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RESUMO 

O trabalho apresenta e analisa a reação social frente ao elemento 

trágico atrelado aos produtos jornalísticos. Busca-se compreender se os 

elementos do melodrama despertam o interesse social e se auxiliam na fixação 

dos conteúdos existentes nas produções jornalísticas. Quanto à metodologia, a 

pesquisa está inserida nos domínios do estudo de recepção, considerando a 

pesquisa bibliográfica, além das técnicas do questionário e do grupo focal. Os 

resultados apontam que há uma maior fixação e compreensão do conteúdo 

divulgado quando este é produzido com o auxílio dos elementos 

melodramáticos. 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo tragédia. Elementos melodramáticos. 
Fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The paper presents and analyzes the social reaction front the tragic in 

the journalistic material. Looking up to understand, if the elements of 

melodrama arouses interest social and if it helps in fixing existing content in 

journalistic productions. Regarding the methodology, the research is inserted in 

the areas  study of techniques, considering  a literature search and the from the 

questionnaire and focus group. The results show that there is a greater 

understanding and fixing the contents disclosed when it is produced with the aid 

of melodramatic elements. 

 

Key-words: Journalism. Journalism tragedy. Melodramatic elements. Fixing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1. Introdução........................................................................................................8 

2. Narrativa Melodramática................................................................................11 

       2.1. Perspectiva teórica da Narrativa......................................................11 

       2.1.1 Narrativa Jornalística.....................................................................14 

      2.2. Aspectos do melodrama...................................................................16 

     2.3. Construção da narrativa melodramática............................................24 

3. Jornalismo Trágico.........................................................................................30 

      3.1. Jornalismo: informar ou comover?...................................................30 

    3.2. Origens do trágico atrelado ao jornalismo..........................................36 

    3.3. Disseminação de notícias trágicas na sociedade...............................53 

4. Os recursos melodramáticos como incremento da recepção das 

informações.......................................................................................................56 

   4.1. Efeitos no processo de recepção........................................................57 

   4.2 Fixação do acontecimento pela informação melodramática.................59 

   4.3 Reação social diante da prática do jornalismo trágico atrelado ao 

melodrama.....................................................................................................60 

5. Considerações Finais....................................................................................61 

6.Referências.....................................................................................................63 

Apêndices..........................................................................................................67 

 



8 

 

1. Introdução 

 A narração está frequentemente presente no nosso cotidiano. Tomamos 

conhecimento dos fatos ocorridos através de relatos que nos são repassados. 

Cada indivíduo transmite essa informação de uma maneira distinta, que é 

baseada em sua maneira de viver e enxergar a vida. 

 O jornalismo necessita da narração, pois ela é fundamental para que os 

jornalistas consigam executar sua função primordial de informar. Assim, 

mediante essa necessidade, os jornalistas lançam mão da concisão e da 

objetividade para explanar os fatos e as ideias que querem transmitir. 

 No entanto, quando se fala em jornalismo tragédia, o texto passa a ser 

caracterizado por muitos floreios e a narração é envolvida por aspectos 

pertinentes aos folhetins e às telenovelas. As informações, quando veiculadas 

em audiovisual, ganham trilha sonora e efeitos imagéticos que podem 

chocar os telespectadores. Nos meios impressos, os fatos são descritos com 

textos permeados pelo melodrama. 

            Assim, justificamos a nossa escolha por nos debruçarmos sobre 

temática da narrativa do melodrama no jornalismo tragédia. Neste relatório 

de pesquisa buscamos demonstrar, dentre outros aspectos, em torno da 

seguinte pergunta: porque a narrativa melodramática está frequentemente 

presente no relato do jornalismo tragédia? 

Dentre outros questionamentos possíveis, escolhemos este por ser algo 

presente no cotidiano da sociedade e que, de certa forma, pode atingir a vida 

das pessoas envolvidas.  Nos casos narrados constantemente nos noticiários 

ou nas páginas policiais estão presentes relatos com uma grande carga de 

dramaticidade e, muitas vezes, a intenção de informar fica em segundo plano, 

dando um maior espaço para os aspectos que chamam a atenção do público. 

A escolha do tema se deu por forte interesse pessoal acerca do 

jornalismo permeado pelo elemento trágico, um despertar que surgiu no senso 

comum e que resolvemos trazer para a pesquisa acadêmica, não só pelo 

aspecto mórbido e a exposição das cenas chocantes, mas, principalmente, 

pelo modo como esses fatos são narrados, se apropriando frequentemente do 

drama com a finalidade de comover o receptor da mensagem. 
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A temática do trabalho em si aparenta ser bastante abrangente por não 

apresentar um único suporte de comunicação como objeto central de análises. 

Porém, a ideia não foi nos fixarmos em um único meio como referência e sim 

utilizar os melhores exemplos para dar ênfase ao que considerávamos 

relevante, podendo utilizar exemplos tanto do meio impresso quanto do meio 

televisivo analisando-os da forma mais harmônica possível com os objetivos 

propostos. 

O problema em questão é instigante e atual, já que o número de casos 

desse tipo não para de crescer e são divulgados pela mídia com uma estrutura 

narrativa peculiar. No caso de Mossoró, os crimes são divulgados/atualizados 

constantemente o que causa uma busca pelas notícias em torno da temática. 

Jornais, televisão, rádios e internet (blogs) informam sobre os últimos crimes e 

podem constatar aumento de audiência e leitura, principalmente, quando se 

trata de acontecimentos trágicos. 

O objetivo geral do nosso trabalho é descobrir como a narrativa do 

melodrama no jornalismo tragédia afeta os receptores da notícia. Os objetivos 

específicos são: analisar se os recursos fixam melhor a informação; verificar 

como se desenha uma possível relação entre a narrativa do drama e o 

jornalismo tragédia; analisar as origens da narrativa dramática atrelada ao 

jornalismo tragédia. 

De modo geral, o trabalho em questão abordará a perspectiva teórica da 

narrativa, a narrativa jornalística, os aspectos do melodrama, a construção da 

narrativa melodramática, a função do jornalismo, as origens do trágico atrelado 

ao jornalismo, a disseminação de notícias trágicas, entre outros. 

 Percebemos haver certa força atrativa entre o jornalismo e o fato 

trágico, o que parece despertar a atenção do público. Por isso, trabalharemos 

com os estudos de recepção para que possamos entender o/os motivo(s) pelo 

qual esse interesse é grande e constante. Os estudos de recepção permitem-

nos interagir com o alvo da pesquisa, o público. Nesse método há a 

possibilidade da retroalimentação, tornando o material mais profundo em seus 

resultados. Buscaremos perceber se com o auxílio das trilhas sonoras, dos 

textos dramáticos, das repetições de cenas, bem como das imagens 

chocantes, as matérias ficam mais atraentes aos olhos desses receptores. 
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Para o desenvolvimento do trabalho decidimos pelas técnicas do 

questionário e do grupo focal como caminhos para a coleta de dados. O 

questionário, como pode ser visto no apêndice, foi composto por doze 

questões, onze objetivas e uma subjetiva, e, respondido por duas turmas de 

discentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As turmas 

escolhidas foram as do quinto período dos cursos de Pedagogia e Ciências 

Sociais, visando buscar uma harmonia de nível intelectual entre os 

participantes. A aplicação do questionário foi fundamental para a seleção das 

doze pessoas que formaram o grupo focal, pois, foi a partir das respostas 

subjetivas que pudemos perceber opiniões diversificadas entre um grupo que a 

princípio poderia ser considerado homogêneo. 
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2. Narrativa Melodramática 

 Para compreendermos a composição da narrativa melodramática temos 

que analisar diversos aspectos, que, juntos, formam esse modo de narração. A 

perspectiva teórica, a peculiaridade da narrativa jornalística e os elementos 

melodramáticos são elementos fundamentais para o estudo que se baseia em 

como se forma e se compõe a narrativa do melodrama no jornalismo tragédia. 

 

2.1 Perspectiva teórica da Narrativa 

 A narrativa traduz a vivência e existência humana em relatos, as 

estórias, os mitos, as alegrias, as vitórias, as decepções, os ensinamentos, as 

crenças, os amores e até os sonhos acontecem e são contados seguindo o 

modo da narração. De acordo com Motta (2005) a vida é uma constante 

narração, sendo algo inerente ao ser humano e fundamental para sua relação 

com os demais. 

 Apesar de ser uma área já bastante estudada, a narratologia não tem 

um conceito fechado e único, podendo ser abordada de diversas formas e 

maneiras, dependendo do autor em questão. No entanto, todos os conceitos 

formulados até o momento convergem para uma mesma direção e se 

complementam de uma maneira ou de outra. 

  A narrativa é estudada em diversas áreas (História, Direito, 

Pedagogia, Psicologia) e suas análises permitem até o entendimento da 

personalidade do indivíduo que a constrói, tendo em vista que, 

 

psicólogos culturais afirmam que a nossa tendência para 
organizar a experiência de forma narrativa é um impulso 
humano anterior à aquisição da linguagem: temos uma 
predisposição primitiva e inata para a organização narrativa da 
realidade (BRUNER, 1998, p.45). 

 

 

 Percebendo que a narrativa é anterior à aquisição da linguagem, 

comprovamos o que já foi discutido acima e mostramos que certamente o ser 



12 

 

humano não saberia viver sem utilizar da narração em seu cotidiano. Como 

seria contar que esteve doente a alguém em forma de poesia? Certamente a 

compreensão seria mais complicada e os termos utilizados desconhecidos por 

algumas pessoas que não partilhassem do repertório de informações daquele 

grupo onde a conversação estivesse acontecendo. 

