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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar o modo sensacionalista como o Jornalismo é abordado no 

Domingo Espetacular, programa da Rede Record de Televisão exibido aos domingos à noite, 

que tem como modelo Revista Eletrônica, onde são abordados assuntos diversos ocorridos 

durante a semana no Brasil e no mundo. O presente artigo fará uma análise do jornalismo 

partindo de sua essência, de seu princípio, em seguida veremos a importância de sua inserção 

na televisão brasileira, comparando o nível qualitativo da época em relação aos dias atuais, e 

procuraremos saber como se chegou ao patamar ao qual hoje se encontra, tendo como objeto 

específico de estudo, o já então citado Domingo Espetacular, onde será abordado e 

questionado o caráter de notícias e reportagens veiculadas por este. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Domingo Espetacular; Jornalismo; Sensacionalismo; Televisão; 

Indústria Cultural. 

 

 

1 Introdução 

 

O programa Domingo Espetacular exibido aos domingos na rede Record de televisão 

tem abordado de forma apelativa assuntos bizarros e notícias de famosos, casos curiosos 

geralmente veiculados e muito procurados na internet, como uma criança que atrai metais 

como se fosse um ímã; Pessoas que choram e expelem sangue por todo o corpo; Casos 

pessoais de atores ou jogadores de futebol. O Programa tem veiculado assuntos de igual 

patamar como se fosse de total importância jornalística, como ceder à “Mulher Melancia” 

dois blocos do programa questionando se ela é ou não gorda, reportagem que seria mais 

adequada para um programa de fama, mas que foi abordado longa e seriamente como um fato 

importante e indispensável para a sociedade brasileira. Vale questionar se um jornalismo 

desse caráter merece de fato, credibilidade e total confiança de uma população carente de 

informações sobre si.                  
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2 A Trajetória do Jornalismo 

 

A notícia se define pelo seu caráter extraordinário, pelo fato de maior importância; De 

maior interesse para a população em geral. Em seu livro “Técnicas de Codificação em 

Jornalismo: Redação, Captação e Edição no Jornal Diário”, Erbolato lista categorias nas quais 

as notícias seriam de maior relevância para a sociedade, e entre elas estão a Proximidade, 

Marco Geográfico, Impacto, Proeminência ou Celebridade e Aventura  ou Conflito, todas 

respectivamente em ordem de maior a menor interesse. 

A notícia do qual estamos tão habituados a recebê-la, não nos chegou em tempos 

passados como hoje se conhece. Ela passou por um longo processo de modificação durante os 

tempos.  

Na Antiguidade, em Roma mais especificamente, na ausência de um jornal impresso, as 

notícias chegavam à sociedade através de documentos de caráter político, onde informações 

sobre as ações do governo eram expostos através de murais em via pública. 

 

Na Idade Média o processo informativo regressou drasticamente: 

 

“O Paulatino desaparecimento do papiro, o preço elevado do escasso pergaminho, a 

inexistência de papel – ainda confinado ao mundo chinês, depois, ao árabe –, o 

analfabetismo reinante – pouco ou nada mitigado pelas tradições culturais de alguns 

claustros -, tudo isso, em conúbio com outras circunstâncias históricas, haveria de 

debilitar o fluxo de informações.” (COSTELLA, 1984, P. 18) 

 

As notícias chegavam à população quase exclusivamente verbal, principalmente através 

da poesia dos trovadores, onde estas continham muito mais que versos e rimas. Segundo 

Antonio Costella em seu livro Comunicação – Do Grito Ao Satélite: “Nas trovas noticiavam-

se eventos políticos e sociais de toda ordem e, até mesmo curiosidades e mexerico.” 

As cartas também deram sua parcela de contribuição no processo evolutivo da notícia. 

Era hábito cartas pessoais serem lidas e repassadas aos demais, e posteriormente discutidas 

em cafés ou lugares públicos. Foi a partir da troca frequente de correspondências que surgiu a 

Gazeta Manuscrita, um jornal feito à mão.  

