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Resumo
Este  artigo  analisa  se  e  como  o  melodrama,  apontado  por  Martín-Barbero  como  uma  das 
matrizes  culturais  da  América  Latina,  reconfigura  o  modo  de  fazer  jornalismo nas  revistas 
eletrônicas dominicais Fantástico, da Globo, e Domingo Espetacular, da Record. Os programas 
do corpus têm buscado articular  o campo da informação com o do entretenimento e assim 
redefinem premissas do jornalismo como interesse público, responsabilidade social, pertinência 
e  relevância  da  notícia.  Utilizamos  o  conceito  de  modo  de  endereçamento,  elaborado  pela 
Professora Itania Gomes no supracitado grupo de pesquisa. 
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1. Introdução

Para Martín-Barbero (2006a) o melodrama constitui uma das principais matrizes 

culturais  da  América  Latina,  que  se  manifesta  em diversos  aspectos  de  nossa  vida 

cultural.  Sendo assim,  ao  entendermos  o  jornalismo como uma categoria  cultural  e 

instituição  social,  de  acordo  com  Itania  Gomes  (2007)  nos  moldes  de  Raymond 

Williams e dos Cultural Studies, admitimos que características do melodrama podem se 

manifestar não somente nas produções de cunho teledramatúrgico e em aspectos da vida 

cotidiana, mas também no jornalismo, que é construído com marcas provenientes da 

matriz cultural popular latina. 
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Esta pesquisa se insere neste contexto ao investigar se e como o melodrama 

reconfigura o modo de fazer  jornalismo,  ao analisar  o  gênero programa jornalístico 

televisivo  e  o  subgênero  revistas  eletrônicas.  O  corpus  escolhido  para  o  estudo  é 

formado pelas revistas eletrônicas dominicais Fantástico, exibido há quase 37 anos pela 

Rede Globo, e  Domingo Espetacular, transmitido pela Rede Record há sete. Os dois 

programas  têm buscado articular  o  campo da  informação com o do entretenimento, 

redefinindo  conceitos-chave  do  jornalismo como interesse  público,  responsabilidade 

social, pertinência e relevância da notícia. 

Para nos aproximarmos do objeto de investigação, foi escolhido o conceito de 

modo  de  endereçamento  desenvolvido  pelo  Grupo  de  Pesquisa  de  Análise  de 

Telejornalismo, que diz respeito ao modo como um determinado programa se relaciona 

com sua audiência a partir da construção de um estilo, permitindo que se observe como 

as relações históricas e sociais que definem o gênero se dão em um objeto específico. 

Neste  sentido,  o  pressuposto  teórico-metodológico  adotado  defende  que  o 

telejornalismo, enquanto uma instituição social e uma forma cultural, deve ser analisado 

em programas específicos, ou seja, em sua encarnação concreta. 

2. O melodrama em nossas matrizes culturais

Autores como o inglês Peter Brooks e o espanhol radicado na Colômbia Jesús 

Martín-Barbero associam o surgimento do melodrama à Revolução Francesa, no final 

do  Século  XVIII,  estando  este  diretamente  relacionado aos  temas  das  narrativas  da 

literatura oral,  conforme indica Amaral  (2007).  “As paixões  políticas  e  as  violentas 

cenas vividas na Revolução exaltaram a imaginação e exacerbaram a sensibilidade das 

massas que podiam colocar suas emoções em cena” (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 

157-158, apud AMARAL 2007). 

Sendo assim, Baltar (2007) ressalta que Peter Brooks  e Thomas Elsaesser 

formulam o conceito de melodrama buscando pensar as questões que dizem respeito a 

uma 

“publicização”  da  esfera  privada  e  a  uma  “pedagogização”  dos 
sentimentos num contexto de formação da subjetividade moderna – 
por isso a centralidade do doméstico, do cotidiano, do feminino e das 
emoções nas narrativas tradicionais do melodrama. Nesse contexto, as 
instâncias  da  intimidade  e  da  moral  são  fundamentais  como 
reguladoras da vida social; como se o cotidiano (e com ele o privado e 
o íntimo) se constituísse no palco privilegiado para uma pedagogia 



moralizante (por isso a centralidade do olhar público sobre a esfera 
privada) frente às novas relações sociais e políticas de uma sociedade 
laica e de mercado. (BALTAR, 2007, p. 97)

Martín-Barbero  (2006a),  no  livro  Dos  meios  às  mediações,  analisa  a 

transformação cultural  em um percurso  histórico  que  vai  do início  da  formação do 

“Estado moderno” e identifica o melodrama como uma das principais matrizes culturais 

da América Latina. De acordo com ele, o melodrama é um espetáculo popular que, sem 

diálogos, estabelece uma grande cumplicidade com o público, por meio do apelo para as 

emoções, e se faz presente na cultura de massa contemporânea.

(...)  Martín-Barbero  procurará  identificar,  no  melodrama,  os 
mecanismos  através  dos  quais,  operando  desde  a  memória  e  o 
imaginário coletivo, ele irá dar conta do reconhecimento da cultura 
popular na cultura de massa. É o drama do reconhecimento o que está 
em  jogo  no  melodrama  e  reconhecimento,  na  acepção  adotada, 
significa interpelação.  (GOMES, 2011, p. 124).