  Assim, de acordo com Bruner, em seu sentido mais corrente e geral, 

 

a narrativa é o nome para um conjunto de estruturas 
lingüísticas e psicológicas transmitidas cultural e 
historicamente, delimitadas pelo nível do domínio de cada 
indivíduo e pela combinação de técnicas sócio-comunicativas e 
habilidades lingüísticas e, de forma não menos importante, por 
características pessoais como curiosidade, paixão e, por vezes, 
obsessão (BRUNER, 1991, p.17). 

 

Essa delimitação do nível de cada indivíduo e a combinação de técnicas 

sócio-comunicativas e habilidades de linguagem mostram que, a narrativa será 

recepcionada com base na bagagem histórica, social e intelectual de cada ser. 

A interação e compreensão das informações tornam-se mais claras e 

compreensíveis quando o receptor da mensagem possui afinidade intelectual 

com o assunto que lhe é repassado. Sem uma comunhão de ideias, os 

pensamentos e novos ensinamentos podem ser interrompidos sem ter havido o 

entendimento correto da mensagem, causando um ruído na comunicação. 

Para Harré e Brockmeier (2003, p. 533), as narrativas são ao mesmo 

tempo modelos do mundo e modelos do self. É através de nossas estórias que 

construímos a nós mesmos como parte de nosso mundo. Segundo esse 

conceito, as narrativas também são responsáveis por parte da formação do ser, 

elas auxiliam na composição do indivíduo e o tornam parte do mundo social, 

elas complementam a bagagem histórica dos seres humanos e os formam 

como seres únicos. Cada indivíduo possui uma história diferente dos outros, 

quando até os gêmeos não são iguais quando o assunto é história de vida. 

Assim, a narrativa de cada ser é algo único e torna cada pessoa diferente das 

demais.  

Com relação a sua epistemologia, no Dicionário de Teoria da Narrativa, 

Reis e Lopes (1988) chamam a atenção sobre a polissemia do termo, 

observando que ele corresponde à ancestral concepção da narratio, parte da 
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dispositio da retórica clássica que se refere à organização do discurso. Esse 

conceito explana a relação existente entre o modo de relatar os fatos narrando 

e o discurso, que, de acordo com Harré e Brockmeier (2003, p. 527), o discurso 

é a categoria mais geral da produção linguística. Essa generalização deve-se 

ao fato de que a comunicação verbal ocorre de maneira simultânea e não 

independente de outras atividades materiais e/ou simbólicas. 

Nesse caso, a narrativa também pode ser entendida como um tipo 

específico do discurso quando neste se apresentam: enredo que evolui ao 

longo da estória, personagens, clímax e conclusão. Assim como no caso do 

conceito de discurso, o uso do termo “narrativa” tornou-se mesmo exagerado, 

pois, 

as espécies do gênero narrativa são surpreendentemente 
variadas e multicoloridas: contos populares, análises 
evolutivas, fábulas, mitos, contos de fada, justificativas de 
ação, memoriais, conselhos, desculpas e assim por diante 
(HARRÉ; BROCKMEIER, 2003, p. 526). 

 

 O exagero quanto a se classificar tudo como narrativa, realmente se dá, 

mediante a essa variação de espécies dentro do mesmo gênero, tornando-se 

difícil estabelecer um conceito único e específico, já que, cada subgênero se 

apresenta de uma forma e é empregada em distintas situações cotidianas. 

Alguns documentos históricos podem ser definidos como sendo narrativas, mas 

não seriam caracterizados da mesma forma como uma fábula ou conto 

popular. 

 Além das inúmeras variações nas espécies da narrativa, estas também 

estão carregadas de intenções subentendidas nas entrelinhas de seus relatos, 

as narrativas não podem ser consideradas ingênuas, pois cada pessoa agrega 

pontos de vista e opiniões no momento em que a retransmite. De acordo com 

Barthes (1977, p. 268), “o que se passa” na narrativa não é do ponto de vista 

referencial (real), ao pé da letra: nada; “o que acontece” é a linguagem tão 

somente, a aventura da linguagem, cuja vinda não deixa nunca de ser 

festejada. A realidade, muitas vezes, é relatada parcialmente, abrindo espaço 

para várias intervenções e interpretações, que são feitas, como já dito 

anteriormente, a partir da bagagem intelectual de cada indivíduo. Cada vez que 

a estória é recontada ou acrescenta-se um ponto ou omite-se uma informação, 
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às vezes até por esquecimento. Por isso, a narração não é considerada como 

totalmente real e fiel ao que realmente aconteceu 

Mediante sua flexível autoria, as narrativas podem perder sua 

credibilidade e serem utilizadas apenas no campo coloquial. Por exemplo: 

levando em consideração a imagem negativa criada acerca dos políticos 

brasileiros, como acreditar fielmente em apenas um relato de um político sem 

pedir documentos e provas? Passaria, então, a ser difícil confiar nas palavras 

que saem da boca daqueles que são considerados corruptos e mentirosos. 

As narrativas se moldam ao longo de suas perspectivas criadas e 

assumem papel importante no jornalismo. A narrativa jornalística possui 

aspectos próprios e peculiares e recebem atenção especial em sua construção, 

por retratar pessoas em seus personagens diários. 

 

2.1.1 Narrativa Jornalística 

 O jornalismo é, também, baseado em narrações, com os fatos e 

novidades sendo repassados diariamente através das narrativas construídas 

pelos repórteres dos meios de comunicação. No entanto, essas narrações 

possuem características peculiares que são típicas apenas das narrativas 

jornalísticas. 

 De acordo com Luiz Gonzaga Motta, 

 

a situação inicial de uma narrativa jornalística é, quase sempre, 
um fato de conotações dramáticas imediatas e negativas, que 
irrompe, desorganiza e transtorna. É, portanto, uma situação 
dramática desde o início, um conflito ou situação problema que 
desestabiliza, rompe o equilíbrio, traz ambigüidades. Pode ser 
a falta ou o excesso de alguma coisa, pode ser uma inversão 
ou transgressão, pode ser um conflito manifesto ou implícito: 
um crime, um golpe, uma infração, um choque, um 
rompimento, uma anormalidade climática, a eclosão de um 
fenômeno físico ou social de impacto (MOTTA, 2005, p.5). 

 

 Essa situação inicial da narrativa jornalística é uma das características 

que diferenciam a simples narrativa da utilizada no jornalismo. O início das 

narrações dos fatos jornalísticos está agregado, frequentemente, a situações 

que ocorrem sem fazer parte do curso normal da vida na sociedade. Essas 
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situações podem estar relacionadas tanto com atitudes humanas, quanto com 

os fenômenos naturais. Ainda, de acordo com Motta, 

 

é normal a história começar pelo seu clímax, um corte 
repentino in media res na situação estável. Os fatos saltam 
sobre o leitor. Por isso, é comum os jornais terem de explicar o 
que está acontecendo (as infografias, os ‘entenda o caso’, etc.) 
(MOTTA, 2005, p.6). 

 

Além da situação inicial ser um fato “anormal”, o início das narrativas 

jornalísticas surgem com o ato em evidência, quando os leitores são, 

praticamente, pegos de surpresa e, muitas vezes, sensibilizados com situações 

tão incomuns no seu dia a dia. Assim, mediante a essas informações novas e 

repentinas, os jornalistas narram de uma maneira clara e objetiva e utilizam 

recursos que auxiliam na compreensão dos fatos, como as infografias, os 

boxes etc. Esse modo de narrar, que começa pelo ápice da história, chama a 

atenção dos receptores da informação e pode ser considerado como o 

diferencial na hora da escolha entre um ou outro produto jornalístico.  

Outra característica da narrativa jornalística é que, “há sempre uma 

relação íntima entre personagens e pessoas físicas porque personagens 

representam pessoas reais” (MOTTA, 2005, p.7). Essa relação pela qual uma 

pessoa real é recriada e transformada em personagem deve sempre ser feita 

baseada em princípios éticos e morais, visando retratar o outro da maneira 

mais fiel possível à realidade, visando preservar a integridade e a conduta da 

pessoa que por alguma situação, seja ela boa ou ruim, foi transformada em um 

personagem.  

O profissional da área do jornalismo, de acordo com Mesquita (2002, 

p.46), “deve respeitar os dados do ‘real’ mais que o romancista e isso porque é 

responsável pelas imagens que estão em construção”. Esse respeito deve ser 

igualitário para todos os personagens da história, ou seja, todos merecem o 

mesmo cuidado e atenção na hora de serem representados numa criação. O 

personagem não deve ser construído com o intuito de denegrir a imagem de 

ninguém, pois o jornalismo deve buscar ser imparcial. No entanto, Motta afirma 

que, “a narrativa jornalística, por mais que se pretenda isenta e imparcial, é 

também fortemente determinada por um fundo ético ou moral” (MOTTA, 2005, 
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p.14), pois, por trás de toda a história narrada há, frequentemente, a opinião 

editorial do veículo, bem como uma abordagem moralista que nos é ensinada 

ao longo da vida, quando aprendemos que, quem rouba deve ser preso, quem 

erra tem que pagar etc. 