 

Pessoas – não se sabe quem –, em diferentes lugares, começaram a reunir esse 

noticiário variado em um texto único, do qual tiravam cópias escritas à mão, para 

vender. (COSTELLA, 1984, P. 78) 
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Antes do advento da Tipografia e o surgimento do Jornal Impresso, existiram as 

“Relações” ou “Notícias Avulsas”, que era nada mais do que o relato de um acontecimento 

excepcional, extraordinário, como o informe de um terremoto, tempestade, ou a morte do 

Papa. A Relação ou Notícia Avulsa era dotada de atualidade, mas para torna-se de fato um 

jornal, seria necessário a periodicidade, e a veracidade da matéria. 

Com o tempo, as notícias agradaram toda a sociedade, e os tipógrafos foram 

produzindo-as com mais frequência e incrementando-as com informações diversificadas, sem 

perceberem, passaram a produzir o jornal do qual hoje temos conhecimento. 

  

3   O Advento do Jornalismo na Televisão Brasileira  

 

Surge na década de 50 uma máquina que veio para revolucionar  a comunicação do 

Brasil: a televisão! Como algo novo e restrito, seu uso começou timidamente, ninguém sabia 

ao certo como usá-la e para onde direcioná-la, portanto, adotaram o modelo americano para se 

orientarem.  Em Setembro do mesmo ano, surge o telejornalismo, um produto que se 

confunde com a própria televisão brasileira, já que ambos praticamente nasceram e foram 

sendo descobertos simultaneamente. O primeiro canal de televisão a ser inaugurado foi PRF-

3/TV Tupi, Canal 3 de São Paulo, sendo o jornalista Assis Chateaubriand, o seu grande 

idealizador. 

 

“No dia seguinte ao da inauguração, 19 de setembro de 1950, a TV Tupi transmite o 

primeiro telejornal do Brasil imagens do Dia que mostrava imagens brutas (sem 

edição) dos acontecimentos daquele dia. Com comando de Maurício Loureiro Gama, o 

telejornal durava o tempo que fosse necessário pra a transmissão de todos os fatos e 

imagens.” (MELLO, 2009. Publicado em 14 de agosto em Sociedade e Cultura) 
 

 

Como a televisão era algo em teste, inicialmente os programas de Rádio foram 

“reciclados” e passaram a ser veiculados na TV, e o primeiro telejornal a fazer sucesso foi 

o Repórter Esso. 

 
O ícone do rádio foi transmitido pela primeira vez na TV, em 1º de abril de 1952, 

apresentando 33 minutos de duração. Com a frase Aqui fala o seu Repórter Esso 

testemunha ocular da história, o gaúcho Gontijo Teodoro comandava o programa. Ao 

longo de 18 anos, essa chamada colocava os brasileiros na frente da TV. (MELLO, 

2009. Publicado em 14 de agosto em Sociedade e Cultura) 
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Desde seu nascimento nas telas brasileiras, o telejornalismo passou por diversas 

mudanças, seja pelo modo como é apresentado ou mesmo o seu “produto”. Ainda sobre o 

Repórter Esso, Mello diz que o telejornal apresentava as notícias no formato do programa de 

rádio que originou a sua criação, diferente da atualidade, onde jornais são criados conforme 

emissora, horário e até mesmo apresentador.  

 

“Na época da Ditadura Militar, nos anos 1960, pouco tempo depois de ter nascido o 

telejornalismo do Brasil, havia a necessidade do cuidado no uso das palavras, uma vez 

que as questões políticas poderiam influenciar positiva ou negativamente para os 

telejornais e suas emissoras.” (MELLO, 2009. Publicado em 14 de agosto em 
Sociedade e Cultura) 

 

Depois de enfrentar ditadura, movimentos revolucionários, o povo contra governo; o 

telejornalismo foi se adequando à sociedade e aos interesses da massa. E o que antes era 

sisudo, foi pouco a pouco cedendo ao carisma, e muitos até mesmo ao popularesco. Com a 

Revista Eletrônica o jornalismo perdeu praticamente todas suas características iniciais, e o que 

antes era produzido tão somente para o chefe da casa que chegava em sua casa cansado e 

queria ver as notícias enquanto esteve fora, hoje os telejornais são feitos no intuito de atrair 

toda a família brasileira.  

