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Este trabalho apresenta um estudo de recepção a respeito de uma reportagem exibida 
no programa “Fantástico”, da Rede Globo de Televisão, sobre o grupo de rock inglês 
Black Sabbath. Adotando uma postura crítica, histórica e dialética, a pesquisa tem como 
marcos teórico-metodológicos, os pressupostos de Douglas Kellner (2001), Roland 
Barthes (1971), Jesús Martín-Barbero (1997) e Stuart Hall (2003). O corpus de análise 
abrange a edição do dia sete de julho de 2013, que aborda o lançamento do novo álbum 
da banda e a sua vinda ao Brasil no mesmo ano. 
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This is a reception study regarding a piece of news broadcasted in a television program 
in Brazil called “Fantástico”, from the Rede Globo de Televisão, about the English rock 
group Black Sabbath. Having a critical, historical and dialectical approach, this research 
adopts as theoretician-methodological landmarks the presuppositions of Douglas 
Kellner (2001), Roland Barthes (1971), Jesus Martín-Barbero (1997) and Stuart Hall 
(2003). The body of work encloses a edition of 7th july of 2013, which contemplates the 
band’s new album and its visit to Brazil in the same year. 
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Introdução

Este trabalho apresentará um estudo de recepção a respeito de uma re-

portagem exibida no programa “Fantástico”, da Rede Globo de Televisão, 

sobre o grupo de rock inglês Black Sabbath. A pesquisa adotará como 

marcos teórico-metodológicos os pressupostos da cultura da mídia, de 

Douglas Kellner (2001), o fait divers (Barthes, 1971), a perspectiva das 

mediações, de Jesús Martín-Barbero (1997), e as posições de decodifica-

ção (Hall, 2003). O corpus de análise abrangerá 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, abordaremos o papel da Rede Globo de Te-

levisão na realidade brasileira. Neste sentido, para fins de contextua-

lização, discutiremos aspectos como o surgimento da emissora, a sua 

influência na vida política do País e as suas produções de destaque. A 

partir destas, traçaremos um perfil do programa “Fantástico”, que con-

siste em um dos focos de interesse deste artigo. 

Logo após, averiguaremos de que forma a mídia produz significa-

do na atualidade buscando identificar elementos que influenciam suas 

construções. Para isso, adotaremos os pressupostos teórico-metodo-

lógicos de Kellner (2001) e Roland Barthes (1971). Em um segundo mo-

mento, a perspectiva das mediações (Martín-Barbero, 1997) e as três 

posições de decodificação de Stuart Hall (2003) serão revistas com o ob-

jetivo de subsidiar o estudo de recepção proposto, o qual será realizado 

junto a um grupo de 131 declarados fãs e não fãs do grupo Black Sabbath 

através da técnica dos grupos de discussão. Seguindo uma postura crí-

tica, histórica e dialética, salientamos, cabe ressaltar, que este trabalho 

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

1 Por tratarmos de uma pesquisa qualitativa, julgamos pertinente afirmar que a 
quantidade de entrevistados não tem influência nos objetivos da investigação.



494Anais do 10º Encontro Internacional de Música e Mídia, 2014

vislumbrar possibilidades em um determinado contexto com base em 

uma amostra de opiniões.

Descortinando o objeto: a Rede Globo de Televisão e o 

programa “Fantástico”

Bastaram alguns anos após 1965, período do surgimento da Rede Globo 

de Televisão, para que o seu fundador, o empresário Roberto Marinho2, 

visse a sua emissora conquistar milhares de telespectadores distribuí-

dos por todas as camadas da sociedade e, assim, consolidar-se como a 

líder de audiência no País.

Desde meados da década de 1970, o Brasil é conectado pela Rede Glo-

bo. “Superior técnica e economicamente às outras, (...) [a Globo] consiste 

em um lugar de identificação e embasamento cultural dos brasileiros” 

(Cruz, 2006, p.26). Promotora de laços sociais (Wolton, 1996), a emissora 

fornece informação e entretenimento diários a uma sociedade marcada 

por “contrastes, conflitos e contradições violentas” (Bucci, 2004, p.222).

Conflituoso e contraditório foi, também, o nascimento da Rede Globo, 

o qual contou com apoio financeiro do grupo estrangeiro Time Life – o 

que era proibido na época. No entanto, a emissora foi absolvida pelo 

governo militar de todas as acusações que sofreu. A partir daí, selou-se 

uma relação que perdurou até o fim do regime, em 1985. Neste período 

de 20 anos, portanto, a Globo ajudou a consolidar os militares no poder3 

e isto se deu, principalmente, através dos seus noticiários televisivos.

2 Falecido em seis de agosto de 2003.

3 Como exemplos de referências sobre a atuação da Rede Globo durante o regime 
militar no Brasil temos Lins da Silva (1985), Mattelart (1989) e Simões (in Bucci, 
2000).



495Anais do 10º Encontro Internacional de Música e Mídia, 2014

Nesse sentido, um dos grandes braços da emissora foi o “Jornal 

Nacional”4. Na prática, o que se via era um acobertamento de informa-

ções que, em maior ou menor grau, pudessem vir a prejudicar a imagem 

do governo junto à sociedade brasileira. Assim, manifestações variadas 

como greves e conflitos não habitavam a agenda da Rede Globo. 

No entanto, da mesma forma com que contribuiu para a solidificação 

do regime militar, com a redemocratização brasileira, em 1985, a emis-

sora adere aos interesses da Nova República5. Com os ventos soprando 

novamente a favor da democracia no País, adaptar-se aos novos tempos 

era necessário. 