O narrador oculto é outra característica da narrativa jornalística e Luiz 

Gonzaga Motta nos mostra que 

 

o discurso narrativo subjetivo (a ficção) distingue-se pela 
presença (implícita ou explícita) do narrador, de um sujeito que 
narra. A narração como dispositivo argumentativo é evidente. O 
discurso objetivo do jornalismo, ao contrário, define-se pelo 
distanciamento do narrador. Ele narra como se a verdade 
estivesse “lá fora”, nos objetos mesmos, independente da 
intervenção do narrador: dissimula sua fala como se ninguém 
estivesse por trás da narração (MOTTA, 2005, p.8). 

 

 O jornalista utiliza de vários recursos linguísticos e da retórica para 

camuflar sua narração, apaga seus rastros e tenta mostrar os fatos como se 

não tivesse ninguém contando a história. Ele tenta fazer com que o receptor 

capte a mensagem sem questionar sua veracidade, encarando-a como 

verdade absoluta, tomando assim, o posicionamento editorial para si mesmo.  

 A narrativa jornalística, também cria expectativas e, frequentemente, 

deixa os fatos sem ser concluídos, e, para que rendam outras edições do 

material, também é necessário que o receptor tenha condições de interligar as 

partes para que consiga compreender as informações transmitidas. 

 

2.2. Aspectos do melodrama 

 Para começarmos a falar sobre os aspectos do melodrama é necessário 

abordarmos primeiro sobre o conceito, a estrutura e como surge esse gênero 

tão peculiar. 

O termo melodrama surgiu para designar a emoção nas encenações 

teatrais, estando frequentemente relacionado ao teatro, às telenovelas e aos 

folhetins. Por volta de 1797, segundo o Dicionário de Teatro, de Patrice Pavis, 

o melodrama 
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passa a ser um novo gênero, aquele de uma peça popular que, 
mostrando os bons e maus em situações apavorantes ou 
enternecedoras, visa comover o público com pouca 
preocupação com o texto, mas com grandes reforços de efeitos 
cênicos (PAVIS, 1999, p.238-239). 

 

 Os reforços de efeitos cênicos auxiliam na mensagem a ser difundida e 

estão repletas de exageros que se tornaram características do gênero. De 

acordo com Ivete Huppes, “Charles Guilbert de Pixérécourt é considerado o 

mais importante melodramaturgo francês, pois, foi o escritor francês que 

formulou as bases do melodrama principalmente a partir das próprias 

composições” (HUPPES, 2000, p. 15). Suas obras se difundiram 

principalmente nas primeiras décadas do século XIX e eram apresentadas nos 

palcos das casas de espetáculos na França para um público não muito 

instruído e que não estava acostumado a assistir encenações, que, até o 

momento, era luxo somente para a burguesia. 

O melodrama é também marcado pela dualidade, que, frequentemente, 

se apresenta entre um jogo/estória entre o bem e o mal, e, essa dualidade faz-

se presente no nosso cotidiano através das informações que recebemos, onde 

há, quase sempre, um lado que representa o bem e outro que representa o 

mal, um ladrão e a vítima, a corrupção e a sociedade, o amor e a loucura. De 

acordo com Maurício de Bragança, “o melodrama trabalha com dispositivos de 

encenação, baseados nos modelos de excesso e hiperdimensionamento do 

gesto, que incluem o espectador no circuito instalado pela cena” (BRAGANÇA, 

2007, p.31). Esse hiperdimensionamento está presente no melodrama, pois, 

suas grandes proporções afetam a sociedade a partir do exagero contido em 

um material que possui dramaticidade. Frequentemente marcado pela 

oposição, essa grande dimensão se dá pelo fato de ser um gênero que afeta o 

lado emocional do indivíduo, que, por mais que não tenha conhecimento sobre 

o fato em si, se sensibiliza pela cena criada em volta do acontecimento. Assim, 

de acordo com Barbero, o melodrama também, 

 

era um teatro de ação, sem diálogos, já que estes foram 
proibidos pela corte francesa em 1680, como forma de conter 
as paixões da plebe. Por esse motivo, os dramaturgos 
encontraram soluções cênicas de modo a substituir os 
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diálogos, tais como figurinos estereotipados, efeitos sonoros e 
música, mímica, pirotecnia, ilusionismo, entre outros recursos 
(BARBERO, 2001, p.175). 
 

Outro ponto presente no melodrama, de acordo com Cláudia Braga, é 

que o gênero 

 
inaugura uma forma de encenação que toca todos os sentidos, 
construída sobre enredos que provocam diferentes sensações 
e emoções, que se pretende uma aula de virtude e de vida 
através do maravilhoso, através de um espetáculo que, 
penetrando sua platéia por todos os poros, era sem dúvida 
alguma um espetáculo “total” (BRAGA, 2005, p.7). 

  

 Essa capacidade de atingir vários sentidos ao mesmo tempo, torna o 

gênero inovador, no período do seu apogeu. Ele era construído com o intuito 

de disseminar o conhecimento, mesmo àqueles que não dominavam a escrita e 

a leitura, era encarado pela burguesia como revolucionário, pois tirava a venda 

dos olhos de uma parte da sociedade que estava acomodada e aceitava todas 

as situações sem contestar. 

 De acordo com Bragança, “o surgimento do melodrama está relacionado 

a um processo de ‘dessacralização do mundo’, situado entre o fim da tragédia 

e o crescimento do Romantismo, especialmente na França, mas também na 

Alemanha e na Inglaterra” (BRAGANÇA, 2007, p.32). Essa dessacralização é o 

momento em que o homem começa a abordar as emoções, expondo o lado 

humano, mostrando seus vícios e virtudes, abrindo os olhos para um novo 

horizonte que se manteve adormecido diante da “sagrada burguesia”. 

 A capacidade de surpreender também é inerente ao melodrama, pois, 

segundo Huppes, 

 
a temática melodramática tem como um de seus traços 
principais: a surpresa iminente – marca que se encontra 
inserida na elasticidade característica da trama. Em 
comparação com outras formas artísticas, observa-se que nem 
a variação temática nem o colorido lingüístico, todavia 
presentes, sequer rivalizam com a importância que o 
desdobramento para um desfecho, que nem sempre concede o 
repouso final feliz. A capacidade de surpreender deve 
certamente ser associada ao caráter do enredo (HUPPES, 
2000, p. 28). 
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No enredo do melodrama não há a necessidade de um caso sempre 

acabar com um final feliz, e, essas situações nos são transmitidas diariamente 

pelos noticiários, onde, na maioria dos casos, não acontece um final feliz e a 

surpresa está presente no acontecimento. Um dos casos que podemos relatar 

quanto à surpresa presente no enredo e de final não feliz, foi o caso ocorrido 

na noite do dia 19 de maio de 2012, na zona oeste de São Paulo, quando o 

empresário Marcos Kitano Matsunaga, de 42 anos, foi assassinado e 

esquartejado pela mulher Elize Araújo Matsunaga, que confessou o crime.  

O acontecimento ganhou proporção nacional e começou a ser mostrado 

enfatizando a crueldade do ato cometido pela esposa do empresário. Setores 

da imprensa, como a revista Veja, relataram que a motivação do crime foi o 

envolvimento do empresário com uma garota de programa identificada como 

Natália, descoberto quando Elize contratou os serviços de um detetive para 

seguir os passos do marido. Diante das imagens de Marcos em companhia da 

amante, o casal teria iniciado a discussão que culminou com a morte do 

mesmo.  

A surpresa do caso está numa afirmação do perito responsável pela 

necropsia no corpo, Jorge Pereira de Oliveira, que trabalha há 35 anos como 

médico legista. Ele declarou ao Jornal Nacional exibido em 16/06/2012, que, “ a 

perícia indica reação vital na secção do pescoço e da raiz dos membros 

superiores” e que “a entrada de sangue em vias aéreas é movimento ativo. 

Então, quer dizer que ele tem que estar respirando”. Ou seja, Elize não 

esquartejou o marido após 10h como descreveu no depoimento prestado a 

polícia, e sim, o degolou quando ainda estava vivo. 

De acordo com Cláudia Braga, 

 

na ética das primeiras obras do gênero, o amor paixão atua 
contra a razão e o bom senso, sendo vivido, sobretudo, pelos 
vilões. Nesse contexto, a paixão devastadora provoca crimes 
sem perdão, sendo a importância do amor colocada atrás da 
honra, do patriotismo e do amor filial ou maternal (BRAGA, 
2005, p.5). 
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Nesse caso, Elize Matsunaga seria a vilã da história? Ou a mídia, 

levando em consideração a moral, não se colocou no lugar dela? Esses 

questionamentos são respondidos de acordo com a percepção individual, no 

entanto, existe, frequentemente, um posicionamento midiático por trás da 

situação. 

 A mídia ainda trabalha na edição dos fatos, tornando-os mais 

melodramáticos do que já são, e as imagens chocantes, as trilhas sonoras, as 

repetições de cenas e os desdobramentos da edição proporcionam um material 

cada vez mais impregnado de dramaticidade. 

A estrutura dramática se baseia na esquematização de arquétipos 

sociais e na polarização dos personagens entre o Bem e o Mal. Segundo 

Barbero (2001), há quatro estereótipos principais: o "Traidor", que encarna o 

Mal e, por conseguinte, o medo, o "Justiceiro", responsável pela proteção da 

vítima e pelas cenas excitantes, a "Vítima", geralmente uma mulher, 

representante da dor, e o "Bobo", responsável pelas críticas e pelo riso.  