 

4     Domingo Espetacular como produto da Indústria Cultura 
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“(...) A expressão designa uma prática social, e através da qual a produção cultural e 

intelectual passa a ser orientada em função de sua possibilidade de consumo no 

mercado.” (RÜDIGER, 2010, p. 138) 

 

O jornalismo sofreu grandes transformações desde seu ingresso na televisão brasileira, e 

parte considerável dessas mudanças deve-se aos interesses da sociedade atual, acomodada aos 

hábitos de uma cultura voltada para o consumo da praticidade e do fácil entendimento. 

O telejornalismo que de início era de certa forma, voltado para “intelectualizar” a 

população, hoje é produzido em função desta, para antes de mais nada, entretê-la; É mais um 

produto da nossa sociedade capitalista que o “adaptou”, o simplificou, para atender à sua 

demanda, ou seja, a seu grande público.  

O Domingo Espetacular é mais um meio que leva a sociedade ao empobrecimento 

cultural; O programa adota de uma linguagem simples, acessível a todos, e usa de uma 

programação um tanto variada, desde  escândalos políticos a questionamentos fúteis sobre 

famosos.  

O programa em análise, assim como um produto, foi feito de acordo com o que deseja a 

sociedade, e tem abordado assuntos popularescos sem nenhum caráter de importância, pois o 

que se pretende, é apenas o entretenimento. Para se chegar a todas as camadas, e isso inclui as 

mais baixas, muda-se desde a linguagem até os assuntos abordados; por que não discutir-mos 

sobre os envolvimento amorosos das personalidades da mídia
4
? Já que existe a curiosidade 

popular em saber deste assunto? Nesse caso, Aproveita-se da efemeridade de seus 

relacionamentos para a criação de pautas. Como no caso do jogador Pato, que obrigado pela 

justiça à paga uma enorme pensão a ex-mulher Stefhany Brito, após um casamento milionário 

e de rápido termino. Assuntos sem nenhuma importância social, mas que é de grande agrado a 

todos, ou a grande maioria, que opita por assuntos fúteis a políticos, econômicos e afins. 

A sociedade tem se degradado, e conforma-se inquestionavelmente com o que é 

veiculado e vendido pela televisão brasileira, o Domingo Espetacular poderia ser um entre 

poucos a solucionar caso do empobrecimento cultural, mas o engrandece proporcionando às 

pessoas um conteúdo que nada nos acrescenta, a não ser o fato de ficarmos bem informados 

em curiosidades e fofocas de famosos. Esse jornalismo não está preocupado com a condição 

educacional ou intelectual da população, está apenas interessado em seus altos índices de 

audiência. O que é veiculado pelo programa, vai de acordo com interesses de seus 

telespectadores, independente que sejam assuntos bizarros e inúteis, o que lhes interessa é 

                                                 
4
 Nome dado por alguns programas televisivos, para pessoas que ganham fama sem necessariamente ter uma 

profissão para isso, a exemplo dos cantores, atores, jogadores de futebol.  
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uma boa repercussão, pois audiência leva a um grande número de patrocinadores, e 

consequentemente, ao lucro. Elevar o nível cultural da nossa sociedade nunca estiveram em 

seus planos, mas sim, “vender seu peixe”. 

 

5    O Apelo pela Audiência 

 

Nos últimos anos está ocorrendo uma verdadeira batalha entre emissoras de televisão 

brasileira, fazendo com que a programação caía em nível cultural, pois em se tratando de 

audiência, tudo é válido para que se aumente seu índice, incluindo temas apelativos sem 

nenhum valor educativo, e de péssimo caráter de entretenimento. 