Neste contexto, o melodrama representa um gênero, conceito este que o autor 

entende como uma estratégia de comunicabilidade, o lugar das mediações, em que se 

pode  analisar  o  processo  comunicacional  em  toda  a  sua  complexidade,  de  modo 

histórico, assim como o lugar de enfrentamento das diversas instâncias do mapa das 

mediações (BARBERO, 2006a) – lógicas de produção, formatos industriais, matrizes 

culturais e competências de recepção.

Neste  mesmo âmbito,  Amaral  (2007)  concebe o  melodrama como “(...)  uma 

espécie de macrogênero que inclui a telenovela, o folhetim, o radioteatro, a literatura de 

cordel, entre outros”. Logo, esta matriz cultural está imbricada em diversos produtos de 

nossa  cultura,  de  modo  que,  assim  como  Itania  Gomes  (2007),  ao  concebermos  o 

jornalismo como uma categoria cultural,  admitimos que ele manifesta características 

provenientes da matriz cultural popular e da narrativa melodramática. 

Visando pensar o melodrama como matriz para o sensacionalismo na imprensa, 

Enne (2007), a partir dos trabalhos de Jesús Martín-Barbero e Peter Brooks, destaca 

algumas características fundamentais deste gênero:

a  marca  do  excesso  (...),  tanto  na  forma  narrativa  quanto  na 
caracterização das personagens e situações; a estrutura maniqueísta, 
como bem indicou Martín-Barbero, marcada por sensações de medo, 
de ternura e de ira, entremeadas pelo risível, encenado pela figura do 
bobo, elemento-chave para a quebra da tensão (...);  a existência de 
uma  pedagogia  moral,  que  implica  no  reconhecimento  dos  lugares 
sociais, das virtudes e penalidades para sua corrupção, muitas vezes 
relacionada ao universo do privado que, via dramatização, é colocado 
para  apreciação  e  julgamento  público;  e  (...)  uma  pedagogia  das 



próprias  sensações,  indicando  momentos  e  lugares  corretos  para  a 
exacerbação e a vivência explícita das emoções, em oposição ao riso 
recolhido e às lágrimas furtivas que são exigidas na contenção que é a 
marca do ethos burguês.  (ENNE, 2007, p. 75-76) 

Amaral  (2007)  aponta  que  encontramos  a  matriz  melodramática  tanto  nos 

critérios  de  noticiabilidade,  como na  estrutura  da  notícia  dos  veículos  e  acrescenta: 

“Normalmente, no jornalismo, o melodrama se revela quando as notícias restringem-se 

a apresentar a singularidade dos fatos ao seu máximo. Assim ocorre nos  fait divers, 

assim ocorre nas notícias sem contexto”. (AMARAL, 2007, p. 115) 

3. Aspectos metodológicos

Para analisar  se e como o melodrama reconfigura o modo de fazer jornalismo 

nas  revistas  eletrônicas  dominicais,  Fantástico e  Domingo Espetacular,  atualizando, 

desta  forma,  o  gênero  programa  jornalístico  televisivo  e  o  subgênero  revistas 

eletrônicas, usamos o conceito de modo de endereçamento desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa de Análise de Telejornalismo. Modo de endereçamento diz respeito à maneira 

como um determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da construção 

de um estilo. 

Para este estudo, Itania Gomes (2007) estabelece quatro operadores de análise, 

que  consideram a  articulação  dos  elementos  semióticos  com elementos  discursivos, 

sociais,  ideológicos,  culturais  e  propriamente  comunicacionais.  Ao  observar  os 

operadores –  mediador, contexto comunicativo, organização temática  e pacto sobre o  

papel do jornalismo – de forma articulada entre si, o analista é capaz de acessar o modo 

de endereçamento de um programa específico. Deste modo, para a autora, os operadores 

são os “lugares” para onde o analista deve olhar, não o fim último do esforço analítico. 

Neste  contexto,  os  mediadores correspondem  aos  apresentadores,  comentaristas, 

repórteres, produtores e editores, ou seja, todos aqueles que produzem o programa. O contexto 

comunicativo diz respeito ao contexto em que o programa televisivo atua, compreendendo o 

emissor, o receptor e as circunstâncias espaço-temporais em que o processo comunicativo se dá.  

Já a  organização temática corresponde à forma como o programa organiza a apresentação de 

seus temas,  representando uma aposta – por parte da emissora e daqueles que constroem o 

produto televisivo – em determinadas competências e interesses do telespectador. A propósito 

do  pacto  sobre  o  papel  do  jornalismo podemos  dizer  que  a  relação  entre  programa  e 

telespectador é regulada por um pacto que se refere ao papel que o jornalismo desempenha na  

sociedade e é a partir dele que o telespectador guiará suas expectativas a respeito do programa. 



4. Revistas Eletrônicas
Veras (2010), analisando o  Domingo Espetacular  e o  Fantástico concluiu que, 

mesmo pertencendo a um mesmo subgênero, os dois programas apresentam cada um 

seu estilo próprio, com elementos e marcas que lhes são peculiares na construção do 

modo de endereçamento, que mistura informação e entretenimento. Entretanto,

Pertencentes ao mesmo subgênero, ambas as revistas eletrônicas têm 
uma similaridade na descontração que pretendem transmitir através do 
cenário  informal,  do  figurino  despojado  dos  apresentadores,  da 
maleabilidade da organização temática e do alargamento dos critérios 
de noticiabilidade dos programas. (VERA, 2010, p. 15)

Segundo ela, no Fantástico, o entretenimento apresenta-se mais demarcado nos 

quadros de humor e variedades, enquanto o Domingo Espetacular o explora em quadros 

cujos assuntos abordados não seriam pauta no jornalismo tradicional. 