 Baseando-se nas construções imagéticas do caso Matsunaga feito pela 

mídia, o papel de traidor seria da esposa, Elize, que assassinou e esquartejou 

Marcos. Traidora, pois o mesmo a teria tirado do mundo da prostituição e teria 

lhe dado uma vida de conto de fadas; o papel de justiceiro seria da polícia e 

dos advogados, que trabalham para “mostrar a verdade” e punir o executor do 

mal; o papel da vítima seria do empresário Marcos Matsunaga, que teve sua 

vida interrompida por sua própria mulher; o papel de bobo não se apresentaria 

nesse caso, por se tratar de um ato de crueldade e frieza, sem dar motivos 

para que o riso se apresente. 

 Em casos como esse, vários aspectos são abordados na tentativa de 

sensibilizar cada vez mais o público que se interessa por assuntos trágicos. Os 

aspectos, frequentemente, abordados, de acordo com Braga (2005), são: a 

imaginação, o reconhecimento, a bipolaridade, a espetaculosidade, os recursos 

visuais e auditivos e as repetições de cenas. 

 

A Imaginação 

Como o próprio termo já expõe, a imaginação é o aspecto que mexe 

com o pensamento de cada indivíduo, como cada ser idealiza a situação que 
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está se mostrando no momento, como o irreal se forma na cabeça de cada 

pessoa. De acordo com Ismail Xavier, 

 

vale na imaginação melodramática a idéia da expressão direta 
dos sentimentos na superfície do corpo, seja pelo gesto ou 
fisionomia que sublinha uma reação ou uma intenção da 
personagem, seja pela simples marca (de nascença ou 
adquirida) que assinala traços de caráter. (...) o mundo visível, 
embora passível de equívocos sem os quais não haveria o 
drama, é um espelho da moral que termina por triunfar, 
fazendo valer sua verdade (XAVIER, 2003, p.94). 

 

 Essa imaginação é construída com base no que deveria acontecer, 

como se os fatos se encaixassem perfeitamente como em um quebra-cabeça 

projetado pelo narrador. 

 

O Reconhecimento 

De acordo com Braga, 

 

uma das estratégias utilizadas na construção do enredo 
melodramático é a do reconhecimento, cuja ocorrência se dará, 
normalmente, nas últimas cenas, ou nos finais dos atos. É 
através do, ou dos reconhecimentos que se encerra a 
perseguição e que se assinala o clímax patético do drama e 
que se assinala, ainda, um retorno ao estado de harmonia 
inicial, pela derrota do vilão (BRAGA, 2005, p.5). 

 

 

Sendo assim, é o ato de se ver em um personagem construído por 

histórias veiculadas pela imprensa, ver que sua história de vida tem pontos 

iguais ou parecidos com a vida de outras pessoas, como um assalto, uma 

perda, um acidente. A partir desse reconhecimento, o indivíduo torce para que 

a história da personagem tome um rumo diferente da vida dele, para que no 

final tudo dê certo e ocorra um final feliz. 
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A Bipolaridade 

 A bipolaridade é a mudança repentina em um caso, é a surpresa 

iminente, é a linha tênue entre a perseguição e o reconhecimento, “é ela que 

dá ao melodrama sua dinâmica própria, criando, no jogo entre os dois temas, o 

clima propício à obtenção do patético, através do processo de identificação-

catarse provocado e que se dá, aqui, de forma espetacular” (BRAGA, 2005, 

p.5). A bipolaridade proporciona ao gênero um tom de inesperado, cujo 

desfecho pode mudar de lado a qualquer momento e que não tem a obrigação 

de apresentar sempre um final feliz. O indivíduo central no melodrama pode se 

apresentar de um modo em um dia e no outro surpreender a todos com algum 

comportamento estranho. A bipolaridade é algo bastante presente nas 

reportagens jornalísticas, pois mostram o lado humano dos personagens, seus 

vícios e virtudes.  

Ainda falando sobre Elize Matsunaga, o programa Domingo Espetacular 

da Record, do dia 17/06/2012, mostrou como uma pessoa pode passar de uma 

aluna dedicada e calma a uma mulher capaz de assassinar o próprio marido. A 

reportagem mostrava um vídeo inédito de Elize, no qual, no último ano do 

ensino médio, aos 17 anos, a garota se portava de maneira amena e 

carinhosa. 

 

A Espetaculosidade 

Este aspecto remete a construção cênica em si, as espalhafatosas 

coberturas e aos textos cheios de floreios para narrar uma situação. Nos 

produtos audiovisuais as edições são repletas de itens que tentam chamar 

cada vez mais a atenção do público: imagens inéditas, cortes de filmes que 

remetam a situação em questão, recapitulação de fatos semelhantes, entre 

outros, favorecem e criam uma situação, quase teatral, dos fatos cotidianos.  

Na produção textual, citações poéticas, boxes, seções de “entenda o 

caso”, declarações na íntegra, infográficos, são incluídos com objetivos além 

de informar. São incluídos com a intenção de deixar o material atraente, 

vendável, já que as informações fazem parte da indústria cultural, existe uma 

empresa por trás da informação.  
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Recursos Visuais e Auditivos 

 Esses recursos são dos mais utilizados na produção jornalística 

ultimamente. Até os leigos percebem que as imagens mais fortes e as trilhas 

dramáticas são utilizadas para sensibilizar o público, como nos mostra Braga: 

 

para os olhos eram construídos cenários suntuosos, 
aterradores, impossíveis ou hyper realistas, havia maremotos e 
incêndios, bailes, julgamentos e batalhas, com mudanças de 
quadros que, ajudadas pelas recentes descobertas das 
possibilidades de uso da maquinaria, se davam de forma muito 
rápida, imprimindo à cena a sensação de constante 
movimento. Para os ouvidos, não apenas a música de fundo, 
executada por uma orquestra, sublinhava os principais 
momentos, mas buscava-se também trabalhar 
“sonoplasticamente” cada cena e cada quadro de modo a 
acentuar os efeitos dramáticos (BRAGA, 2005, p.6). 

 

 

Essas características são das encenações melodramáticas, embora não 

exclusivamente delas. Percebemos sua presença na produção jornalística 

atual, nos planos de fundo das reportagens, nas imagens selecionadas, nos 

personagens escolhidos, tudo faz parte da construção melodramática do 

material. A trilha sonora, os efeitos sonoplásticos, também estão presentes nas 

reportagens e matérias produzidas.  

Segundo Thomas Elsaesser,  

 

 

a música no melodrama apresenta tanto um papel funcional (de 
significação estrutural) quanto temático (pertencente um 
contexto de expressão) na construção de sentidos, afirmando 
sua função sintática, e é usada para criar certos estados do ser 
– tristeza, violência, surpresa, suspense, felicidade, horror, 
desespero (ELSAESSES, 1991, p.35). 

 

 A trilha e as imagens utilizadas precisam ser casadas adequadamente 

para que criem o sentido desejado. Até mesmo o silêncio pode dar significado 

quando empregado no momento exato. 

 De acordo com Maria Izabel Muniz Ferrari, “a música é capaz de induzir 

afeto e permite construção de sentidos por parte dos sujeitos” (FERRARI, 
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2010, p.73). O indivíduo se envolve com o material produzido e sensibiliza-se 

com a situação mostrada. 

 Os recursos visuais e auditivos, segundo Ivete Huppes, “abrevia 

referências complexas; dispensa o saber prévio; limita o espaço das palavras 

em função de apelos visuais e sonoros, se constata que estes são mais 

facilmente absorvidos” (HUPPES, 2000, p.145), essa absorção facilita a 

compreensão da mensagem e favorece o desenvolvimento intelectual de cada 

indivíduo. 

 

Repetições de Cenas 

Algo cada vez mais utilizado, as repetições se difundem com o passar 

dos tempos. Para Omar Calabrese, 

 

as repetições, no caso de narrativas ficcionais, não são apenas 
as continuações das aventuras, ações e dramas dos 
personagens, mas também os recursos utilizados, como os 
temas e as ambientações (cenários), é utilizado para enfatizar 
uma situação e mostrar quão bárbara é a situação 
(CALABRESE, 1987, p.26). 
 

No entanto, há situações em que a repetição deixa de ser um ponto a 

favor e torna-se ponto negativo. Isso ocorre quando a repetição se dá por falta 

de novas imagens, o que pode causar a sensação de pouco material 

produzido, criando uma impressão negativa da empresa de comunicação que a 

divulga. 

 

2.3. Construção da narrativa melodramática 

Em todo material produzido pela mídia, seja ele audiovisual ou impresso, 

a construção da narrativa é cada vez mais elaborada, visando aumentar sua 

aceitação e, com isso, valorizar o espaço publicitário vinculado ao programa 

em questão. 

De acordo com Cândida Vilares Gancho (1998, p.5), “toda narrativa se 

estrutura sobre cinco elementos, sem os quais ela não existe. Sem os fatos 

não há história, e quem vive os fatos são os personagens, num determinado 
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tempo e lugar”. Os cinco elementos elencados pela autora são: enredo, 

personagens, tempo, espaço e narrador. A junção desses fatores resulta em 

uma narrativa, que pode até ter um narrador que tenta se camuflar diante da 

situação, mas que está presente e, às vezes, não percebemos. 

Na construção da narrativa melodramática há a interligação dos 

aspectos do melodrama com os elementos da narrativa para que esta união 

supra a necessidade de muitos leitores/telespectadores que se interessam por 

essa temática. 