Destarte, percebemos que a Rede Globo sempre esteve – e está – 

presente na vida política dos brasileiros desde o seu surgimento. Po-

rém, este não é o único ponto de destaque da emissora. Dentre outros 

diversos aspectos de relevância, podemos destacar a qualidade das suas 

telenovelas, as coberturas esportivas e a já mencionada supremacia 

técnica e econômica frente às empresas concorrentes. Além disso, outra 

produção que merece ser ressaltada é um programa surgido na década 

de 1970 que vai ao ar nas noites de domingo e que, a exemplo do “Jornal 

Nacional”, também é assistido por milhares de telespectadores.

4 Noticiário mais assistido pelos brasileiros desde a década de 1970, o Jornal Nacional 
foi ao ar pela primeira vez no dia 1º de setembro de 1969, introduzindo o conceito 
de telejornal em rede.

5 “(...) Após anos de silêncio e conivência ininterruptos, falou em ‘ditadura militar’ 
quando Tancredo Neves foi eleito presidente no Colégio Eleitoral (...)” (Cruz, 2006, 
p.26).
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“Fantástico”: o show da vida dos brasileiros nos domingos à 

noite

No ar desde o dia cinco de agosto de 1973, o Fantástico consiste em uma 

“revista eletrônica6 de variedades”7 semanal que mistura informação 

jornalística e entretenimento com doses de espetáculo8. Apresentado 

por Tadeu Schmidt e Renata Vasconcellos, o programa tem cerca de duas 

horas e vinte e cinco minutos de duração.

A produção, que, inicialmente, chamava-se “Fantástico – o show da 

vida”, começou apresentando 

shows de humor, teleteatros, musicais, jornalismo, documentários 
e reportagens internacionais, com um cardápio variado de temas. 
Só era pauta o que representasse um verdadeiro show, algo que 
trouxesse a noção de espetáculo embutida. (...) Em pouco tempo, 
a revista semanal ganhou projeção nacional e internacional, 
servindo de espelho para programas similares em países como 
Espanha e Itália.”9. 

Assim, 

o “Fantástico” se tornou um painel dinâmico e multifacetado 
de quase tudo o que é produzido numa emissora de televisão 

– jornalismo, prestação de serviços, humor, dramaturgia, 

6 Gênero que mixa informação considerada jornalística com variedades como músi-
ca, humor, esporte, espetáculos etc. Mostrando os apresentadores em pé, a revista 
eletrônica alterna momentos de seriedade com descontração (Souza, 2004).

7 Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,G
YN0-5273-247251,00.html> Acesso em: 28 out. 2013. 

8 Disponível em <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5955/1/LilianMota.pdf > 
Acesso em: 28 out. 2013.

9 Disponível em <http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Artigo3%20Everardo%20
Rocha%20e%20Bruna%20Aucar%20-%20pp%2043-60.pdf> Acesso em: 28 out. 
2013.
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documentários exclusivos, música, reportagens investigativas, 
denúncia, ciência –, além de um espaço para a experimentação de 
novas ideias e formatos10.

Mantendo essa vitoriosa fórmula que lhe rende altos índices de au-

diência, o “Fantástico” vem inovando na relação com o telespectador ao 

promover quadros como o “Bola cheia” e o “Bola murcha”, que permitem 

aos receptores enviarem vídeos com lances de futebol amadores para o 

programa. “Os melhores e os piores lances são exibidos. Durante o pro-

grama, os telespectadores e um grupo de jurados famosos podem votar 

em quem é o Bola cheia e o Bola murcha do domingo”11.

O consagrado formato do “Fantástico”, aliado às novidades promo-

vidas citadas anteriormente, as quais permitem ao telespectador uma 

maior interação com o programa, situam essa produção da Rede Globo 

dentro da lógica cada vez mais atual das empresas de comunicação em 

tempos de globalização: a do maior índice de audiência possível, pois o 

que está em jogo, no final das contas, é o lucro. Neste sentido, lança-

remos mão a seguir de um cabedal teórico-metodológico que permita 

refletir a respeito de questões como a que se impõe aqui e, também, 

que sustente um estudo de recepção conforme proposto no início deste 

trabalho.

Da cultura da mídia ao âmbito da recepção

Em nível geral, o contexto atual dos meios de comunicação de massa 

sugere práticas que andem em compasso com a ideologia globalizante 

vigente. Assim, frequentemente, constatamos exemplos que demons-

10 Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273- 
247251,00.html> Acesso em: 28 out. 2013. 

11 Disponível em <http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Artigo3%20Everardo%20
Rocha%20e%20Bruna%20Aucar%20-%20pp%2043-60.pdf> Acesso em: 28 out. 
2013.
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tram ser a qualidade das informações inversamente proporcional aos ín-

dices de audiência. Em verdade, o que observamos é uma substituição do 

discurso noticioso por uma espécie de discurso publicitário12, que tem a 

pretensão de homogeneizar identidades, é estereotipado e mercadoló-

gico, a-histórico e sem aprofundamento. Por isso mesmo, é desprovido 

de elementos que levem os receptores à reflexão.

Estudioso da comunicação, Kellner13 (2001) contempla em suas in-

vestigações as mais diversas produções midiáticas procurando elucidar 

tendências dominantes e de resistência, vislumbrar perspectivas histó-

ricas e também analisar a forma como os meios de comunicação agem 

com vistas a influenciar a identidade dos indivíduos. 

A partir da perspectiva do autor, contatamos que, hoje, os meios de 

comunicação massivos consistem em uma espécie de palco pelo qual 

desfilam informações sobre os mais variados agentes sociais ao redor do 

mundo. Neste sentido, procurando entender o porquê de a mídia produ-

zir como produz na atualidade, Kellner (2001) lança mão de três catego-

rias analíticas, a saber: horizonte social, campo discursivo e ação figural.

