Por hipótese, segundo os autores, o DP expressa a ausência de 

consenso e   

o que mais se torna evidente é que ele é detonado menos pela lógica da 
passagem das premissas à conclusão do que pelo conjunto de suposições 
assumidas. Isso significa, em outras palavras, que a polêmica se instaura 
preferencialmente pelo caráter, anterior aos argumentos propriamente, 
divergentes das premissas, sobre as quais não há consenso. (WAINBERG; 
CAMPOS; BEHS; 2002, p. 55). 

 

 Quando se fala em polêmica, fenômeno presente no DP, a primeira 

impressão que o leigo tem sobre o assunto é de que a mesma é sinônimo de 

discussão, visto que “o termo banalizou-se, difundiu-se nas manchetes jornalísticas 

e extrapolou seu significado original”. (FERREIRA 2009, apud PETRIK, 2006, p. 12). 

Sua verdadeira origem vem do grego polemos, que remete a luta, embate e 

conflito, e, portanto, carrega um dilema a ser respondido. 

 Visto que “é condição da polêmica a existência de um dilema, natural ou 

provocado” (WAINBERG; CAMPOS; BEHS; 2002, p.5), e que esse advém, em sua 

maioria, da ambiguidade de impasses entre oponentes, apresenta-se a seguir, a 

tricotomia de Dascal (2005). Ela tem por objetivo mostrar, por traz dos discursos 

polêmicos, as razões do surgimento de uma disputa, discussão ou controvérsia.  
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 A disputa 

apresenta uma divergência bem definida. Não há acordo sobre a existência 
de um determinado erro a ser superado. [...] A disputa não pode ser 
solucionada. [...] O que se quer aqui é a vitória. [...] Não há esperança de 
se vencer racionalmente o embate nem de persuadir o adversário. 
(WAINBERG, 2010, p.11). 
 

 A discussão, por sua vez,  “trata-se de uma interlocução cujo objetivo se 

restringe a um problema específico. [...] A discussão permite encontrar uma 

solução. Ela visa remediar o equívoco. O que se quer aqui é a verdade.” 

(WAINBERG, 2010, p.11). Em um debate, os participantes tentam provar a 

veracidade de seus argumentos ou a falsidade daqueles apresentados pelo opositor. 

 A controvérsia, por fim,  

se posiciona entre a discussão e a disputa. Pode começar com um 
problema específico, mas rapidamente alcança outras questões e revela as 
profundas divergências de atitudes e preferência. [...] Controvérsias não 
são nem solucionadas nem dissolvidas, mas podem ser resolvidas. [...] O 
debatedor se esforça para apresentar razões para que seu argumento 
aparente superioridade, muito embora elas não sejam conclusivas. Mas ele 
está disposto também a reconhecer a importância dos argumentos do 
opositor. (WAINBERG, 2010, p.11). 

 

 Apesar da necessidade de dilemas, Wainberg, Campos e Behs (2002), 

afirmam que o maior objetivo da polêmica é desafiar crenças e permitir que se 

vislumbrem alternativas além do tradicional. Quando se fala em aborto, por 

exemplo, Wainberg, Campos e Behs (2002) levantam um questionamento referente 

ao caráter polêmico do tema, ou seja, se esse estaria no tópico aborto em si 

mesmo, ou no tópico aborto enquanto abordagem? O papel do contexto nesse 

processo de instauração da polêmica seria o mesmo, caso a extensão do tópico 

fosse circunscrita à relação de um emissor e um receptor? Os autores afirmam, 

também, que a presença de interlocutores é fundamental para a polêmica, visto 

que “não se supõe razoável um texto polêmico anônimo de interlocutores. A 

pessoalização dramática dos envolvidos é uma das marcas mais típicas do DP.” 

(WAINBERG; CAMPOS; BEHS; 2002, p. 55). Em meio à geração de polêmica também 

pode-se observar a presença ou não de um personagem, segundo Wainberg (2010), 

esquecido do jornalismo: o polemista. Algumas pessoas consideram também, 

segundo Wainberg, Campos e Behs (2002), a figura do polemista anterior à 
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polêmica, já que é através de sua atitude intrínseca de polemizar que nasce o 

debate sobre o tópico discutido.  

 O polemista “é o autor que se auto recicla regularmente.” (FERREIRA, 

2009, p. 14); é aquele que se inova “e nunca reconhece seu erro, pois, se assim o 

faz, perde a referência de ‘profeta’, de senhor da razão e de revolucionário”. 