4.1 Show da vida, do jornalismo e do entretenimento

Com quase 38 anos no ar, a proposta3 do Fantástico se mantém atual no contexto 

dominical da televisão brasileira, consistindo em reunir “jornalismo e entretenimento 

para levar até o telespectador o que de mais espetacular estivesse acontecendo no Brasil 

e no mundo”.

O Fantástico se insere na grade da emissora após um programa de auditório e é 

atualmente apresentado pelos jornalistas Zeca Camargo, Patrícia Poeta, Tadeu Schimdt 

e Renata Ceribelli,  os quais se revezam na apresentação da revista e se alternam na 

condução de reportagens e quadros, que ficam no ar por algumas semanas ou se tornam 

fixos no roteiro do programa semanal.  

Podemos dizer que os mediadores do Fantástico têm a cara do programa: trazem 

um quê de entretenimento, marca da programação dominical, que ao mesmo tempo se 

articula com a reportagem especial e investigativa, diferindo-se do factual diário. Sendo 

assim,  Patrícia  Poeta  foi  garota  do tempo do  Bom Dia Brasil,  Renata Ceribelli  por 

muitos anos repórter do Vídeo Show, Zeca Camargo veio da MTV e iniciou na Globo 

com um quadro ligado ao  universo junevil  e  Tadeu Schimidt  construiu  sua carreira 

fincada no jornalismo esportivo.  

3 De acordo com o site  da  emissora  disponível  em:  < http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/ 
0,27723,GYN0-5273-247251,00.html>. Último acesso em 25 de maio de 2011. 

http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-247251,00.html
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-247251,00.html
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/


A relação  entre  os  apresentadores  é  bastante  descontraída,  revelando  certa 

intimidade entre o grupo, o qual se trata somente pelo primeiro nome, e se reporta ao 

público  de  modo  informal,  usando “você”.  O clima  descontraído  também pode ser 

notado nas ocasiões em que os apresentadores interagem, comentando informações do 

quadro ou reportagem e, algumas vezes, falando coisas que não têm relevância do ponto 

de vista jornalístico, mas que ajudam na aproximação com o telespectador, como no 

caso do dia 1º de agosto de 2010

Imagem Texto
Na  volta  dos  comerciais,  a 
apresentadora  começa  a 
conversação  com  o  parceiro, 
entre  sorrisos  e  tentando 
parecer  o  mais  natural 
possível.

Patrícia Poeta: Estamos de volta na TV da sua casa.  
Sabe que muita gente pergunta, ‘o fantástico é ao 
vivo?’ Perguntam isso pra você, Zeca?

Zeca Camargo: Muitas vezes.

Patrícia Poeta: Pra mim também. Mas a resposta é  
clara. Quer uma prova disso? Agora são 21 horas, 15  
minutos e 14 segundos no horário de Brasília. 

É comum também na condução de quadros do  Fantástico atores,  como Luis 

Fernando Guimarães, Denise Fraga, Regina Casé, Fiuk, críticos de moda, como Glória 

Kalil, e especialistas em saúde, como Dráuzio Varella. Esta característica está de acordo 

com a  grande variedade temática do programa, que vai desde reportagens sobre fatos 

que marcaram a semana no país e no exterior a quadros4 de humor (Exagerados, Super 

Sincero),  de  comportamento  feminino  (Liga  das  Mulheres),  de  concurso  de  beleza 

(Menina  Fantástica),  de  futebol  (Bola  Cheia,  bola  murcha),  de  comportamento  em 

vizinhança  (Reunião  de  condomínio),  conciliação  judicial  (O  conciliador),  sobre 

personagens curiosos (Me Leva Brasil), comportamento adolescente (Jogo da Verdade,  

Turma 1901), além de uma parte destinada à exibição do gol da semana. Como aponta 

Vera (2010), “(...) é oferecida ao telespectador uma ‘salada de atrações televisivas’ que 

vão  desde  informações  de  interesse  público  até  quadros  humorísticos  feitos  com o 

objetivo de simplesmente divertir”. 

4 Os quadros têm duração de algumas semanas e se alternam no ar. Alguns chegam a ter temporadas mais  
longas, como séries. 



Alguns  dos  exemplos  de  programas  que  ganharam  “independência”  após 

experimentação no  Fantástico são a série  A Vida Como Ela é, exibida em 1996, e o 

Profissão Repórter, de 2006. Este fato comprova a importância do programa na grade da 

emissora como lugar de inovação e testes. 

Desde sua primeira edição, em 5 de agosto de 1973, a revista eletrônica conta 

com um núcleo responsável por shows e dramaturgia, o que representa o forte papel 

destas  construções  no  programa,  que  também  destaca-se  pelo  espaço  que  dá  aos 

humorísticos5. É justamente nestes quadros que as marcas do melodrama ressaem na 

revista dominical, em produções dramatúrgicas que podem ou não ser construídas com 

base em personagens e situações reais, ou hipotéticos que poderiam ser verídicos, mas 

que se distinguem ao ganharem tons de excesso e maniqueísmo. 