A primeira fase dessa construção narratológica é baseada no conjunto 

dos fatos de uma história, conhecido como enredo, intriga, trama, ação. O 

enredo é construído levando em consideração a verossimilhança, que de 

acordo com Gancho (1998, p.6), “é a lógica interna do enredo, que o torna 

verdadeiro para o leitor”. Essa veracidade é construída a partir do conflito em 

questão, pois é a partir dele que se desencadearão outros fatores como, 

 

1. exposição: (ou introdução ou apresentação) coincide 
geralmente com o começo da história, no qual são 
apresentados os fatos iniciais, os personagens, às vezes o 
tempo e o espaço. Enfim, é a parte na qual se situa o leitor 
diante da história que irá ler. 
2. complicação: (ou desenvolvimento) é a parte do enredo na 
qual se desenvolve o conflito ou os conflitos – na verdade pode 
haver mais de um conflito numa narrativa. 
3. clímax é o momento culminante da história, isto quer dizer 
que é o momento de maior tensão, no qual o conflito chega a 
seu ponto máximo O clímax é o ponto de referência para as 
outras partes do enredo, que existem em função dele. 
4. desfecho: (desenlace ou conclusão) é a solução dos 
conflitos, boa ou má, vale dizer configurando-se num final feliz 
ou não. Há muitos tipos de desfecho: surpreendente, feliz, 
trágico, cômico etc (GANCHO, 1998, p.6).  

 

 Todos esses fatores estão presentes nas narrativas que chegam até nós 

e são eles que determinarão nosso interesse ou não pelo fato em questão.  

De acordo com Paul Ricoeur (1995, p.16), o enredo também pode ser 

encarado “como um dinamismo integrador, que tira uma história una e 

completa de um diverso de incidentes, ou seja, transforma esse diverso em 

uma história una e completa”. A junção de todos os acontecimentos 

transformam a narração em um gênero cheio de surpresas e dinâmico devido 
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ao surgimento de fatos inesperados que se agregam ao fato principal. Ricoeur 

também aborda que, 

 

é possível compor várias intrigas acerca dos mesmos 
incidentes (os quais, com isso, já não merecem ser chamados 
de os mesmos acontecimentos), assim também sempre é 
possível tramar sobre sua própria vida intrigas diferentes, ou 
até opostas (RICOEUR, 1997, p.428).  

 

Assim, o enredo/intriga não pode ser considerado linear e estável, pois, 

os acontecimentos não respeitam um esquema fechado e sim possuem uma 

liberdade de se apresentarem no momento oportuno para que agregue sentido 

à narração. 

Um aspecto do melodrama frequentemente atrelado ao enredo é o 

reconhecimento, pois, o interesse aumenta quando nos “vemos” em uma 

história como a que está sendo mostrada. Surge assim a sensibilização e com 

isso o interesse pelo caso. O enredo pode ser psicológico (baseado nas 

emoções dos personagens) ou cronológico (baseado na sequência temporal 

em que os fatos ocorreram), e, no jornalismo o enredo é, na maioria dos casos, 

construído cronologicamente. 

 A segunda fase da construção é a criação dos personagens, que 

segundo Gancho, 

é um ser fictício que é responsável pelo desempenho do 
enredo; em outras palavras, é quem faz a ação. Por mais real 
que pareça, o personagem é sempre invenção, mesmo quando 
se constata que determinados personagens são baseados em 
pessoas reais (GANCHO, 1998, p.8). 

 

Especialmente no jornalismo essa invenção/construção deve ser o mais 

fiel possível à realidade para que não se transmita uma impressão errônea da 

pessoa recriada na história. Ainda de acordo com Gancho, os personagens 

podem ser classificados como protagonistas, antagonistas e de segundo 

plano/secundários. O protagonista é o centro do caso, o antagonista é o que se 

opõe ao protagonista e os secundários são os personagens que têm uma 

participação menor na história. Um caso que poderíamos citar é a CPI do 

Cachoeira, na qual no papel do protagonista temos o ex-senador Demóstenes 

Torres, figura central no episódio e que teve seu mandato cassado; no papel do 
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antagonista temos Carlinhos Cachoeira, que a todo momento era o “rival” de 

Demóstenes. Rivais pelo fato de estarem defendendo pontos de vista 

diferentes, embora, sejam amigos ou não longe das câmeras. E os 

personagens secundários poderiam ser ocupados pelo governador de Goiás, 

Marconi Perillo, e o atual senador Wilder Morais (que assumiu a vaga de 

Demóstenes no Senado), que participaram do caso, mas não ocupavam o 

centro das atenções. 

No caso da construção dos personagens o melodrama pode ser 

percebido na bipolaridade dos personagens. Como exemplo de comportamento 

bipolar podemos citar o próprio Carlinhos Cachoeira, que em determinado 

instante se apresentava de uma maneira nas gravações clandestinas que fazia 

dos seus encontros com os envolvidos em negociatas, enquanto em outro 

momento reflete uma pessoa com diferente personalidade nas declarações à 

imprensa e nos interrogatórios. A terceira fase da narrativa refere-se à 

dimensão temporal, narrar situando o leitor/telespectador no período em que 

ocorreu a situação. No jornalismo esse tempo é principalmente cronológico, 

que de acordo com Gancho, 

 

é o nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural 
dos fatos no enredo isto é do começo para o final. Está, 
portanto, ligado ao enredo linear (que não altera a ordem que 
os fatos ocorreram); chama-se cronológico porque é 
mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos (GANCHO, 
1998, p.12). 

 

 

Já o tempo psicológico, também de acordo com Gancho,  

 

é o nome que se dá ao tempo que transcorre numa ordem 
determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou 
dos personagens, isto é, altera a ordem natural dos 
acontecimentos. Está, portanto, ligado ao enredo não linear (no 
qual os acontecimentos estão fora da ordem natural) 
(GANCHO, 1998, p.12-13). 
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Essa modalidade de tempo é mais presente nas ficções e na literatura, 

já que, não há um comprometimento com a realidade e os fatos não tem a 

“obrigação” de surgirem na ordem cronológica. 

O tempo narrativo, de acordo com Ricoeur, também pode ser encarado 

“como uma ponte lançada sobre a brecha que a especulação não cessa de 

abrir entre o tempo fenomenológico e o tempo cosmológico” (RICOUER, 1997, 

p.421). Esse tempo narrativo seria entendido como uma junção do tempo 

cosmológico (surgimento de todas as criaturas) com o tempo fenomenológico 

(acontecimento dos fatos), visando construir narrativas em que o tempo se 

apresenta de maneira clara e natural. Assim, também de acordo com Ricoeur 

(1994, p.126), “é o tempo da ação que, mais que tudo, é refigurado pela 

configuração da ação na narrativa”. 

A quarta fase da construção da narrativa é o espaço, local onde ocorre a 

ação da narrativa, que, por sua vez, pode ter um ou mais espaços. Nos jornais 

impressos é a descrição da cena do fato que faz surgir a possível imagem na 

cabeça do leitor, e, nos meios audiovisuais, as imagens mostram por si só 

como era/é o espaço do fato em questão. De acordo com Gancho, 

 

 

o espaço tem como funções principais situar as ações dos 
personagens e estabelecer com eles uma interação, quer 
influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer 
sofrendo eventuais transformações provocadas pelos 
personagens (GANCHO, 1998, p.13). 
 

 
 Um caso em que a dimensão espacial foi bastante ressaltada refere-se 

ao Edifício London (São Paulo), onde ocorreu o assassinato da menina Isabela 

Nardoni. Por meio de várias reportagens, o Brasil teve a oportunidade de ver 

como era o local de onde uma garota de cinco anos foi jogada pela janela. 

 A quinta e última fase em uma construção da narrativa é atribuída ao 

narrador. Segundo Gancho (1998, p.15), “não existe narrativa sem narrador, 

pois ele é o elemento estruturador da história”, e sua presença pode ser 

identificada na utilização dos pronomes pessoais. Quando os pronomes estão 

na primeira pessoa pode-se afirmar que o narrador é personagem, pois narra 

os fatos vividos por ele próprio. No caso do jornalismo, o narrador apresenta-se 
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na terceira pessoa sendo narrador-observador, tentando ser o mais imparcial 

possível, se colocando fora dos fatos ocorridos. 

 A união dessas cinco fases proporciona uma narrativa composta de 

todos os elementos primordiais para a coesão e a interligação dos fatos. A 

junção dessa construção com os aspectos melodramáticos resultam nesses 

produtos jornalísticos que deixam um pouco de lado “a missão” de informar, 

visando vendê-los com base em emoções exageradas. 
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3. Jornalismo Trágico 

 Presente, frequentemente, no cotidiano social, o jornalismo trágico é 

abordado como forma de compreender qual a real função do jornalismo na 

sociedade, em uma época marcada pela rápida disseminação das informações, 

onde, fatos trágicos entram em nossas casas com uma frequência e 

intensidade impressionante. Neste capítulo mostraremos também as origens do 

trágico atrelado ao jornalismo, para que percebamos o quão longa é essa 

relação. 

 

3.1. Jornalismo: informar ou comover? 

 Mediante todos os apontamentos sobre a perspectiva teórica da 

narrativa, dos aspectos do melodrama, da construção da narrativa 

melodramática e da narrativa jornalística, nos deparamos com um ponto 

fundamental quando o assunto se trata de jornalismo tragédia: a atual e real 

função do jornalismo. 

 Muito se discute sobre as funções e o teor das atividades jornalísticas, 

no entanto, quando o material jornalístico é de cunho trágico, a emoção entra 

em cena e nos vemos envolvidos em textos e/ou imagens que mexem com o 

lado sentimental do ser humano. 