 

 

No domingo 29/05/11, a população brasileira assistiu a mais uma prova de que para o 

Domingo Espetacular o que está em jogo é o lucro, e o seu produto é senão temas de baixo 

nível; Foram cedidos à Mulher Melancia dois blocos do programa (Comum a acontecimentos 

extraordinários ou de grande importância para a nação) com um questionamento sobre seu 

corpo, e a pergunta “se ela estaria gorda” foi feita não somente ao povo na rua como também 

a um médico especialista, um profissional da imagem que lida com modelos fotográficos, um 

colunista e a seu ex parceiro de palco, o cantor de funk MC Créu, momento aproveitado para 

também falar de uma situação incômoda ocorrida entre os dois no Programa do Gugu, onde a 

dançarina falou mal do cantor quando ele estava  nos bastidores ouvindo tudo, sem que ela 
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soubesse; Foi um momento bastante desagradável, tanto para os artistas, como para o próprio 

apresentador. 

“A luta por altos índices de audiência, a condição básica para a conquista de 

patrocinadores força-a a produzir programas mais populares, nos quais quase sempre, 

o mero entretenimento sobrepuja a informação e a reflexão.” (COSTELLA, 1984, P. 

200) 

 

 O fato é que trataram de um assunto banal e sem nenhuma importância significativa 

para o brasileiro; Deram à matéria longos minutos como se este fosse de total relevância para 

a população, como se os quilos a mais de uma artista fosse nos influenciar de alguma forma, 

mas que foi na verdade de um destaque indiscutivelmente desnecessário. 

O Domingo Espetacular também costuma veicular fatos curiosos de bastante interesse 

para a população, mas abusa disso fazendo verdadeiras sagas, quando necessário uma 

pequena reportagem. Como no caso da menina que expelia sangue por todo o corpo, e o 

programa relatou durante domingos, o seu dia a dia, e como sua família e pessoas que 

conviviam com ela lhe davam com isso. O Telejornal dá a certos assuntos uma importância 

mais do que a merecida, tornando um assunto que nos seria interessante, algo cansativo e sem 

merecimento. O programa toma proveito de um assunto atrativo ao povo para ganhar mais 

pontos de audiência, ou seja, o programa prefere temas triviais, a assuntos sérios que em geral 

não é de agrado a todos. Vejamos, a bolsa de valores deve agradar a economistas, mas não a 

um agricultor no interior do nordeste, o caso do menino que atrai metal em seu corpo, por 

exemplo, deve agradar a ambos já que é um fato incomum e que desperta tamanha 

curiosidade. É um bom assunto para ser abordado e discutido, mas não para ser 

espetacularizado, essa é a questão.  

 

6   Considerações Finais 

 

O Domingo Espetacular é mais uma produção do meio para prender um número 

significativo de telespectadores na frente da TV por maior tempo possível em prol de seus 

altos índices de audiência numa competição ininterrupta entre emissores de maior poder, seja 

ele de prestígio, credibilidade ou mesmo financeiro. E para alcançar ao índice esperado, a 

revista semanal tem abusado de temas um tanto peculiares, não só para atender a demanda 

que se tem, mas para atrair uma classe inferior, que por sinal, é a maior. Na guerra entre 

emissoras, vale tudo, e o sensacionalismo é o maior aliado do programa, que lhe garante 

muitos pontos de audiência. O telejornalismo não veicula senão o que pede a população, ele 
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não está interessado em educar, em conscientizá-la sobre os males que a televisão, ou o 

produto dela, pode nos causar, mas sim em fazer com que nos interessemos cada vez mais 

pelo que ela produz, só assim serão garantidos seus altos índices. O promagra dominical por 

este artigo analisado é um produto, e é produzido e vendido como tal, e assim sendo, merece 

uma boa publicidade para atrair seus consumidores, para que eles são se sintam lesados. A 

maior parte da população consume-o acreditando saber aquilo que está absorvendo, entretanto 

nem imagina o quanto está sendo influenciada como os demais. A revista eletrônica é senão o 

próprio sensacionalismo, muitos não percebem, estes já foram alienados.   
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