Este é o caso da top model Leandra Borges, personagem de Ingrid Guimarães, 

que,  ao  brincar  com ficção e  fatos  reais,  sonha em ser  igual  à  Gisele  Bündchen  e 

exagera nas paradas, caras, bocas, sotaques e dicas de moda. No episódio de 10 de maio 

de 2010, a personagem, que engravidou como Gisele e a atriz que lhe dá vida, chega a 

falar  que  seu  parto  natural  durou  40  horas. Já  o  Super  Sincero,  de  Luis  Fernando 

Guimarães, apresenta um homem que não consegue mentir para ninguém e, devido à 

sua sinceridade extrema, satiriza situações da vida cotidiana. Este quadro é um exemplo 

do  excesso  das  narrativas  do  programa  e,  a  partir  da  sátira,  exige  da  audiência  o 

reconhecimento dos lugares sociais que ocupa.

Outra  marca  do  melodrama  que  é  comumente  utilizada  no  Fantástico é  a 

publicização da esfera privada em quadros que apresentam personagens e suas histórias 

românticas, questões judiciais e aspectos da vida cotidiana, entre outras temáticas. Este 

uso,  a  partir  de  depoimentos  e  reconstituições,  ajuda  a  estreitar  a  relação  entre  o 

programa,  os  mediadores  e  os  telespectadores,  assim  como  a  identificação  com  o 

produto  exibido.  Por  outro  lado,  a  dramatização  que  se  faz  de  situações  reais  do 

universo íntimo e privado as coloca para apreciação e julgamento público, de modo que 

pode até convergir com uma pedagogia moralizante. 

Em  O Cupido,  Patrícia  Poeta conta histórias  surpreendentes de amor,  muitas 

vezes  ressaltando  seus  aspectos  de  contos  de  fada.  Neste  e  em outros  quadros,  as 

histórias não são de interesse público, visto que não constituem valor notícia do ponto 

de vista jornalístico, mas suprem as demandas de entretenimento do programa. 

5 O humorista Chico Anysio esteve em todas as edições dos primeiros 16 anos do Fantástico.



Por outro lado, em O Conciliador, a esfera privada é publicizada em função do 

interesse público, colocado em pauta nos exemplos de como a conciliação de conflitos 

entre  parentes,  vizinhos  ou  empresas  pode  ser  alcançada  de  forma  mais  simples  e 

rápida. O quadro pode funcionar como um serviço para o telespectador que já passou 

por situações semelhantes ou, ainda, que deseja ver seus problemas resolvidos com a 

ajuda de um conciliador e Max Gehringer.  

No Me leva, Brasil, quadro em que o repórter Maurício Kubrusly percorre o país 

desde o ano 2000 para encontrar os mais curiosos personagens, predomina um clima 

descontraído  e  bem humorado,  no qual  a  marca  risível  do  melodrama aparece.  Por 

exemplo,  esta  característica  ficou  bem evidente  no  dia  9  de  maio  de  2010  quando 

Kubrusly foi atrás da história de uma mãe que colocou o mesmo nome e sobrenome 

(Severina de Sousa Cavalcante) em oito filhas para cumprir uma promessa. O fait divers  

também aparece em inúmeras reportagens do programa, seja pela espetacularidade da 

imagem ou excentricidade do fato, sendo sempre tratado de modo leve e descontraído.

Entretanto,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  constitui  como  uma  opção  de 

entretenimento  nas  noites  de  domingo,  o  Fantástico se  legitima  como  programa 

jornalístico que vai além do factual diário e aborda assuntos de interesse público, muitas 

vezes atemporais, sob a premissa da imparcialidade em reportagens investigativas, que 

podem  incluir  reconstituições,  entrevistas  exclusivas  e  abordagens  que  mostram 

diversos pontos de uma história. 

As entrevistas exclusivas6 do programa têm forte apelo emocional, com closes 

que  demonstram  as  fragilidades  dos  entrevistados  –  em  lágrimas  furtivas  e  mãos 

inquietas, por exemplo, – ou até mesmo na comoção dos mediadores. Sempre que um 

fato ganha grande repercussão durante a semana, mas continua sem explicação ou não 

se consegue saber a versão de um dos envolvidos, a audiência gera grandes expectativas 

sobre  a  exclusiva  que  o  Fantástico trará.  Esta  é  uma  prova  do  reconhecimento  do 

caráter sério do jornalismo do programa, que se apresenta ao telespectador como uma 

espécie de agente em busca da verdade. 

Em geral, as entrevistas exclusivas vêm acompanhadas de reportagens que as 

complementam  e  contextualizam.  No  período  em  análise,  para  contextualizar  o 

assassinato de um inocente por um policial ocorrido na semana anterior, o programa 

6  Recentemente o Fantástico conseguiu entrevistas exclusivas com fontes que o Brasil inteiro queria 
ouvir, como o casal Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, Suzane Von Richthofen e Ronaldo “Fenômeno”, 
após o episódio com os travestis. 



exibiu uma exclusiva com um policial que se envolveu em episódio semelhante há 13 

anos, e buscou saber “O que acontece com policiais que se envolvem em casos assim? 

O Fantástico foi investigar”.   Neste caso,  foram usadas  imagens que sensibilizam o 

espectador, como o local do acontecido, o sepultamento, o caixão e pessoas chorando. 