O horizonte social contextualiza a época e o cenário em que se dá 

determinada produção midiática. O campo discursivo engloba os ato-

res envolvidos no discurso dos veículos de comunicação de massa. Já a 

ação figural mostra o produto final de acordo com o horizonte social e o 

campo discursivo. Portanto, a partir de uma conjuntura específica e le-

vando em conta os sujeitos envolvidos nesta, a mídia produz informação. 

Dentro destes desdobramentos, muitas vezes, percebemos a presença 

dos fait divers. 

12 Aqui, fazemos menção à ausência de um lead jornalístico completo, ou seja, que 
apresente as informações básicas de uma notícia, a saber: “o quê?”, “quem?”, 

“quando?”, “onde?”, “como?” e “por quê?”.

13 De origem norte-americana, Kellner é um verdadeiro articulador de teorias que 
“tem seu lugar de fala nos movimentos de contracultura dos anos de 1960, na 
recessão da primeira metade da década de 1970 e na implosão da Rússia a partir de 
1980” (Cruz, 2006, p. 64).
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Os “Casos do Dia”, mais conhecidos como fait divers, consistem em 

uma das principais categorias de Barthes14 voltadas para os meios de 

comunicação. Com uma abordagem estruturalista, ele lhe deu conceito, 

tipologia e subtipologia. Assim, estabeleceu a sua teorização.

O fait divers é a informação sensacionalista. Atualmente, vivencia-se 

uma magnífica exploração dessa categoria na imprensa, quando esta é 

classificada como informação geral. Alguns exemplos desenvolvem-se 

durante vários dias, o que não quebra sua imanência constitutiva, por-

que implica, sempre, uma memória curta, efêmera.

Para Ramos (1999), as relações que dizem respeito ao fait divers ex-

pressam conflito, atingem a emoção do receptor, independentemente de 

seu estilo jornalístico; são constituídas pelo excepcional, pelo grotesco, 

que valorizam o espetacular, e podem ser reduzidas em dois tipos bási-

cos: causalidade e coincidência. Ambos apresentam subtipologias res-

pectivas, direcionadas para a compreensão da excepcionalidade, condi-

ção do estabelecimento da noção de conflito.

O fait Divers de Causalidade revela dois tipos: a causa perturba-

da, quando se desconhece, ou não é possível precisar a causa, e, ainda, 

quando uma pequena causa provoca um grande efeito; e a causa espe-

rada, em que, quando a causa é normal, a ênfase desloca-se para os 

chamados personagens dramáticos como, por exemplo, crianças, mães e 

idosos (Barthes, 1971).

Na causa perturbada, ocorrem fatos excepcionais, espantosos, que 

implicam perturbação, conflito. Há um efeito (o conflito surge daí). No 

entanto, a causa é desconhecida, imprecisa, ou, até mesmo, ilógica, sem 

sentido. Há uma riqueza de desvios causais. Devido a certos estereótipos, 

espera-se uma causa e surge outra, mais pobre do que a esperada. Neste 

gênero de relação causal, há o espetáculo de uma decepção; paradoxal-

mente, quanto mais escondida, mais notada será essa causalidade.

14 Semiólogo estruturalista francês. Responsável pela teorização do fait divers.
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Barthes (1971) divide o fait Divers de coincidência em dois tipos: de 

repetição — quando a informação repetida leva a imaginar causas des-

conhecidas, que ocorrem em circunstâncias diferentes — e de antítese, 

quando se aproximam dois termos qualitativamente distantes.

Essa prática do fait divers pela mídia reflete 

o capitalismo contemporâneo que, através dos seus significados e 
métodos, fornece elementos que tendem a relegar os indivíduos à 
passividade e à manipulação ao mesmo tempo que obscurecem a 
natureza e os efeitos do poder vigente. Fomentando uma memória 
curta e efêmera, o fait divers reflete e reforça algumas das 
premissas da era globalizante: as informações devem ser líquidas 
e, ao mesmo tempo, devem atingir o emocional das pessoas (Cruz, 
2012, p.803). 

Sendo assim, falar sobre pessoas pressupõe também estudar o âm-

bito da recepção, nosso próximo tópico. Não obstante, o fato de antes 

termos dado similar importância para circunstâncias que influenciam a 

produção dos discursos midiáticos é corroborado por Martín-Barbero15, 

o qual sustenta que um estudo de recepção não pode ser realizado de 

maneira isolada. Segundo o autor, 

Eu não poderia compreender o que faz o receptor, sem levar em 
conta a economia da produção, a maneira como a produção se 
organiza e se programa (...) eu não tenho nenhuma receita, mas 
ao menos sei o que não quero. E não gostaria que o estudo de 
recepção viesse a nos afastar dos problemas nucleares que ligam 
a recepção com as estruturas e as condições de produção (1995, 
p.55).

No que tange ao processo de recepção, Martín-Barbero (1997) atenta 

para os lugares de fala dos indivíduos. É importante averiguar sob que 

15 Teórico espanhol naturalizado colombiano. Considerado um dos grandes baluartes 
dos estudos sobre comunicação e cultura.
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condições as falas estão sendo constituídas. Estas “posições de enun-

ciação” (HALL16, 1996) são individuais e baseiam-se em um contexto par-

ticular e, ao mesmo tempo, público. Referem-se à identidade cultural de 

cada pessoa o que, cabe ressaltar, consiste em um processo sempre em 

construção, pois interage com o social.

Esse contexto particular, individual, consiste nas mediações, que 

significam as mais variadas formas culturais através das quais os re-

ceptores apropriam-se das mensagens e produzem sentido. Portanto, 

o deslocamento dos meios para os atores sociais dentro de cenários 

específicos estabelecidos, constitui a complexa questão das mediações. 