(FERREIRA, 2009, p.14). A figura do polemista tem a função de abalar o senso 

comum e as verdades consideradas absolutas. Ele “não nasceu para aquela linha de 

conforto da mesmice.” (WAINBERG, 2010, p.122). Ele é inquieto e visa à mudança 

através de sua agitação. Exemplos como Paulo Francis e Diogo Mainardi podem ser 

considerados figuras representativas do polemista, atualmente. Assis 

Chateaubriand, Eça de Queiróz, Machado de Assis, Rui Barbosa, Gregório de Matos, 

Carlos Lacerda, Glauber Rocha também foram considerados “articulistas e cronistas 

que provocavam e desafiaram o senso comum. É disso que se trata a polêmica, na 

qual todos foram mestres, verdadeiros gladiadores da palavra.” (WAINBERG; 

CAMPOS; BEHS; 2002, p.59). 

 Como a missão do polemista é acabar com o corriqueiro, essa tarefa 

pode se tornar complexa quando vista aos olhos do conservadorismo. Como 

malabarismo da fala, segundo Wainberg (2010), o polemista é assegurado por sua 

coragem e ousadia, tendo em vista que sempre deseja surpreender. Para designar 

tal papel, o polemista pode ser caracterizado como Advogado do Diabo, pois cabe a 

ele o papel de contestador; deve então examinar detalhadamente diálogos - 

procurando espaçamentos possíveis de críticas – e duvidar de forma incessante dos 

méritos e das proeminências. No tema abordado a seguir, será possível identificar 

através da Retórica da Intransigência e suas teses, os objetivos ocultos nos 

discursos polêmicos e nas ações do polemista. Como afirma a teoria, todo discurso 

traz uma mensagem, tem um objetivo e uma consequência, e dessa forma, a 

retórica busca justificar os argumentos e ações dos emissores e receptores 

presentes no discurso polêmico.  

Retórica da Intransigência 

 Albert Otto Hirschman, economista, explica em sua obra, "Retórica da 

intransigência", a relação dos grupos opositores que procuram impedir políticas que 

envolvem o reformismo social.Em suas teses, Hirschman (1992) descreve os argumentos 
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presentes nos discursos reacionários, e, simultaneamente os momentos históricos na 

qual eles aparecem. A retória da intransigência, por sua vez, 

apresenta o recurso da desqualificação do adversário, que é utilizado 
também no discurso polêmico, no qual o polemista é um ‘gladiador em 
luta’. Assim, nesses enunciados, percebe-se que o antagonismo é 
alicerçado pelo esvaziamento do discurso do outro. (FERREIRA, 2009, p. 
50). 

  

 Para Hirschman (1992), existem três teses: perversidade, futilidade e 

ameaça, as quais estão, na maioria, implícitas nos discursos. Abaixo, de acordo 

com o autor, será possível entender um pouco mais sobre cada uma das teses, e os 

momentos em que elas se fazem destacadas.  

 Na tese da perversidade “é enfatizada a conduta destinada à solução de 

malefícios, acabando por comprometer ainda mais o problema que, a priori, seria 

de resolução aparentemente viável”. (FERREIRA, 2009, p.50). Um exemplo que 

demonstra tal tese é a política. Quando se deseja mostrar a ineficiência do governo 

e suas medidas atuais, os opositores também “tentam demonstrar que a ação 

proposta ou levada a cabo é mal concebida”. (HIRSCHMAN, 1992, p.18). Como a 

tese afirma, medidas progressistas buscam somente "exacerbar a situação que se 

deseja remediar" (HIRSCHMAN, 1992, p.14), ou seja, se forem apresentadas ideias 

mal concebidas, consequentemente surgirão efeitos contrários e/ou piores.  

 Já a tese da futilidade “defende que as mudanças são sempre ilusórias, 

pois as estruturas profundas da sociedade sempre permanecem intactas”. 

(FERREIRA, 2009, p.52). Segundo Hirschman (1992, p.46), “em vez da ‘lei do 

movimento’, temos, aqui, uma ‘lei do não movimento”. Uma forma de elucidar a 

tese da futilidade, segundo Hirschman (1992), é através do questionamento: “Qual 

a diferença entre o capitalismo e o socialismo? A resposta: No capitalismo o homem 

explora o homem, e, no socialismo, é o inverso.” (HIRSCHMAN, 1992, p.44). 

