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Este trabalho apresenta um estudo de recepção sobre uma reportagem 

exibida no programa “Fantástico”, da Rede Globo de Televisão, sobre o grupo 

de rock inglês Black Sabbath. A pesquisa adota como marcos teórico-

metodológicos os pressupostos da cultura da mídia, de Douglas Kellner (2001), 

o fait divers (Roland Barthes, 1971) e a perspectiva das mediações, de Jesús 

Martín-Barbero (1997). O corpus de análise abrange uma edição, captada no 

dia sete de julho de 2013, que versa sobre o lançamento do novo álbum da 

banda e a sua vinda ao Brasil no mesmo ano.  

Para tanto, inicialmente, abordamos um breve histórico dos programas 

jornalísticos no Brasil, o papel da rede Globo de televisão na realidade 

brasileira e a concepção de revista eletrônica. Neste sentido, traçamos um 

perfil do programa Fantástico. Logo após, averiguamos de que forma a mídia 

produz significado na atualidade buscando identificar os elementos que 

influenciam suas construções.  

Em um segundo momento, a perspectiva das mediações (Martín-

Barbero, 1997) será revista com o objetivo de subsidiar o estudo de recepção 

proposto, o qual será realizado junto a um grupo de oito fãs do grupo Black 
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Sabbath através da técnica dos grupos de discussão. Seguindo uma postura 

crítica, histórica e dialética, salientamos, cabe ressaltar, que este trabalho não 

pretende generalizar resultados, mas, sim, detectar tendências e vislumbrar 

possibilidades em um determinado contexto com base em uma amostra de 

opiniões. 

É na mídia que, atualmente, encontramos a forma dominante de cultura. 

Através de um véu sedutor que combina o verbal com o visual, a cultura da 

mídia – que é a cultura da sociedade – divulga determinados padrões, normas 

e regras, sugere o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado; 

fornece símbolos, mitos e estereótipos através de representações que 

modelam uma visão de mundo (imaginário social) de acordo com a ideologia 

vigente.  

Essa realidade constitui o horizonte social do “Fantástico”: apegado a 

interesses particulares, que respeitam determinados dogmas, e respirando o ar 

globalizante que permeia a realidade das empresas de comunicação, o 

programa dispensa, desta forma, específica modelagem às suas informações. 

Assim, em que pese o caráter informativo da matéria analisada, o “Fantástico” 

trava uma relação de cumplicidade com o poder vigente e a manutenção deste, 

e acaba estabelecendo simbolicamente uma ideologia de mercado em suas 

produções. Como resultado, na ação figural, o fait divers reina absoluto.  

Tal cenário é notado pela grande maioria dos entrevistados. De posse 

de suas competências culturais, fãs e não fãs da banda, os quais possuem 

idades, escolaridades, profissões e crenças diferentes, enxergam os desvios 

presentes na produção do “Fantástico” e opõem-se ao discurso da reportagem. 

Percebem o tom de deboche dos apresentadores e do repórter, o uso de 

clichês e estereótipos; observam a exploração de informações secundárias 

como a questão das drogas e as suas consequências nos integrantes da 

banda. 

Demonstrando uma postura de país atrasado ao tratar do Black Sabbath 

– a mesma que o entrevistado Sandro aponta da época da primeira edição do 

Rock in Rio –, o “Fantástico” informa sem informar. Ao invés de focar as 

atenções no novo disco e na turnê que passaria inclusive pelo Brasil, a tônica 

da matéria foi a do superficial baseada na emoção gratuita. Assim, a 
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reportagem abusa da inteligência do receptor.  
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