A reconstituição e simulação de cenas, com uso de bonecos, ilustração ou atores, 

também é marca das construções do  Fantástico. Na edição de 9 de maio de 2010, a 

simulação da explosão fracassada de um carro bomba em Nova York  mostrou que a 

emissora não hesita em usar recursos tecnológicos e financeiros – elementos que dizem 

muito  das  lógicas  de  produção  da  Globo  –  para  que  o  telespectador  possa  ver  ou 

entender os detalhes de um fato.   Neste caso, também foi feito um apelo emocional, 

mostrando o número de pessoas que circulam no local do atentado terrorista e, com a 

remontagem da cena, cogitando o que poderia ter acontecido com elas: 

Imagem Texto
A explosão  de  um  carro  do 
mesmo tamanho  do usado na 
tentativa  de  atentado  é 
mostrada  em  câmera  lenta  e 
com riqueza  de  detalhes,  que 
são  repetidos  inúmeras  vezes. 
Uma música de fundo acentua 
o  drama  e  a  tensão  da 
composição,  assim  como  o 
tom emotivo da simulação. 

Off  do repórter:  (...) Repare nessa imagem captada 
em super câmera lenta. Um pedaço de borracha se  
desprende do carro e atinge a cabeça do manequim. E  
se fosse um ser humano?

Sendo  devidamente  reconhecido  como  uma  revista  eletrônica  e  articulando 

jornalismo  e  entretenimento,  algumas  reportagens  do  Fantástico têm  marcas  da 

programação  dominical  que  estão  plenamente  de  acordo  com  as  expectativas  da 

audiência  de  encontrar  leveza  e  descontração  neste  dia  da  semana.    Sendo  assim, 

algumas  matérias  são  construídas  de  modo  a  destacar  estes  aspectos,  como  na 

reportagem sobre a  suspeita  de  que a  pneumonia  que  matou a  atriz  hollywwodiana 

Brittany Murphy  e seu marido foi causada pelo mofo

Imagem Texto
A casa de Brittany Murphy sob 
investigação aparece com uma 
montagem de coisas verdes 
que escorrem pela parece, 
representando o mofo. Em 
seguida, a reportagem traz uma 
cena de um filme em PB em 

Off  Patrícia Poeta: (...) Eles são um perigo. Inimigos  
invisíveis (...)
 



que a atriz chora e a 
maquiagem escorre, o que se 
assemelha a um filme de 
terror.

Foram usadas imagens 
gráficas, como olhos e dentes 
de monstros, nos lugares onde 
estavam os grandes “vilões” da 
casa de um personagem 
comum: mofos e infiltrações 
nas paredes, papelada 
empilhada na mesa, ácaros no 
tapete. 

Off  Patrícia Poeta: (...) Pronto, agora você já tem as 
armas para não deixar que sua casa vire cenário de  
filme de terror (...)

Nesta  matéria,  a  estética  utilizada  pela  editoria  de  arte  se  assemelha  à  do 

programa CQC da Bandeirantes, o qual tenta se legitimar como jornalístico, enquanto é 

acusado de não sê-lo. 

4.2 Domingo de espetacularidades na tela da Record

O  Domingo Espetacular estreou em abril de 2004, das 17 horas às 20 horas, 

horário dos programas dominicais de auditório. Em 30 de maio de 2010 o programa 

passou a  ser  exibido  na  faixa  das  20  horas,  concorrendo  assim diretamente  com o 

Fantástico,  da  Globo.  Com  a  mudança  de  horário,  o  programa  se  aproximou  da 

audiência  do  concorrente,  registrando,  por  exemplo,  em  junho  de  2010  a  segunda 

colocação no Ibope por cinco semanas consecutivas7. No dia 27 de junho, por exemplo, 

registrou o melhor índice de audiência do ano até então8, com a média de 17 pontos, 

contra 23 do programa global.

Atualmente, seu trio de apresentadores é formado por Paulo Henrique Amorim, 

Janine  Borba  e  Fabiana  Scaranzi,  mediadores  com trajetória  estabelecida  no campo 

jornalístico,  o  que  representa  mais  uma  aposta  da  emissora  em  legitimar  sua 

credibilidade e uma garantia a mais de que na revista eletrônica se faz um “jornalismo 

verdade”. A chegada de Marcelo Rezende ao Domingo Espetacular, a partir de outubro 

7 Informações do portal R7 disponível em <http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/domingo-
espetacular-bate-recorde-de-audiencia-20100628.html>. Último acesso em  25 de maio de 2011. 

8 O recorde do ano foi batido em 5 de dezembro de 2010, quando o programa registrou 17 pontos, com 
picos de 23, e obteve a menor diferença no confronto com o Fantástico: apenas 3 pontos. 