A partir disso, Martín-Barbero promove três lugares de mediação, a 

saber: “a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência 

cultural” (1997, p.292). Para o autor, com relação ao primeiro caso, na 

América latina, as pessoas se reconhecem na televisão e, no Brasil, isso 

não é diferente. No entanto, para que essa situação possa ser entendida, 

faz-se necessário estudar o cotidiano dessas famílias. O segundo caso 

aborda a ligação entre os tempos de produção e as rotinas cotidianas de 

recepção. Já o último aspecto, o qual será trabalhado nas análises, re-

fere-se às mais variadas bagagens culturais dos componentes da esfera 

receptiva, o que corrobora um modo específico de ver/ler, interpretar e 

usar os produtos da cultura midiática. 

Sendo, portanto, ativo e dono de uma cultura particular, o receptor 

produzirá determinados códigos culturais: a reprodução, em que aceita 

tudo o que recebe, o que o constitui em uma espécie de cúmplice do pen-

sar hegemônico; a negociação, quando aceita algumas partes daquilo a 

que está exposto e outras não; e a resistência, processo em que não há 

aceite de propostas de sentido oriundas da mídia, o que acarreta uma 

construção alternativa ou contraproposta (HALL, 2003). 

16 Jamaicano ligado aos Estudos Culturais Britânicos. É tido como um dos principais 
autores dessa linha teórica (Escosteguy, 2001).
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De posse desse arcabouço teórico e, conforme dito anteriormente, 

sustentados por uma linha de raciocínio crítica, histórica e dialética, 

partiremos para as análises do trabalho. Neste sentido, com relação ao 

âmbito da recepção, julgamos pertinente lançar mão da técnica dos gru-

pos de discussão o que, de acordo com Lopes et al. (2002, p.57), “vem a 

ser uma entrevista coletiva [não estruturada] na qual o objetivo pressu-

põe o pesquisador sair de cena e deixar o grupo debater e refletir sobre 

suas próprias interpretações”. 

Ressaltamos, mais uma vez, que a escolha de 13 pessoas para o es-

tudo de recepção não interfere nos objetivos de uma pesquisa de cunho 

qualitativo. Com base em anos de estudos, Orozco Gómez (2000, p.86) 

reforça essa premissa ao afirmar que não é necessário entrevistar mais 

do que 25 receptores, pois, além desta quantidade, a obtenção de novas 

informações é “mínima”. Para o autor, um número entre 10 e 20 indivídu-

os pode ser suficiente para que se obtenha conhecimento. O que está em 

jogo aqui não é a contagem, mas, sim, como se desenvolve o processo 

crítico de recepção televisiva. 

Análises

A proposta metodológica desta investigação consiste em dois momen-

tos: em primeiro lugar, analisar, de forma panorâmica, a reportagem do 

“Fantástico” sobre a banda Black Sabbath, levando em conta os seus con-

textos de produção. Logo após, será realizado um estudo de recepção 

com uma amostra de 13 fãs e não fãs dos músicos ingleses. Entretanto, 

antes de partirmos para a primeira instância analítica, apresentaremos 

um breve perfil do grupo britânico.
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Os pais do heavy metal17

Considerada a banda pioneira do heavy metal, o Black Sabbath surgiu 

em Birmingham, Inglaterra, no final dos anos de 1960. Formado origi-

nalmente por Ozzy Osbourne (vocal), Tony Iommi (guitarra), Geezer Bu-

tler (baixo) e Bill Ward (bateria), o grupo iniciou a carreira sob o nome 

de “Earth”18 (Osbourne, 2010, p.80-81). No entanto, influenciado por um 

filme – Black Sabbath – protagonizado pelo falecido ator inglês Boris 

Karloff, o baixista sugeriu o novo nome para os seus companheiros, o 

que foi aceito de imediato.

A partir do lançamento do seu primeiro álbum, intitulado “Black Sab-

bath”, considerado “o primeiro disco de heavy metal do mundo” (Dimery, 

2007, p.198), a banda rapidamente atingiu o sucesso. Suas letras aborda-

vam temas considerados demoníacos, além de questões como “opressão, 

horror, [e] poder” (Rey e Philipe, 1984, p.25), o que cativava cada vez 

mais fãs para o grupo.

Ao longo da década de 1970, o Black Sabbath lançou muitos discos 

de sucesso como “Paranoid” (1970), “Master of Reality” (1971), “Volume 4” 

(1972), “Sabbath Bloody Sabbath” (1973) e “Sabotage” (1975). No entanto, 

apesar do êxito, o abuso do uso de drogas e problemas de relaciona-

mento entre os membros da banda, resultaram na saída do vocalista 

Ozzy Osbourne, em 1979 (Osbourne, 2010, p.193).

Após esse episódio, o guitarrista Tony Iommi – único remanescente 

original do Black Sabbath a participar de todas as formações da ban-

da – atravessou as décadas seguintes alternando músicos, assim como 

17 Estilo de música ligado ao rock cujo nome foi inspirado, segundo Rey e Philipe 
(1984), no apelido dado por pesquisadores norte-americanos ao catalisador da 
reação atômica do Urânio. Os mesmos autores (1984, p.3) definem o heavy metal: 

“o que é heavy metal senão melodia fortemente marcada, com letras agressivas, 
enquanto instrumentos trabalham ao infinito costurando sobre uma linha melódi-
ca?”