Trata-se aqui de uma piada oriunda da Segunda Guerra Mundial, depois da 
instauração dos regimes comunistas. Esta exemplificação relata que, 
apesar de um regime político “desqualificar” o outro, ambos não 
solucionam o que se pretende, tornando-se, portanto, fúteis. (FERREIRA, 
2009, p.53). 
 

 Por fim, a tese da ameaça, “justifica que o custo de determinada 

reforma é muito alto, porque coloca em risco outra realização anterior.” A ideia é 
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simples: “Isto matará aquilo”. (FERREIRA, 2009, p.53). No discurso de Regina 

Duarte sobre as eleições de 2002, pode-se perceber a tese da ameaça:  

Estou com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque 
sinto que o Brasil nessa eleição corre o risco de perder toda a estabilidade 
que já foi conquistada. [...] Nós temos dois candidatos à presidência. Um 
eu conheço, o Serra. É o homem dos genéricos, do combate à AIDS. O 
outro eu achava que conhecia, mas hoje eu não conheço mais. Isso dá 
medo na gente. Outra coisa que dá medo é a volta da inflação 
desenfreada. Lembra? 80% ao mês. [...] É por isso que eu vou votar em 
Serra. Ele me dá segurança. (DUARTE, apud FERREIRA, 2009, p. 54). 

 

 O slogan da campanha opositora era: “não deixe que a esperança vença 

o medo! A esperança se traduzia no novo, no inusitado, enquanto o medo refletia o 

‘desconhecido.’”(FERREIRA, 2009, p.54). E, através de seu discurso, a atriz 

“traduziu seu medo do que poderia vir a ser um governo de ideologia 

‘desconhecida’”. (FERREIRA, 2009, p.54). 

 Caracterizadas as teses da Retórica da Intransigência – perversidade, 

futilidade e ameaça - “verifica-se que, tal qual o polemista, trata-se das formas de 

discursos semelhantes que visam descaracterizar o alvo em questão”. (FERREIRA, 2009, 

p.55). Como as teses da retórica nos permitem analisar discursos, em que falas, 

implícitas ou explicitas, apresentam alguma mensagem e, consequentemente, um 

efeito, propõe-se uma análise dos debates ocorridos no “Na Moral”.  

Programa “Na Moral” 

 O “Na Moral” é um programa de auditório semanal, que vai ao ar às 

quintas-feiras, em temporadas com diferente número de episódios, num 

determinado período do ano. Apresentado por Pedro Bial, o programa é idealizado 

para expor e debater diversos temas sobre diferentes pontos de vista, com um bate 

papo informal, em que anônimos ou especialistas, com visões distintas sobre 

determinado tema, ficam frente a frente para a discussão do mesmo. Os debates 

são reforçados por músicas relacionadas ao tema em pauta, e o programa é 

encerrado com uma crônica de Pedro Bial que, posteriormente, deixa o assunto em 

aberto e leva os convidados e telespectadores à reflexão. Devido à limitação, serão 

apresentadas abaixo apenas alguns assuntos tratados nas três temporadas já 

ocorridas e o episódio especial, que foi ao ar no ano de 2015 em comemoração aos 

50 anos da Rede Globo. 
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 A primeira temporada foi ao ar no ano de 2012 e contou com cinco 

diferentes episódios. Os assuntos discutidos, em geral, foram: o “politicamente 

correto”, o casamento e amor gay, os padrões de beleza e valor do corpo, coisas 

que o dinheiro não compram e os ganhos e perdas advindos da fama. A segunda 

temporada contou com 13 diferentes episódios. Dentre os temas tratados, temos: 

drogas, manifestações, sexo, estado laico, reprodução assistida, Língua Portuguesa 

– desafios e dificuldades, transgênero, planejamento familiar, medos e perigos 

enfrentados pela sociedade, limites do humor, bem-estar e dificuldades das 

cidades grandes, valor do corpo feminino e democracia. A terceira temporada, que 

foi ao ar em 2014, apresentou, em seis episódios, alguns dos problemas brasileiros, 

a saber, “jeitinho brasileiro”, racismo, internet, justiça e polícia, consumismo e 

feminismo. Além dessas três temporadas exibidas do programa, o “Na Moral” contou, 

em abril de 2015, com um episódio especial em comemoração aos cinquenta anos da 

Rede Globo. Os assuntos tratados no debate foram referentes aos acontecimentos dos 

últimos cinquenta anos, em especial, às mudanças no âmbito midiático.  