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/domingo-espetacular-bate-recorde-de-audiencia-20100628.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/domingo-espetacular-bate-recorde-de-audiencia-20100628.html


20109,  não  só  ratifica  esta  premissa,  mas  também  acentua  as  características 

melodramáticas do programa. Rezende traz para o semanal sua experiência de mais de 

30 anos de carreira, muitos deles à frente de programas policiais e investigativos como 

o Linha  Direta,  da  Globo, Repórter  Cidadão,  da  Rede  TV!,  e  Tribunal  na  TV,  da 

Band. Neste contexto, vale lembrar que 

a principal marca de endereçamento do  Linha Direta  está no formato 
de  apresentação da notícia  e  no uso de uma linguagem televisiva 
híbrida,  que mistura  elementos  próprios  da teledramaturgia  como a 
construção de cenas por meio da simulação e o uso de uma linguagem 
melodramática.  (OLIVEIRA, 2008)

Fortes  marcas  do  Linha  Direta estão  presentes  nas  reportagens  especiais 

construídas por Rezende no Domingo Espetacular10, principalmente na composição do 

melodrama,  recorrente na tensão e emoção das investigações e das reconstituições, na 

centralidade do doméstico e do cotidiano e na pedagogização dos sentimentos. Deste 

modo, Rezende passou a ser um mediador chave na configuração do programa, assim 

como, na interpelação por nossas matrizes melodramáticas que o compõem, acentuadas 

principalmente  no  que  diz  respeito  a  construções  que  prezam  pelo  excesso  na 

caracterização dos personagens e dos acontecimentos e na estrutura maniqueísta, que 

articulam sensações de medo, ternura e ira. 

A equipe do programa conta também com o zootecnólogo Alexandre Rossi, do 

quadro  Dr.  Pet,  Tina  Roma,  que  comanda  o  Giro  dos  Famosos,  sobre  a  vida  das 

celebridades, e a jornalista Renata Alves, do quadro  Achamos no Brasil, que descobre 

personagens exóticos pelo país.  Quadros como  Grande Reportagem,  Reportagem da 

Semana e 60 minutos, versão brasileira do Sixty Minutes, da CBS, também são exibidos 

todos os domingos. 

A revista eletrônica da Record tem quadros fixos, diferentemente do Fantástico 

que conta com quadros com duração pré-determinada, o que configura uma identidade 

que vem sendo construída nos últimos sete anos e permite que o telespectador tenha 

expectativas a respeito do que ele vai encontrar aos domingos. 

9 Em seu site, a emissora apresenta o jornalista como “conhecido por tocar em feridas sociais”. Enquanto 
ele conceitua o jornalismo que faz juntamente com alguns companheiros como “o jornalismo que revela 
as  mazelas  do  país”.  http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/marcelo-rezende-estreia-no-
domingo-espetacular-20101022.html

10 Esta construção já pode ser notada no vídeo de chamada para a primeira reportagem de Marcelo 
Rezende  no  Domingo  Espetacular  http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/marcelo-rezende-
estreia-no-domingo-espetacular-20101022.html

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/marcelo-rezende-estreia-no-domingo-espetacular-20101022.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/marcelo-rezende-estreia-no-domingo-espetacular-20101022.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/marcelo-rezende-estreia-no-domingo-espetacular-20101022.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/marcelo-rezende-estreia-no-domingo-espetacular-20101022.html


A forma como os apresentadores se referem à audiência, tratando-a por “você”, 

acentua ainda mais o caráter familiar  desta relação. Em alguns momentos, como na 

abertura, esta relação fica mais íntima ainda devido às expressões informais e bordões 

usados  por  Paulo  Henrique  Amorim,  marcas  pessoais  do  jornalista:  “Olá,  pessoal”, 

“Olá, tudo bem?” e “É, já, já”. 

O  Domingo  Espetacular se  estabelece  em  uma  mistura  entre  a  reportagem 

investigativa  e  o  entretenimento,  que  reafirmam  valores-notícias  e  premissas  do 

jornalismo  como  interesse  público,  imparcialidade,  factualidade,  atualidade  e, 

principalmente, o “jornalismo verdade”.

A revista  eletrônica  dominical  tem reportagens de forte  caráter  investigativo, 

que, dependendo da edição, chegam a ter até 40 minutos de duração, como a Grande 

Reportagem e a Reportagem da Semana. 

Uma  das  estratégias  que  ratifica  as  premissas  do  programa,  e,  portanto,  da 

emissora, é a aparição de uma tela preta ao final da Reportagem da Semana, com o logo 

da Record e a inscrição “jornalismo verdade”, composição que fica alguns segundos 

parada na tela. Este uso demonstra claramente as intenções do programa de reafirmar 

seu caráter jornalístico baseado na verdade, após a exibição do que podemos chamar de 

sua reportagem principal. O uso do selo “Exclusivo” no canto inferior direito do vídeo, 

antecedido  por  falas  de  Paulo  Henrique  Amorim como “Acompanhe  estas  imagens 

exibidas em primeira mão pela Record” ou “Ouça com exclusividade a conversa (...)”, 

também é outra marca do programa para se autolegitimar, enquanto detentor de material 

exclusivo e de grande relevância. Neste contexto, como aponta Vera (2010) o conceito 

de  atualidade  do  programa  se  difere  dos  telejornais  diários,  que  estão  muito 

relacionados  ao  tempo  presente  dos  acontecimentos.  “No  Domingo  Espetacular,  ao 

contrário, a atualidade é considerada, muitas vezes, na perspectiva da revelação pública, 

daquilo que não foi mostrado aos telespectadores, independentemente da data ocorrida” 

Vera (2010, p. 13). 