18 Antes, porém, a banda teve outros dois nomes: “The Polka Tulk Blues Band” e, 
depois, “Earth Blues Band” (Iommi, 2013).
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bons e maus momentos19. Um desses momentos considerados positivos é 

justamente o atual. Exatamente no dia 11 de novembro de 2011, o grupo 

anunciou a volta com a formação original para a gravação de um álbum 

de músicas inéditas e uma turnê. 

Apesar disso, problemas contratuais alegados fizeram com que o ba-

terista Bill Ward desistisse da volta. No seu lugar, entra Tommy Clufe-

tos, membro da banda solo de Ozzy Osbourne. Mas, para a gravação do 

álbum que viria a se chamar “13”, as baquetas ficaram a cargo de Brad 

Wilk, ex-músico do grupo norte-americano Rage Against the Machine, 

da década de 1990. Já para a turnê que se seguiu após o lançamento do 

disco, Clufetos retornou ao seu posto no Black Sabbath.

A fantástica reportagem do “Fantástico”

E foi justamente sobre esse “momento positivo” que o “Fantástico” exi-

biu no dia 7 de julho de 2013, uma matéria sobre a banda. Com o título 

“Ozzy Osbourne cumpre promessa e volta ao Brasil com Black Sabbath”20, 

a reportagem é introduzida pelos apresentadores Tadeu Schmidt e Zeca 

Camargo, que deixou o programa no mesmo ano. A fala de Tadeu Schmidt 

começa assim: “Agora, vamos falar de roqueiros veteranos que habitam 

um mundo de sombras, ruínas e barulho”. Na sequência, Zeca Camargo 

completa: “Uma das bandas mais adoradas de todos os tempos está de 

volta: o sinistro Black Sabbath”.

Alternando imagens antigas e novas da banda21, a reportagem, que 

tem a duração de cinco minutos e 26 segundos, inicia com um pequeno 

19 Sobre os chamados “bons momentos”, vale mencionar que, após a saída de Ozzy 
Osbourne, o Black Sabbath lançou discos de muito sucesso ao lado do novo voca-
lista na época, o norte-americano Ronnie James Dio, falecido em 2010.

20 Disponível em <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/07/ozzy-osbourne-
-cumpre-promessa-e-volta-ao-brasil-com-black-sabbath.html> Acesso em: 2 
nov. 2013. 

21 O que foi a tônica de toda a reportagem.
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histórico do grupo: “No começo dos anos 1970, eles inventaram o rock 

pesado. São os deuses do heavy metal. Mas depois do sucesso, veio a 

separação. Os músicos da formação original do Black Sabbath passaram 

décadas sem se entender. Só que essa fase acabou”. 

Após a introdução, o repórter Álvaro Pereira Júnior aparece infor-

mando que a banda está reunida, após 35 anos, para gravar um disco de 

inéditas. Afirma, também, que a festa do lançamento será realizada em 

um templo judaico do século XIX da cidade de Nova York. E complementa 

indagando: “o que será que o Ozzy vai aprontar lá dentro?”

Na sequência, vem a resposta: “ Não aprontou nada! Foi só um en-

contro com fãs, super tranquilo! A entrevista para o Fantástico está mar-

cada para o dia seguinte, às 11h da manhã”. E, mais uma vez, questiona: 

“Vê se isso é horário pra roqueiro? Será que deu certo? Logo a seguir, já 

mostrando imagens de Ozzy Osbourne e Geezer Butler, Pereira Júnior diz: 

“Eles podem ser malucos, mas são profissionais! Ozzy e o baixista Geezer 

Butler estavam acordados e de ótimo humor”.

Perguntados sobre as letras soturnas, Geezer Butler diz que ainda 

faz sentido cantar sobre os mesmos temas de quando os integrantes da 

banda tinham 20 anos. Segundo o baixista, atualmente, faz mais sentido 

porque o mundo “está cada vez mais sombrio”. Ozzy emenda: “Eu confio 

no Geezer para me entregar grandes letras. Muitas vezes nem entendo 

nada. Eu só vou lá e canto. E funciona!”.

Em seguida, o jornalista afirma que no novo disco do grupo, a voz de 

Ozzy Osbourne está “clara e forte”. O cantor explica: “Eu não fumo mais 

(...) Não uso mais drogas e bebo só de vez em quando”. Mas, a declaração 

é contestada por Pereira Júnior: “Bom, mais ou menos. Porque no dia 15 

de abril, Ozzy divulgou na internet: ‘No último ano e meio voltei a beber 

e usar drogas. Mas já faz 44 dias que estou sóbrio. Peço desculpas por 

meu comportamento alucinado naquele período’”.

Logo após, o vocalista declara que foi sua esposa, Sharon Osbour-

ne, quem o salvou do álcool e das drogas depois da sua saída do Black 

Sabbath. A seguir, mostrando imagens do programa, a reportagem fala 
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do reality show “The Osbournes”, que foi estrelado por Ozzy Osbourne 

e sua família, e foi ao ar pelo canal MTV (Music Television). Questionado 

se alguém do grupo havia ficado com inveja, Geezer Butler respondeu: 

“Imagina. Nossa origem é tão pobre, em Birmingham, Inglaterra, que ver 

um de nós se dando muito bem é uma alegria!” 

Quando o assunto foi a saída de Bill Ward, a reportagem informou 

que Ozzy Osbourne havia dito que o baterista “tinha simplesmente es-

quecido como tocar as músicas”. No entanto, “para o Fantástico, o voca-

lista aliviou um pouco: ‘Eu só falei que ele não ia aguentar duas horas de 

show, porque é um esforço muito grande’”, esclareceu. Na continuação, 

o jornalista informou que devido ao esforço a turnê da banda faria “vá-

rias pausas de duas semanas, para o guitarrista Tony Iommi, autor das 

melodias mais pesadas do rock, se tratar de um câncer linfático”.