 Percebe-se então que o “Na Moral” é um programa que busca discutir temas 

atuais e de fácil engajamento, caracterizando-se assim como jornalismo de 

infotenimento. Quanto aos participantes, existem anônimos trazendo suas histórias e 

especialistas apoiando e reforçando o debate. Pedro Bial, o então apresentador e 

mediador, executa sua função de trazer pontos importantes para a discussão e intervir 

quando necessário para que sejam cumpridos os objetivos do programa.  

Análise do episódio “Estado Laico” 

 O quinto episódio da segunda temporada do programa “Na Moral” tratou 

sobre o estado laico e buscou mostrar em que momento realmente há ou não 

imparcialidade quando se fala de religião. Para tanto, Pedro Bial promoveu um 

encontro com diferentes representantes religiosos: o líder evangélico Silas 

Malafaia, o padre católico Jorjão, o presidente da maior associação de ateus do 

Brasil, Daniel Sotto-Mayor, e o babalorixá Ivanir dos Santos. O ministro Ayres Britto, 

ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, contribuiu com seus comentários de 

ponto de vista jurídico em relação aos casos apresentados no episódio, através de 

entrevista gravada ao programa. O cantor Arlindo Cruz trouxe ao debate as músicas 

“O Bem” e “Meu Lugar”, ambas dialogando com o tema.  

 A caminhada pela liberdade religiosa, fato que gerou polêmica no 

episódio, teve início diante da crescente manifestação de intolerância religiosa, no 
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ano de 2008. Ivanir dos Santos, em meio à discussão, convida o Pastor Silas 

Malafaia para participar da caminhada. “Na caminhada pela liberdade religiosa, o 

único segmento que não se faz representar e já foi convidado é o evangélico. Então 

eu acho que a maior demonstração que nós podemos dar do combate à intolerância 

é ir junto pra rua. Se um pastor importante como o senhor vai à caminhada do lado 

de outros religiosos, a lição que você está mandando para a juventude, para as 

crianças na escola é para não descriminar, e isso é muito simbólico.” 

 Através das informações acima, pode-se perceber, quanto à polêmica, 

segundo a tricotomia de Dascal (2005), uma clara disputa entre Silas Malafaia e 

Ivanir dos Santos. Os motivos ideológicos e religiosos, especialmente do Pastor, 

acabam por influenciar no desacordo existente, além de deixar explícita suas 

preferências e argumentos. Temas que envolvem religião, como afirmam Wainberg, 

Campos e Behs (2002), por si só, tornam-se discutíveis, porém, a influência de um 

polemista deixa o mesmo ainda mais polêmico.  Neste episódio o babalorixá Ivanir 

dos Santos pode ser identificado como polemista da situação, já que ele se dedica 

à eternização dos conflitos, assegura-se de coragem e ousadia e aparece em um 

momento, que a princípio, não se espera. Verificando a polêmica através da 

Retórica da Intransigência, identifica-se a tese da ameaça na fala do Pastor, visto 

que, segundo Hirschman (apud FERREIRA, 2009), o custo de determinada mudança 

é muito alto, e coloca em risco a realização anterior, ou seja, a caminhada pela 

liberdade religiosa colocaria em risco todo o posicionamento do Pastor 

anteriormente definido em relação ao assunto. Quando Malafaia diz: “Você não 

precisa, muitas vezes, fazer uma caminhada com outro para dizer que tolera o 

outro, que aceita o outro”, a afirmação de Ferreira (2009) de que “isso matará 

aquilo”, apresentada na tese da ameaça, é percebida de forma clara. Se o pastor 

aceitasse o convite e fosse à caminhada, poderia matar muitos de seus ideais já 

apresentados e, consequentemente, até perder parte de seu prestígio e 

confiabilidade. 

 Pode-se identificar também, durante o episódio, a presença de algumas 

construções jornalísticas. Dentre elas, percebe-se a influência do gênero 

informativo, que segundo Marques de Melo (2010), é uma forma de apresentar 

dados ou informações, sem dominação explícita de opinião: “No artigo 210 da 

constituição, institui-se o ensino religioso em escolas públicas.” Nessa frase, 
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percebe-se que a informação é o foco central do direcionamento por parte do 

apresentador, visto que, utiliza de dados concretos, presentes na instituição para 

promover o debate que se instala a seguir. A opinião, segundo Marques de Melo 

(2010), como forma de expressão, pôde ser percebida especialmente na fala de 

Malafaia: “Bial, você sabe o que eu vejo? Um ateu pode dar opinião. Um humanista 

pode dar opinião. Um anarquista pode dar uma opinião. [...] Agora, quando alguém 

se manifesta, que tem princípios religiosos, é fundamentalista.” Quando ele 

questiona o apresentador, deixa claro que sua fala a seguir está baseada em suas 

crenças, opiniões, já que ele deixa explícito na frase “você sabe o que eu vejo?” – 