 Entretanto, de acordo com Rosa Nivea Pedroso, 

 

o jornalismo como atividade informativa tem a atribuição de 
interpretar a realidade, para isto se vale de uma relativa 
racionalidade através da aplicação de rotinas produtivas, 
profissionais e ideológicas que se traduzem na intenção de 
separar informação de opinião, fatos de sentimentos, realidade 
de imaginação, fantasia, desejo e ficção (PEDROSO, 2002, 
p.4). 

 

 O jornalismo baseia-se em fatos reais, em dados que possam contribuir 

para a “formação” da opinião social, que recebe as informações veiculadas 

pela mídia, pelo meio impresso e/ou pela internet, onde o webjornalismo toma 

grandes proporções a cada dia. O direito à informação é um direito assegurado 

pela Constituição Federal do Brasil (1988), que assegura em seu art. 5°, inc. IV 
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e XIV, respectivamente, as liberdades de manifestação de pensamento e de 

informação, sendo que, entre elas, há uma relação de dependência. Essa é 

uma relação delicada e que requer cuidado, o que não deve ser confundido 

com censura e sim com respeito à realidade, já que os personagens dos fatos 

são pessoas reais e têm direitos também assegurados pela Constituição.  

 De acordo com Lenza (2006, p.540), o direito à informação se traduz no 

“direito de informar e de ser informado”, que se realiza na liberdade de 

informação jornalística, através da mídia. 

 Antes do desenvolvimento do chamado jornalismo informativo, os jornais 

impressos já existiam, mas eram utilizados, sobretudo, como instrumento de 

causas político-partidárias e tinham como base informações opinativas. Esta 

fase foi caracterizada por Muniz Sodré (2002, p.19), como sendo um período 

de “produção artesanal, tiragens reduzidas, estilo polêmico e manifestação de 

idéias”; houveram algumas modificações com relação à produção e à tiragem, 

mas, com relação ao estilo polêmico, este ainda se faz presente, 

frequentemente, quando ocorrem fatos trágicos. É durante o processo de 

expansão do jornalismo enquanto atividade comercial que as informações com 

base nos fatos (notícias), e não mais o texto político-partidário, tornam-se a 

principal vitrine dos jornais. 

 Segundo Michelle Roxo de Oliveira, 

 

o jornalismo informativo também cresce em meio a uma nova 
dinâmica social. Seu desenvolvimento está diretamente 
relacionado a certos fenômenos observados nesse estágio das 
sociedades industriais capitalistas, como o crescimento da 
população urbana. Com o processo de urbanização das 
cidades, os jornais vão tornar-se um importante produto de 
consumo, especialmente nos grandes centros. Percebendo as 
necessidades de informações desse novo público, os jornais 
paulatinamente aumentam suas tiragens, oferecendo produto 
de baixo preço, como ênfase em notícias de atualidade 
(OLIVEIRA, 2004, p.03). 

 

O baixo preço dos jornais auxilia, então, na disseminação dos impressos 

e é um dos fatores que proporciona sua permanência no mercado, mediante as 

inúmeras tecnologias que não param de surgir. 
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Ainda como atividade informativa, de acordo com Nivea Pedroso, 

 

o jornalismo trabalha com matérias-primas de duas naturezas: 
matéria-prima objetiva (fatos, dados, fontes, declarações) e 
matéria-prima subjetiva (conceitos, idéias, versões, isto é, 
aquilo que irá se constituir em opinião, versão, ideologia, 
verdade, realidade. Que irá se constituir em conteúdo da 
notícia, da reportagem, da entrevista, do artigo) (PEDROSO, 
2002, p.4). 

 

 A união dessas duas matérias reflete diretamente nos materiais que 

temos acesso, nas informações que chegam até nós e que influenciam nossas 

opiniões. Exatidão, correção, concisão, clareza e atualidades são 

características do jornalismo informativo e devem estar presentes nos produtos 

jornalísticos, para que estes sejam o tanto quanto possível imparciais, 

respeitando outras duas características do jornalismo: verdade e objetividade. 

Segundo Nivea Pedroso, 

 

as especificidades do jornalismo informativo se constituem 
entre o estilo direto e as estratégias operacionais e rotineiras 
sobre as pressões dos imprevistos e dos prazos de tempo de 
edição e de fechamento. O jornalista opta por um tipo de 
postura profissional: a do “distanciamento crítico”(Brecht) 
(PEDROSO, 2002, p.8). 

 

 No entanto, quando esse distanciamento não é respeitado, as emoções 

afloram e são repassadas para os produtos jornalísticos, sejam eles impressos 

ou audiovisuais. 

 De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2009, 

p.733), o vocábulo emoção pode ser compreendido como, “perturbação ou 

variação do espírito advinda de situações diversas, e que se manifesta como 

alegria, tristeza, raiva, etc.; abalo moral; comoção”. Essa definição retrata 

claramente características (variação do espírito, perturbação) que não 

deveriam comungar com o jornalismo, entretanto, fazem-se presentes, 

frequentemente, quando o assunto envolve fatos trágicos. 

 Segundo Steven Pinker, 
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as emoções são mecanismos que ajudam os objetivos de mais 
alto nível do cérebro. Uma vez desencadeada por um momento 
propício, uma emoção desencadeia a cascata de subobjetivos 
e subsubobjetivos que denominamos pensar e agir (PINKER, 
2005, p.394). 

 

 As emoções auxiliam no desenvolvimento do senso crítico, 

desencadeiam reações acerca de como pensar e agir mediante as situações 

que surgem no cotidiano. Essas emoções refletem diretamente como cada 

indivíduo se posiciona diante de um fato, faz aflorar a sensibilidade e a 

bagagem emocional de cada ser. Confirmando esses apontamentos, António 

Damásio afirma que, 

 

as emoções e os sentimentos, juntamente com a oculta 
maquinaria fisiológica que lhes está subjacente, auxiliam-nos 
na assustadora tarefa de fazer previsões relativamente a um 
futuro incerto e planejar nossas ações de acordo com essas 
previsões (DAMÁSIO, 1996, p.13). 

 

Assim, em casos trágicos relatados existe uma possibilidade de 

comoção muito maior em uma pessoa que já foi ou teve algum ente querido 

vítima de tragédias do que em alguém que nunca passou por essa 

“experiência”. As previsões de como será o desfecho dos casos começam a 

ser formuladas tendo em vista as memórias acumuladas por quem recebe as 

informações.  

Porém, quando se trata do campo jornalístico, as temáticas que 

envolvem emoções ainda não são bem vistas por alguns críticos e 

conhecedores/estudiosos do jornalismo. De acordo com Sean Hagen, 

 

a emoção ainda é um tabu, e os muitos manuais de redação e 
conduta são claros: a emoção age como uma forma de 
espetacularização e deve ser evitada sob pena da notícia não 
ser compreendida como um produto desse campo (HAGEN, 
2009, p.43). 
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 Mas, como se manter afastado da emoção em fatos que afetam os 

sentidos humanos? Como tratar os fatos com objetividade? Esses 

questionamentos são difíceis de serem respondidos, pois, o jornalista também 

é ser humano, também possui sentimentos e possivelmente já passou por 

algumas situações fatídicas em sua vida pessoal. No entanto, em sua 

formação, é orientado e aprende na prática que deve sempre se manter como 

portador da informação e não como um contador de histórias que envolvem 

mensagens teatrais e elementos das telenovelas. 

 Ainda de acordo com Hagen, “para fugir dessas práticas que transitam 

na tênue linha entre o teatral e o real, o jornalismo de referência busca na 

objetividade a normatização das práticas e condutas” (HAGEN, 2009, p.43). 

Essa normatização baseada na objetividade não é garantia de que os produtos 

jornalísticos sejam imparciais, mas é um dos pontos de partida para que se 

possa ficar o mais isento possível de opiniões e subjetividade. 

 Hagen afirma também que, 

 

a emocionalidade  seria um estado desviante, salvo no âmbito 
do jornalismo opinativo e no sempre polêmico jornalismo 
sensacionalista, com sangue e sexo usados para vender jornal 
– inclusive nas versões eletrônicas -, em que um evidente 
exacerbar de emoções ultrapassaria a linha entre o “bom” e o 
“mau” jornalismo (HAGEN, 2009, p.44). 
 

 O sensacionalismo, de acordo com uma das definições do Dicionário de 

Comunicação (2001, p.666), é o “estilo jornalístico caracterizado por intencional 

exagero da importância de um acontecimento, na divulgação e exploração de 

uma matéria, de modo a emocionar ou escandalizar o público”. Essa definição 

é bastante pertinente, e reflete a realidade que ocorre nos materiais 

jornalísticos.  

Márcia Franz Amaral complementa o conceito e expõe que o 

sensacionalismo, 

 

está ligado ao exagero, à intensificação, valorização da 
emoção; à exploração do extraordinário, à valorização de 
conteúdos descontextualizados; à troca do essencial pelo 
supérfluo ou pitoresco e inversão do conteúdo pela forma 
(AMARAL, 2006, p. 21). 
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 A descontextualização dos fatos é algo que pode deixar o material sem 

credibilidade e confiança por parte do público receptor das mensagens. Todos 

os fatos devem ser contextualizados para que o consumidor da informação 

possa por si próprio formular sua opinião e interpretar o fato ocorrido. Não se 

deve divulgar a notícia sem que antes tenha havido uma pesquisa relevante 

sobre o ocorrido, para que em um futuro breve não se tenha que corrigir as 

informações que foram veiculadas. Com relação à inversão do conteúdo pela 

forma, essa prática é cada vez mais exercida pelos meios de comunicação; a 

forma espetacularizada ganha destaque em detrimento a informação, e como 

sabemos, conforme a deontologia do jornalismo, a informação é o que 

realmente deve receber destaque.  