Aproveitando a deixa, Pereira Júnior disse que a morte era um tema 

constante nas letras da banda. Como exemplo, citou uma música do ál-

bum “13”, “’End Of The Beginning’ – o fim do começo”. Questionado se 

o grupo estava “no fim do começo ou no começo do fim”, Geezer Butler 

respondeu: “No fim do fim”. Já para o vocalista, aquele momento não 

significava “(...) nem o fim do começo ou o começo do fim. É o começo do 

começo, ou o fim do fim”. Tal afirmação fez o baixista do Black Sabbath 

sorrir.

Direcionando as atenções para o vocalista, Pereira Júnior sustenta: 

“Apesar de às vezes não falar coisa com coisa, Ozzy é uma força criativa 

na banda”. Sobre o nome do novo disco, o cantor responde: “O ano é 

2013. O disco ia ter 13 faixas. Nem pensei em outro nome”. Em seguida, 

em clima de descontração, é dito pela reportagem que o título da prin-

cipal música22 de “13” também é criação de Ozzy Osbourne. Informa o 

jornalista: “Ele (Ozzy Osbourne) diz que viu a frase no dentista, na capa 

da revista Time”. Mas Geezer Butler ironiza: “Essa revista saiu em 1966. 

Deve ser um dentista muito velho!” 

22 “God is dead”.
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Finalizando a matéria, Pereira Júnior avisou que a banda viria ao 

Brasil em outubro e que Ozzy Osbourne tinha memórias do Brasil: “Quan-

do eu toquei no Rock In Rio, em 1985, jogaram uma galinha viva no pal-

co! Ela ficou lá, sentadinha”. A reportagem encerra dizendo que o cantor 

já havia comido um morcego em um show. Em seguida, uma declaração 

do vocalista: “Quando estive aí, prometi que, se um dia o Sabbath vol-

tasse, a gente tocaria no Brasil. Vou cumprir, se Deus quiser. E ele não 

está morto!”, encerrou.

Da produção

Anteriormente, sustentamos que o “Fantástico” enquadra-se no hori-

zonte social das empresas de comunicação em tempos de globalização: 

ora sérios, ora descontraídos, os discursos e as posturas dos apresen-

tadores do programa devem buscar o maior índice possível de audiência 

porque, no final das contas, o que mais se almeja no atual cenário é o 

lucro.

Partindo dessa constatação, na referida matéria temos, como atores 

do campo discursivo, os integrantes do Black Sabbath e as suas media-

ções como a volta do grupo, o lançamento do álbum “13” e a vinda ao 

Brasil para a realização de alguns shows. Além destas, velhos fantasmas 

como o uso de drogas e os desentendimentos entre os músicos da banda 

são – ou deveriam – ser apresentados como elementos complementares 

da reportagem. 

No que se refere à ação figural da reportagem, ou seja, como esses 

atores e suas práticas são mostrados pela mídia sob a égide do hori-

zonte social apresentado, percebemos vários desvios de foco como, por 

exemplo, a ironia e a questão das drogas a partir do uso quase constan-

te do fait divers através dos seus tipos e subtipos. 

Na chamada da matéria, os dois apresentadores lançam mão do fait 

divers de coincidência através do subtipo antítese ao ligar o grupo com 

um cenário nebuloso, barulhento e amedrontador. Já na reportagem de 
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Pereira Júnior, a união de percursos distintos prossegue. Seja quando o 

repórter chama os integrantes do Black Sabbath de “deuses” do estilo 

heavy metal, seja quando Ozzy Osbourne é visto como o bagunceiro – “o 

que será que o Ozzy vai aprontar lá dentro?” – ou seja quando a classe 

roqueira é chamada de malandra quando o jornalista questiona se 11h 

“é horário pra roqueiro”. Seja quando o cantor e Geezer Butler são rotula-

dos como malucos, seja quando Ozzy Osbourne é visto como um homem 

drogado, em que pese o elogio à sua voz feito por Pereira Júnior, ou 

quando também o vocalista não fala “coisa com coisa” e come morcegos.

Não obstante, observamos, também, o uso do fait divers do tipo 

causalidade através do subtipo causa esperada em dois momentos: em 

primeiro lugar, quando a matéria aproveita a fala de Ozzy Osbourne a 

respeito do seu ex-companheiro de banda, o agora personagem dra-

mático Bill Ward, afirmando que este está fora de forma e que, portanto, 

não agüentaria um show de duas horas porque isto denota um grande 

esforço. Além disso, a doença do guitarrista também é explorada trans-

formando o músico também em uma figura que provoca piedade.

Da recepção

Com relação ao âmbito da recepção, julgamos ser pertinente apresentar, 

em primeiro lugar, os receptores que assistiram à matéria e, posterior-

mente, participaram da discussão. De início, vale ressaltar um ponto que 

os une: o gosto pela música. Neste sentido, seis declararam-se fãs do 

grupo e sete afirmaram não serem fãs do Black Sabbath.

Dos seis entrevistados que se dizem fãs da banda, temos os seguin-

tes perfis: Fábio, 35 anos, possui nível superior completo, é cirurgião-

-dentista e católico; Emerson, 39 anos, possui especialização, é funcio-

nário público, trabalha como analista de sistemas e se diz espiritualista; 

Leonardo, 39 anos, é formado em direito, exerce a profissão de promo-

tor de justiça e se considera agnóstico; Sandro, 40 anos, nível superior 

completo, é arquiteto e ateu; Renan, 28 anos, é editor de vídeo, possui 
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ensino superior incompleto e é ateu; e Rodrigo, 36 anos, tem mestrado, 

é engenheiro de computação e considera-se cristão, embora sem uma 

religião específica.