uma expressão puramente opinativa – e, portanto, caracterizadora de um discurso 

polêmico, tendo em vista o tema abordado conforme proposto por Wainberg, 

Campos e Behs (2002). O gênero caracterizado como infotenimento e suas 

categorias também puderam ser identificados no episódio.  Já no título, “Estado 

Laico”, é possível perceber, segundo Dejavite (2006), a categoria de crendices, 

pois envolve matérias ligadas às religiões, ritos e fé. A junção dos temas 

informação e entretenimento podem ser vistas no decorrer do episódio. O tema por 

si só já é informativo, e em seu desenvolvimento Pedro Bial trouxe o divertimento 

para abordagem, como, por exemplo, quando fala: É uma delícia de Estado Laico 

nosso Brasil. Na nota de dinheiro está escrito: Deus seja louvado. [Risos]”.  

Resultados finais 

 Os dois gêneros básicos do jornalismo podem ser considerados o 

informativo e o opinativo. Por muito tempo, como foi visto, o jornal calcou sua 

existência nesses que podem ser considerados os gêneros fundamentais sobre os 

quais toda a atividade jornalística acontece e se organiza. A notícia, somente 

considerada séria se veiculada através de um jornalismo tradicional, vem, como 

vimos, sofrendo alterações na forma como chega às pessoas – especialmente em um 

momento em que o papel da mídia vem sendo alterado. Assim, cada vez mais, 

ouvimos falar em infotenimento, formato que traz alterações na linguagem, na 

seleção de conteúdos e na forma de apresentação. E isso tem migrado do veículo 

jornal para a prática jornalística como um todo, programas de rádio e de televisão 

estão cada vez mais se voltando para essa prática. Além de informar, há humor, há 

polêmica, assim como visto no programa “Na Moral”. 
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 A polêmica não é um fenômeno homogêneo. Muito pelo contrário, como 

vimos, ela pode se manifestar de diferentes formas, como uma mera controvérsia,  

disputa ou discussão num debate, de forma intrínseca ao tema, ou construída a 

partir da forma como tal tema é abordado. Em contraponto aos temas polêmicos, 

alguns tópicos acabam sendo polemizados através da presença de um polemista. Ele é 

responsável fazer emergir disputas onde ninguém esperava, ora surpreendendo o 

adversário, ora eternizando conflitos. Uma forma de ver como um tema pode ser 

tratado é através das teses propostas por Hirshmann, desenvolvidas na teoria da 

Retórica da Intransigência; elas permitem descrever e mostrar diferentes 

objetivos, muitas vezes, ocultos no discurso. A retórica, através de suas teses, 

mostrou-nos que existem problemas que acabam comprometendo ainda mais os 

resultados; existem mudanças nas quais o custo é muito alto devido sua realização 

anterior; e por fim, existem discursos que defendem o conservadorismo e a 

estabilização, visto que mudanças são ilusórias e não impactam diretamente as 

estruturas da sociedade.  

 O “Na Moral”, mostrou-nos que se caracteriza como infotenimento, já 

que apresenta relevantes temas presentes na sociedade de uma forma diferente, 

ou seja, passar mensagens sérias de forma mais leve e divertida. Assim, percebeu-

se que, além de informar através de discussões, o programa acaba divertindo o 

receptor com seus conflitos, ou seja, não se trata de um jornalismo tradicional, 

como o Jornal Nacional, por exemplo, mas sim, de um meio que busca informar 

entretendo.  

 Com a realização da análise, por fim, puderam ser mostradas muitas das 

aplicações teóricas. Dessa forma, o programa tem a ver com o jornalismo, pois 

busca informar o público o qual assiste e também aquele que participa, expondo a 

principal dicotomia estudada: informação e opinião. É de natureza de 

infotenimento, pois transmite o conteúdo de forma diferente, ou seja, além de 

trazer informações, simultaneamente, diverte o receptor através de formas 

distintas ao jornalismo tradicional, por exemplo, por meio de debates. Traz a 

polêmica ao convidar perfis opostos para discutir, além de utilizar-se de temas 

polêmicos e/ou com possibilidade de serem polemizados. Por fim, como vimos, à 

luz das teses, a polêmica presente nos discursos podem trazer uma ameaça, uma 

futilidade, ou uma perversidade.  
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