Ainda de acordo com Amaral (2006, p. 20), o sensacionalismo, é o “grau 

mais radical de mercantilização da informação”, e por isso, é capaz de macular 

a verdade do que está sendo veiculado. Os “diretores da informação” fazem de 

tudo para vender a informação e os produtos publicitários a ela atrelados, e a 

tarefa de informar, frequentemente, pode ser comparada com um verdadeiro 

comércio. 

Nos produtos que afetam a sensibilidade, há a intenção de despertar o 

reconhecimento e atiçar os sentidos do público. Para Nivea Pedroso, 

 

o critério de apelo à curiosidade, através da humanização da 
estória do acontecimento (vedetização ou execração das 
personagens ou espetacularização do acontecimento) costuma 
constituir o status informativo sensacionalista de produções 
jornalísticas que apelam para as massas (para os índices de 
audiência, para opinião pública, para consumidores ou 
cidadãos) (PEDROSO, 2002, p.13). 

 

 

A apelação através da humanização é bastante presente nos relatos 

sobre crimes, tragédias, ou, ainda, catástrofes naturais. De acordo com 

Pastana (2003, p.118), “as notícias sobre a criminalidade são abordadas de 

forma sensacionalista e, por isso, além de não transmitirem a realidade, 

passam a emocionar, a estimular a curiosidade, a intolerância e, por fim, o 

próprio medo”. Reações que, provavelmente não existiriam espontaneamente, 

são despertadas de forma natural por se tratar da sensibilidade humana.  
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Contudo, para que os produtos jornalísticos em si não se tornem apenas 

meros elementos dramáticos, nem apenas relatos frios e metódicos da 

realidade, Sean Hagen afirma que, 

 

é preciso, então, buscar um equilíbrio maior entre razão e 
emoção, entre objetividade e subjetividade. E um equilíbrio em 
nível consciente, já que inconscientemente a emoção ocupa 
um espaço fundamental na tomada de decisões e no processo 
de cognição. Faz-se necessário desvelar esses processos, 
incorporando-os aos processos jornalísticos, aceitando as 
conseqüências que acarretam. O que não se pode mais é 
negar que existam e postular que o jornalismo seja uma prática 
decalcada de uma fria abordagem racional e objetiva, em que 
as emoções se materializam apenas na escolha da forma como 
se narram os relatos ou no teor da própria notícia, eximindo o 
jornalista de sua influência (HAGEN, 2009, p.46). 
 

 

 Assim, o real equilíbrio seria uma das soluções e livraria os jornalistas 

das possíveis culpas ao abordar os fatos  “contaminados” pela emoção. 

 

3.2. Origens do trágico atrelado ao jornalismo 

 O trágico está caminhando ao lado do jornalismo desde muito tempo. 

Suas origens remetem ao século IV a. C. quando Aristóteles começa a tratar da 

cartase (do grego kátharsis) em suas obras. A catarse refere-se à purificação 

das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. 

De acordo com Bruna Greicy Bill, 

 
 
podemos aqui citar diversos exemplos de tragédias na 

literatura, no teatro e também na pintura, todas envolvendo um 
herói trágico que vive um conflito entre suas aspirações 
individuais e as imposições sociais do mundo que o cerca. 
Desde Édipo, até Werther, Otelo e Hamlet até Raskolnikov, 
todos eles vivem este conflito que termina em um final infeliz, 
além de provocar emoções fortes como ira e compaixão (BILL, 
2010, p.2). 

 
  

Podemos assim dizer que a literatura e as artes foram o ponto de partida 

para a união do trágico com o então jornalismo que surge a partir das gazetas 
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e dos folhetins depois do século XVI. Esta união proporciona materiais 

jornalísticos de cunho trágico que estão presentes no nosso cotidiano. 

Para exemplificar o início do jornalismo atrelado ao trágico em Mossoró 

realizamos uma pesquisa no Museu Municipal Lauro da Escóssia para expor as 

origens das notícias trágicas no plano local. Respeitando a ordem cronológica 

da fundação dos jornais, fotografamos as primeiras matérias que abordavam 

fatos de cunho trágico em cada jornal. Mossoró foi/é uma cidade que possuiu e 

possui vários jornais. Dos exemplares dos impressos que fazem parte do 

acervo do museu, registramos as primeiras matérias trágicas do Mossoroense 

que depois seria O Mossoroense, O Nordeste, Gazeta do Oeste, Jornal de 

Mossoró, Jornal de Fato e por último o Correio da Tarde.  

 

Origem do trágico nos jornais mossoroenses 

•  Mossoroense / O Mossoroense: Sendo atualmente um dos quatro 

jornais mais antigos do País e o mais antigo do Rio Grande do Norte, em 

circulação, O Mossoroense encontra-se em sua 5ª fase, desde a 

fundação em 17 de outubro de 1872, por Jeremias da Rocha Nogueira, 

quando se chamava apenas Mossoroense. Os jornais dessa época eram 

praticamente artesanais e sem os recursos da diagramação que temos 

atualmente. As notícias eram “amontoados de letras” sem imagem ou 

itens mais atraentes. Suas primeiras matérias que envolviam fatos 

trágicos datam de 14 de dezembro de 1872:  

 

 

 

 

 

 

 

        Museu Lauro da Escóssia, Mossoroense 14 de dezembro de 1872. 



38 

 

A matéria relata um assassinato cometido pelos policias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Mossoroense 14 de dezembro de 1872. 

 

Portando o novo nome, as primeiras matérias trágicas de O 

Mossoroense são de 12 de junho de 1902, mas permanece o estilo artesanal e 

as informações eram apenas textuais: 

 

    

Museu Lauro da 

Escóssia, O 

Mossoroense 12 de 

junho de 1902. 
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Museu Lauro da Escóssia, O Mossoroense  20 de janeiro de 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, O Mossoroense 19 de fevereiro de 1958. 
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•  O Nordeste: Fundado em 15 de outubro de 1916, por José Martins de 

Vaconcelos, O Nordeste era um jornal bimestral que circulou até 1934. 

O jornalista fundador era natural de Apodi e muito jovem veio morar em 

Mossoró com o objetivo de arrumar trabalho e melhorar seus estudos. O 

jornal era impresso em sua própria tipografia – O Nordeste. O formato 

do jornal também seguia o modo artesanal e as notícias ainda eram 

compostas apenas por textos. Quanto a este periódico, as primeiras 

matérias de cunho trágico e que constam no acervo do Museu Lauro da 

Escóssia são 24 de novembro de 1922: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia. O Nordeste, 24 de novembro de 1922. 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, O Nordeste, 24 de novembro de 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, O Nordeste, 20 de fevereiro de 1926. 
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Museu Lauro da Escóssia, O Nordeste, 14 de maio de 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, O Nordeste, 24 de junho de 1927. 
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•  Gazeta do Oeste: Fundado em 1977, pelo jornalista Canindé Queiroz, 

teve sua primeira edição semanal referente ao período 17 a 24 de 

setembro daquele ano.  Seu formato pode ser considerado mais atual do 

que os demais, pois em seu lançamento as matérias já vinham 

acompanhadas de imagens. Quando o assunto tratado é permeado pelo 

trágico, as imagens que expomos adiante são fortes e capazes de 

comover os leitores. As matérias trágicas estão presentes já na primeira 

edição do jornal e seguem de maneira frequente, com fotos que 

enfatizam o drama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Capa                                                              Policial, p.10 

         Museu Lauro da Escóssia, Gazeta do Oeste, 17 a 24 de setembro de 1977. 

 

 

 

    Museu Lauro da 

Escóssia, Gazeta do 

Oeste, 30 de outubro a 

05 de novembro de 

1977. 
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Museu Lauro da Escóssia, Gazeta do Oeste, 19 a 25 de novembro de 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Gazeta do Oeste, 12 de setembro de 1984. 
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Se não ficarmos atrelados ao ideal de objetividade do jornalismo, 

percebemos que nas matérias que acima, verifica-se a presença da adjetivação 

nos termos “policial vingativo”, “aborto criminoso”, “palco sangrento” e 

“assassinatos bárbaros”, enfatizando o trágico nos fatos em questão. A 

utilização de adjetivos não é esperada no jornalismo informativo, no entanto, é 

uma forma de chamar a atenção do público que pode sentir-se atraído pelos 

fatos ou pela forma como estes foram abordados. 

 

 

•  Jornal de Mossoró: Fundado em 28 de novembro de 1998 por José Antônio, 

Gilberto de Souza e Paulo César Rodrigues, o jornal era semanal e circulou 

até março de 2006, sendo pertencente à era da diagramação informatizada, 

pela qual o projeto gráfico do jornal é pré-esquematizado no computador. Seu 

formato é mais atual e a forte presença da cor laranja no impresso tornou-se 

marca registrada nas manhãs de sábado. As primeiras matérias que 

envolvem o drama, datam de 6 de março de 1999: 

 

 

 

 

 

 

      Museu Lauro da 

Escóssia, Jornal de 

Mossoró, 06 de março 

de 1999 – Capa. 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Jornal de Mossoró, 06 de março de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Jornal de 

Mossoró, 13 de março de 1999. 