Dos sete declarados não fãs da banda, os perfis são os seguintes: 

Roberto, 40 anos, nível superior completo, é formado em jornalismo e se 

diz um católico “afastado”; Diogo, 37 anos, possui nível superior com-

pleto, está desempregado e é católico; Iara, 62 anos, tem nível superior 

incompleto, é aposentada e católica; Elisa, 32 anos, é formada em jor-

nalismo, trabalha com decoração de festas e é católica; Guilherme, 32 

anos, tem mestrado, é professor universitário e católico; Marco Antonio, 

43 anos, possui especialização, é bancário e esotérico; e Alexandre, 46 

anos, tem nível superior completo, é juiz de direito e ateu.

Falando sobre a reportagem do “Fantástico”, do lado do grupo de 

fãs do Black Sabbath, Fábio, que também é guitarrista, afirma que a 

matéria enfoca “aspectos negativos da banda e ainda distorcendo in-

formações, desrespeitando a história da banda e os seus integrantes”. 

Emerson confessa que, antes mesmo de assistir à reportagem, “tinha 

um sentimento de leve ojeriza em relação à matéria antes da mesma ser 

efetivamente veiculada, em virtude da linha jornalística das organiza-

ções Globo”. E complementa: “No entanto, para minha grata surpresa, a 

condução, bem como a relativa expertise do repórter, tornaram a exibi-

ção interessante e muito menos piegas e clichê do que supostamente eu 

poderia esperar, em se tratando de ‘Fantástico’ e Ozzy Osbourne conjun-

tamente envolvidos”. 

Endossando de certa forma o que foi colocado por Emerson, Leo-

nardo, que também é baterista nas horas vagas, julgou a matéria inte-

ressante. Segundo ele, esta “agrada quem é fã como quem não conhece 

muito bem a banda”. Por outro lado, Sandro se assemelha mais ao po-

sicionamento de Fábio ao discordar das duas opiniões anteriores. De 

acordo com ele, 



510Anais do 10º Encontro Internacional de Música e Mídia, 2014

A matéria exibida pelo Fantástico foi a típica matéria feita por 
pessoal não qualificado para a mesma, com a habitual falta de 
informação, sensacionalismo e pouco caso com o público. Pelo 
menos com o público que teria real interesse por tal matéria. O 
público “rockeiro” é tratado geralmente com deboche, sempre 
ressaltando todos os estereótipos possíveis e ajudando a 
construir uma imagem completamente equivocada (vide o termo 

“metaleiros”, criado pela mesma emissora durante o Rock in Rio23, 
em 1985). O Black Sabbath tinha acabado de lançar um disco novo 
com três quartos da formação original, estava prestes a começar 
uma turnê pela América do Sul, incluindo quatro shows no Brasil, e 
praticamente nada disso foi abordado na entrevista.

Renan é outro fã da banda que concorda com os posicionamentos de 

Fábio e Sandro. Segundo o editor de vídeo, “como grande parte das ma-

térias sobre o Rock and Roll/Heavy Metal na Rede Globo, o texto aborda 

os temas clichês do gênero, como drogas, morte e religião, deixando de 

lado o principal que é a música”. Rodrigo corrobora as opiniões de Fábio, 

Sandro e Renan e acrescenta: “[a matéria] parece ter sido feita por quem 

não gosta e está a fim de dar uma malhada nos caras”. 

Primeiro não fã confesso a se manifestar sobre a matéria, Roberto 

crê que a reportagem tem o “selo Globo de Qualidade”. É “superficial, 

tangencia a importância da banda para o rock and roll, aposta sem exa-

gerar, me parece, nos clichês sobre ela (“ruínas”, “trevas” etc.)”. Resu-

mindo, afirma que é “uma matéria com a tentativa de pegar o fã por 

cinco minutos sem perder de vista que o público médio do programa e 

sem intimidade com o tema troque de canal”. 

Diogo considerou a matéria exibida mero entretenimento, conforme 

a linha do programa”. Salientou, também, que a reportagem foi exaus-

tiva e poderia ter sido mais curta. Reforçando a opinião mais preponde-

rante, Iara criticou a entrevista. 

23 Festival de música.
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(...) Foi muito fraca. Não informa. Quem não conhece o grupo, 
não entende nada. Se o grupo veio a se reunir depois de 35 anos, 
deveria ser feita uma entrevista mais inteligente, com mais 
conteúdo. O repórter começou não acreditando no profissionalismo 
do grupo, lembrou de drogas e fatos que nada acrescentam, nada 
informam. Hoje, o Ozzy está com 65 anos e merecia uma entrevista 
melhor.

Corroborando ainda mais a opinião de Iara, Elisa sustenta que, na 

matéria “sobre uma banda internacional e histórica”, não houve serie-

dade e, ao mesmo tempo, a reportagem foi irônica. Segundo ela, o re-

sultado final denotou “um desrespeito ao telespectador, que é tratado 

como um idiota”. 

Guilherme segue engrossando a opinião que mais se sobressai. De 

acordo com o professor universitário, o conteúdo exibido consiste em 

“uma reportagem generalista para um público de massa e procura usar 

esta retórica do que é mais conhecido ou característico sobre a banda 

para se comunicar com os públicos”. Corroborando esta opinião, Mar-

co Antonio considerou a matéria repleta de preconceitos. Neste sentido, 

“adjetivos em abundância devem ter incomodado os fãs da banda. (...) 

Como se trata de um programa de alta abrangência e formador de opi-

nião, entendo que a notícia poderia ser dada de forma mais imparcial”. 