O programa de 6 de fevereiro de 2011 apresentou sua Grande Reportagem sobre 

o  submundo  do  roubo  de  veículos  no  Brasil,  que  incluía  a  prisão  de  quadrilhas  e 

depoimentos de vítimas de assaltos a carros e motocicletas. A construção da reportagem 

é  feita  a  partir  de  flagrantes  de  ações  da  polícia,  em que a  câmera  acompanha  os 

policiais dentro do carro e nas investidas e abordagens em becos e vielas. Sendo assim, 

é  comum  o  uso  de  imagens  tremidas  e  de  baixa  qualidade,  com  enquadramentos 

mambembes. A impressão que se tem é a de que o repórter esteve presente em todos os 



locais onde se deu a ação, testemunhando a realidade e a crueza dos fatos. Entretanto, 

Marcelo  Rezende,  repórter  que  personifica  a  Grande  Reportagem,  não  aparece  em 

nenhuma  das  imagens  das  ações,  de  modo  que  podemos  concluir  que  um repórter 

cinematográfico ou demais membros da equipe de produção puderam ter acompanhado 

a polícia,  mas não Rezende. A voz dele está no off  e sua presença é registrada nas 

passagens, que são gravadas em outros locais, dias e horários. 

Apesar  de  todo  o  clima  de  tensão  que  caracteriza  a  Grande  Reportagem, 

carregada pelos altos níveis de emoção dos fatos, pela alta dramaticidade das imagens e 

da  narração,  traços  das  narrativas  tradicionais  do  melodrama,  alguns  trechos  destas 

construções são intercalados pelo risível supracitado. Em uma das passagens, com uma 

entonação cômica, Marcelo Rezende enuncia 

Imagem Texto
O  mediador  apresenta 
claramente  um  sorriso  ao 
proferir  a  última sentença,que 
vai  de  sua  passagem  para  a 
cena  da  prisão  de  um 
assaltante  de  carro  no  motel 
onde estava com uma parceira.

Passagem de Marcelo Rezende:  (...) Um desafio 
mesmo é encontrar o tal carro dentro de um motel.  
Desafio maior ainda é quando ladrões e namoradas  
estão prontinhos para uma noite de amor e encontram 
um par de algemas

Esta  construção  poderia  se  aproximar  de  qualquer  folhetim,  gênero 

assumidamente melodramático. Deste modo, podemos sentir a tênue linha de separação 

entre o jornalismo “sério” ou “verdade” e o entretenimento, em um momento em que a 

abordagem ganha um quê de fait divers, 

A articulação  entre  entretenimento  e  informação  acontece  no  programa  em 

quadros em que são abordadas curiosidades da vida animal e das celebridades e que 

apresentam fait divers, como no caso de Câmera em Ação, “(...) flagrantes incríveis do 

Brasil e do mundo. São as imagens que marcaram a semana”, em que são elencados 

eventos  sem  nenhuma  conexão,  mas  que  se  aproximam  pela  espetacularidade  da 

imagem ou excentricidade do fato, como por exemplo: “o chifre de um touro que saiu 

pela  boca  de  um toureiro”.Em  abordagens  como  estas  podemos  verificar  uma  das 

características do melodrama: a exploração da singularidade dos fatos ao máximo. 

Outro exemplo de reportagem que explora a singularidade do fato e, neste caso é 

marcado  pela  descontextualização  da  notícia,  pode  ser  visto  no  programa  de  6  de 

fevereiro de 2011. O Domingo Espetacular apresentou sua Grande Reportagem sobre o 



submundo do roubo de veículos no Brasil, entretanto, optou por tratar um caso ocorrido 

na semana, logo,  factual,  separadamente em outra reportagem, de modo muito mais 

descontraído e leve, como “uma incrível história de sorte. Em meio a uma tentativa de 

assalto  (de  moto),  um homem foi  salvo  pela  mochila  que  carregava nas  costas”.  A 

reportagem explorou  o  fato  como  inusitado,  pitoresco,  mais  uma  vez  podendo  ser 

caracterizado como um fait divers, sem incluí-lo na Grande Reportagem, apesar de estar 

plenamente de acordo com os números e abordagens apresentados nesta, que, por sua 

vez,  tem  acentuado  caráter  investigativo  e  é  marcada  pela  tensão  da  denúncia.  A 

reportagem foi construída a partir de uma reconstituição de como se deu a tentativa de 

assalto, ponto que ratifica a dramaticidade da matéria.

A trilha sonora usada na Grande Reportagem, principalmente nas que envolvem 

perseguição da polícia e prisões, lembra a de filmes de ação, cobrindo cenas que passam 

rapidamente  de  uma  para  outra.  As  ideias  de  “ação,  movimento  e  perigo”,  que  as 

músicas e o rápido corte de edição transmitem nas ocasiões em que são usadas, nem 

sempre são necessárias, destoando muitas vezes do que o telespectador vê nas imagens. 

Nos casos em que destoa, a trilha é usada em cenas tranquilas, como, por exemplo, em 

que pessoas são presas sem apresentar nenhuma resistência.  Por outro lado, seu uso 

corresponde às expectativas do telespectador acostumado a ver filmes de ação em cenas 

de perseguição a bandidos, se assemelhando bastante à própria construção deste tipo de 

filme. 