Alexandre resume a fala da maioria dos entrevistados ao declarar que 

“a matéria não informa quase que nada a respeito do assunto e apenas 

trata de divulgar o evento valendo-se de sensacionalismo”.

Partindo dessas considerações, com exceção de Emerson e Leonardo, 

fãs da banda, os demais entrevistados, tanto os apreciadores quanto os 

não apreciadores do grupo, contrapõem-se ao discurso do “Fantástico”, 

o que, segundo Hall (2003), consiste em uma leitura resistente, de opo-

sição. A partir de suas competências culturais, esses constroem outras 

possibilidades (alternativas) como contraproposta. Ressaltamos, tam-

bém, que a mediação religiosa pareceu não influenciar o posicionamen-

to dos integrantes da pesquisa. Independente do credo ou da ausência 
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deste, o fato de o Black Sabbath possuir a fama de satânico não teve 

relevância na opinião das pessoas24. 

Outro ponto que merece destaque é o de que, com exceção de Iara, 

Elisa, Guilherme e Marco Antonio, os demais entrevistados não assistem 

ao “Fantástico”. Aqueles que assistem, mesmo assim, fazem-no pou-

cas vezes seja “porque eles [Fantástico] dão valor a matérias que não 

tem nada de Fantástico”, como afirma Iara, ou “quando não tem outra 

opção”, no caso de Elisa. “De vez em quando (...) em alguns momentos 

próximos às 22h” ou “eventualmente”, embora agregue pouco e estar 

cheio de futilidades, são os argumentos de Guilherme e Marco Antonio 

respectivamente.

Abordando, por fim, a possibilidade do uso de elementos sensaciona-

listas na matéria, novamente Emerson e Leonardo destoam do restante 

do grupo por não verem qualquer sinal de espetacularização na repor-

tagem. No entanto, desta vez, eles recebem a concordância de Roberto, 

para quem “não há claramente elementos sensacionalistas na matéria”.

Já para aqueles que visualizam elementos sensacionalistas, as opi-

niões são abundantes. Para Fábio, “em cada uma das respostas dos in-

tegrantes da banda já havia um comentário do repórter com conteúdo 

ridicularizando-os e dando uma visão própria como se fosse uma ver-

dade absoluta como: ‘Ozzy respondeu isso, mas na verdade não é bem 

assim’. E acrescenta: “Perguntas cretinas como: ‘É o fim do começo ou o 

começo do fim da banda’, num trocadilho infame ao nome de uma mú-

sica do novo álbum, sabendo que o Tony Iommi está lutando contra um 

câncer linfático, foram extremamente agressivas”. 

“O jornalista poderia ter abordado temas da reunião da banda como o 

porquê de terem se reunido, quando decidiram etc.”. Esta é a opinião de 

Renan, que continua: “Mas não, decidiu apresentar para o telespectador 

24 O mesmo vale para outras variáveis como idade, escolaridade e emprego, as quais 
parecem não ter influenciado as opiniões dos entrevistados a ponto de provoca-
rem opiniões distintas entre eles.
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o que o vocalista fez durante a sua ausência da banda, e abordando sua 

conhecida luta pelas drogas e o famoso reality show (...), assuntos sem 

total relevância (...)”.

Ainda sobre a questão da recaída que Ozzy Osbourne teve com as 

drogas, Rodrigo compara: “quando um ator da Globo aparece falando 

que está se recuperando da dependência química, os caras dão todo 

apoio e nunca iriam mostrar que o cara teve uma recaída, colocam sem-

pre com um ar de que se livrar da droga é muito difícil”. No entanto, no 

caso do vocalista, “parece que o Ozzy é um fracassado mentiroso que 

não consegue se livrar desse problema”.

A insinuação de Pereira Júnior de que roqueiros dormem até tarde, 

outro ponto (ir) relevante da matéria é apontado por Diogo e Elisa como 

elementos sensacionalistas. Na mesma linha de raciocínio, Guilherme 

afirma: “Achei um tanto ‘inocente’ e despropositado o derrame de clichês 

de roqueiro como a coisa do atraso. É evidente que Ozzy e seus compa-

nheiros têm clara noção que precisam ir para a entrevista e responder 

ao repórter latino-americano (...)”. Alexandre também endossa o uso 

do sensacionalismo na reportagem. Para ele, esta “parte de aspectos 

curiosos e inusitados para desenvolver o tema. Aborda, por exemplo, 

a personalidade do baixista, o fato de o Ozzy ser sequelado, brigas e 

processos”, finaliza. 

Considerações finais

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, sugerem 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 re-

presentações que modelam uma visão de mundo (imaginário social) de 

acordo com a ideologia vigente. 
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Essa realidade constitui o horizonte social do “Fantástico”: apegado 

a interesses particulares, que respeitam determinados dogmas, e res-

pirando o ar globalizante que permeia a realidade das empresas de co-

municação, 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 po-

der vigente e a manutenção deste, e acaba estabelecendo simbolica-

mente 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 pos-

se de suas competências culturais, fãs e não fãs da banda, os quais pos-

suem idades, escolaridades, profissões e crenças diferentes, enxergam 

os desvios presentes na produção do “Fantástico” e opõem-se ao dis-

curso 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 consequ-

ências nos integrantes da banda.

Demonstrando uma postura de país atrasado ao tratar do Black Sab-

bath – 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 reportagem abusa da inteligência do receptor. 

“Informações” líquidas não informam. Se elas buscam somente a 

emoção de um maior número possível de receptores, no caso analisa-

do, o que obtivemos foi indignação e o clamor dos entrevistados por 

construções alternativas. E o que seriam essas construções alternativas? 

Nada mais do que o básico. Simples assim.
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