Na Grande Reportagem de 27 de março de 2011, uma das cenas construídas se 

assemelha  clara  e  intencionalmente  à  do  filme  Cidade  de  Deus:  acompanham-se 

policiais em uma ação que tenta impedir que drogas entrem na favela. A câmera, dentro 

de um carro da polícia, percorre a favela e mostra pessoas comuns pelas ruas, até chegar 

a um campo de várzea onde garotos jogam futebol. Neste momento a narração em off 

para e é feita uma transição para as cenas iniciais do filme com a narração original, 

também com meninos jogando bola, seguida pela cena do personagem Buscapé no meio 

do confronto entre bandidos e policiais, em que o garoto pensa: “Na Cidade de Deus, se 

correr o bicho pega,  se ficar o bicho come”. Neste ponto,  a construção da narrativa 

jornalística se assemelha muito à de caráter ficcional do filme, ratificando a hibridização 

entre informação e entretenimento do Domingo Espetacular.



Nesta mesma  Grande Reportagem pode-se ver uma construção maniqueísta11, 

que também é marca das narrativas melodramáticas. Em uma das passagens, Marcelo 

Rezende, entre sorrisos, com fala mansa e amigável, enuncia a seguinte sentença: “Mas 

quantos Adãos existem espalhados pelas favelas do Brasil? Adão do mal e Adão que 

quer deixar de ser mal?”.  Na maioria delas polícia e bandidos alternam-se entre os 

lados do bem e do mal: o mesmo jornalismo que denuncia as ações de criminosos tem 

imagens exclusivas de ações indevidas de policiais, como no dia 27 de março de 2011, 

em que um grupo de Manaus abordou de forma errada um adolescente e o baleou.  

Outro recurso que acentua o caráter melodramático das reportagens do Domingo 

Espetacular é a repetição de imagens e frases marcantes diversas vezes ao longo de uma 

construção. Cortes de cenas em que se falam coisas como “Eu vi pessoas serem mortas 

à  machadada”  ou  “esse  aí  se  mostrar  o  rosto  morre”,  com imagem embaçada,  são 

repetidas inúmeras vezes até chegarem ao ponto de serem exibidas em seu contexto, 

podendo ser uma estratégia para carregar o espectador de emoções e expectativas que o 

levem a assistir a longa reportagem até o final. 

5.  Conclusão

A análise de programas jornalísticos televisivos nos trabalhos desenvolvidos no 

grupo  de  pesquisa  ao  qual  este  estudo  está  vinculado  vem  mostrando  de  forma 

recorrente uma aproximação entre o telejornalismo e a matriz cultural melodramática. 

Esta pesquisa veio a contribuir neste sentido ao se deter a analisar diretamente se e 

como características das narrativas melodramáticas se apresentam em construções do 

telejornalismo, no caso, de duas revistas eletrônicas semanais. O contexto no qual o 

Fantástico  e  o  Domingo  Espetacular se  inserem,  configurado  pela  programação 

dominical,  que  permite  uma  forte  articulação  entre  jornalismo  e  entretenimento,  é 

propício à manifestação das matrizes melodramáticas.

Sendo assim, notam-se em ambos os programas aspectos do melodrama, o qual 

se constrói de modo específico em cada uma das revistas eletrônicas. No Fantástico a 

presença  de quadros  humorísticos  e  séries  de  variedades,  assim como de atores  em 

quadros da teledramaturgia, põe em cena os excessos melodramáticos e traços de seu 

maniqueísmo. O melodrama também se faz presente na publicização da esfera privada e 

11 O caráter maniqueísta foi notado em outras Grandes Reportagens, alternando polícia e bandidos entre 
o bem e o mal.  



do  íntimo  para  o  julgamento  público.  As  entrevistas  exclusivas,  marcadamente 

reconhecidas pela audiência e pelo campo jornalístico, têm forte apelo emocional, nos 

enquadramentos e closes, assim como na condução do mediador, que explora pontos de 

fragilidade sentimental dos entrevistados. 

No Domingo Espetacular, especialmente na Reportagem Especial e na Grande 

Reportagem, é  recorrente a tensão e emoção das investigações e das reconstituições, 

abordando principalmente a centralidade do doméstico e do cotidiano e a pedagogização 

dos sentimentos. Neste sentido, Marcelo Rezende é um mediador chave na configuração 

do melodrama no programa, sobretudo na construções de reportagens que prezam pelo 

clima de tensão, pelos altos níveis de emoção dos fatos e pela alta dramaticidade das 

imagens  e  da  narração.  A  maioria  das  reportagens  do  programa  apresenta  a 

contextualização  dos  fatos,  entretanto  no  período  de  análise  foi  verificada  uma 

descontextualização da notícia. O repetição de imagens e falas marcantes ao longo das 

construções  também  é  frequente  no  Domingo  Espetacular,  recurso  de  edição  que 

acentua a dramaticidade e emoção dos fatos. 

Já os fait divers de forte apelo emocional, tanto da espetacularidade da imagem, 

quanto do apelo para o risível, pelo absurdo do fato, estão presentes nos dois programas 

e são responsáveis por trazer a leveza que a hibridez entre jornalismo e entretenimento 

pede  e  que  muitas  vezes  permite  “brincar”  com  coisas  sérias  e  explorar  apenas  a 

singularidade do fato.

Deste modo, podemos concluir que as construções das revistas eletrônicas que 

trazem  traços  das  narrativas  melodramáticas  operam  buscando  reconhecimento  nas 

matrizes  culturais  da  audiência,  tão  acostumada  a  estas  características  em sua  vida 

cotidiana e em outros produtos e narrativas. 
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