Museu Lauro da Escóssia, Jornal de 

Mossoró, 09 de outubro de 1999. 
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•  Jornal de Fato: Fundado pelo jornalista César Santos, teve sua primeira 

edição veiculada semanalmente no período de 28 de agosto a 03 de 

setembro de 2000.  Desde a sua inauguração, o formato do jornal já se 

assemelhava aos que encontramos atualmente nas bancas. Seguindo a 

linha dos que o antecederam, desde suas primeiras edições, os fatos 

trágicos também estão presentes, a exemplo do que vemos desde sua 

segunda edição: 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, 

Jornal de Fato, 04 de 

setembro de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box com fotos da 

sequência do crime. 
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Museu Lauro da Escóssia, Jornal de Fato, 25 de setembro de 2000. 

 

Em uma edição do jornal as imagens abordam o trágico de uma maneira 

tão forte que um aviso foi colocado na capa do jornal, pelo qual era informado o 

seu caráter chocante: 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Jornal 

de Fato, 09 de outubro de 2000. 
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Na última página da edição, conforme aviso acima, as imagens mostram os corpos das vítimas 

esfacelados. 

  

É fato que as notícias negativas atraem a população por diversos motivos. 

No entanto, quando os acontecimentos envolvem uma pessoa conhecida, essa 

“atração” é ainda maior e os fatos passam a ser mais explorados. Como 

exemplo podemos apontar a edição do Jornal de Fato do dia 20 de julho de 

2001, praticamente toda voltada para o suicídio do ex-vereador Vingt Neto: 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Jornal de 

Fato, 20 de julho de 2001. 
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Museu Lauro da Escóssia, Jornal de Fato, 20 de julho de 2001. 
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No dia seguinte a essa edição, outro fato de suicídio foi veiculado 

contendo fotos mais impactantes ainda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Lauro da Escóssia, Jornal de Fato, 21 de julho de 2001. 

 

 

 

•  Correio da Tarde: O mais novo jornal da cidade foi “fundado” em 10 de 

abril de 2006 por Walter Fonseca. De fato, o periódico já existia com o 

nome Jornal de Mossoró, foi vendido e passou a se chamar Correio da 

Tarde. O jornal então era semanal e o único vespertino da cidade. Em 

seu início, também circulava em Natal estando presente assim na capital 

e no interior. Suas primeiras matérias melodramáticas datam de 10 de 

abril de 2006, em sua edição de número zero: 
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Museu Lauro da Escóssia, Correio da Tarde, 10 de abril de 2006. 
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Ao observarmos a evolução dos fatos trágicos nos jornais da nossa 

cidade, percebemos que em todas as épocas eles estavam/estão presentes 

modificando apenas o modo de exibição de fotos e o enfoque dado pelos 

diferentes jornais. No início, com o Mossoroense/O Mossoroense e O 

Nordeste, as notícias apresentavam-se apenas em textos e com uma 

frequência menor do que nos jornais mais atuais, quando alguns exploram 

esses fatos de maneira agressiva e apelativa, com o uso de imagens 

chocantes, numa busca por agradar os leitores.  

 

3.3. Disseminação de notícias trágicas na sociedade 

 Como pudemos perceber, as notícias trágicas estão presentes nos 

meios de comunicação há vários anos, mesmo até, quando as informações 

eram apenas textuais. Com o surgimento e desenvolvimento dos outros meios 

de comunicação (Rádio, Televisão e Internet) essa disseminação do trágico 

tornou-se cada vez mais frequente.  

 Os fatos são mostrados praticamente em tempo real, contribuindo para 

uma “política” da efemeridade, do “aqui e agora”, e, quando as informações 

envolvem casos trágicos ou dramáticos, a velocidade com que a notícia se 

propaga é surpreendente. 

 De acordo com João Canavilhas, 

 

o processo informativo não é um sistema livre de influências 
externas aos actores informativos. A política, a economia e a 
religião são exemplos de factores que podem influenciar o 
processo de produção noticiosa. A opção das televisões pela 
informação-espectáculo resulta da influência de um destes 
elementos: o factor económico. Melhor programação obriga a 
maiores investimentos. Mais investimento exige mais receitas 
publicitárias e estas são consequência do aumento das 
audiências. Para que as audiências aumentem é necessário 
tornar a  informação mais apelativa e o caminho mais fácil é o 
da opção pela informação-espectáculo (CANAVILHAS, 2001, p. 
1). 

 

Fatos que envolvem melodrama, tragédia e outros elementos que 

atingem o lado emocional, geralmente tornam-se uma informação-espetáculo, 
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pois atrai o público, seja apenas por curiosidade, ou por reconhecimento, ou 

por compaixão, entre outros. 

 Essa disseminação dos fatos trágicos, na maior parte dos casos, ocorre 

pela transmissão televisiva, até por ser o meio de comunicação mais acessível 

e presente nas residências. De acordo com Souza (2011, p.06), “a TV acentua 

no indivíduo o medo, porque dá ênfase à retratação da morte violenta, 

resultado de catástrofe, assassinatos, acidentes, guerra”. Ao mesmo tempo em 

que informa acerca desses fatos, esse tipo de transmissão afeta o psicológico 

social por retratar as tragédias sociais de maneira objetiva, quase como se 

fosse natural. 

Tendemos a acreditar que o aumento da violência também contribui para 

esse acelerado crescimento de notícias comoventes e que a televisão é um 

meio de comunicação bastante atrativo para essa espetacularização. De 

acordo com Canavilhas (2001, p. 5), “a televisão procura prender o espectador, 

dando prioridade ao insólito, ao excepcional e ao chocante”. Matérias 

jornalísticas com esse cunho estão presentes diariamente nos telejornais 

brasileiros e são absorvidas por uma grande parte da sociedade, como 

pudemos perceber nos dados obtidos através do questionário, nos quais 

verificamos que 97,77% daqueles que responderam as questões assistem aos 

telejornais, conforme o gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Audiência aos telejornais. 
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Da amostra que assiste aos telejornais, 59,09% assistem diariamente, 

31,81% duas ou mais vezes por semana e 9,09% acompanham apenas nos 

finais de semana, como veremos no gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Pessoas que assistem aos telejornais 

 

 

Os números mostram que a maioria da população tem acesso às 

informações veiculadas na televisão, o que reforça a ideia de que o meio 

televisivo ainda é hegemônico em relação aos outros meios de comunicação, 

aumentando cada vez mais a disseminação de notícias trágicas no meio social. 
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4. Os recursos melodramáticos como incremento da 
recepção das informações 

   

A presença do melodrama no jornalismo trágico é percebida 

frequentemente no leque de opções jornalísticas disponíveis cotidianamente. 

Como já mencionamos anteriormente neste trabalho, aplicamos um 

questionário com a finalidade de selecionar alguns integrantes para um grupo 

focal e percebemos que existe um interesse social em fatos trágicos. De 

acordo com os dados da pesquisa, 75,55% das pessoas que responderam ao 

questionário se interessam por matérias jornalísticas que abordam o trágico, 

como é demonstrado no gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Interesse pelo elemento trágico das notícias. 

  

Esse interesse aumenta quando os fatos são envolvidos por elementos 

melodramáticos, como veremos nos subitens a seguir, baseados na realização 

do grupo focal. 
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4.1. Efeitos no processo de recepção 

 Ao longo das abordagens e dos apontamentos levantados neste 

trabalho, percebemos que os elementos melodramáticos estão presentes nas 

construções da narrativa, principalmente, quando os fatos envolvem tragédia 

ou aspectos que comovam a sociedade. Com a finalidade de compreender e 

analisar a reação social diante de produtos jornalísticos que apresentam essas 

características, colocamos em prática o grupo focal. 

 O grupo focal é uma técnica da pesquisa qualitativa que tem como 

objetivo perceber o que é essencial a ser questionado; reúne indivíduos com a 

finalidade de compreender, juntos, as reações pessoais sobre um determinado 

assunto. De acordo com Costa (2009, p.181), “sua origem é atribuída às 

ciências sociais, em 1941, por meio de Paul Lazarsfeld e Robert Merton 

(Merton é considerado o pai do grupo Focal)”. 

 Seguindo as indicações dessa autora, o grupo foi formado por doze 

pessoas que responderam ao questionário. Esses participantes foram 

selecionados a partir das respostas colhidas no questionário na tentativa de 

mesclar opiniões e não tornar a pesquisa com um direcionamento artificial. 

 A reunião do grupo aconteceu dia 11 de setembro de 2012, às 19h30, 

em uma sala de um prédio comercial na Rua Rodrigues Alves, bairro Bom 

Jardim. Na sala, as cadeiras foram organizadas em um semicírculo para que 

todos pudessem visualizar o monitor onde os vídeos foram exibidos e nós 

pudéssemos perceber a reação dos participantes de uma maneira que não os 

deixasse constrangidos.  

Para a obtenção da opinião dos participantes e a análise da reação 

social, os vídeos foram selecionados com base nos conteúdos que possuem: 

dois vídeos abordam o trágico envolvido com elementos melodramáticos, 

enquanto o outro retrata a notícia fiel aos laudos técnicos, numa objetividade 

baseada somente nas provas colhidas no local do crime da qual foi vítima a 

menina Isabela Nardoni. Por isso, foram escolhidos esses três vídeos, pois, um 

mostra os fatos em si e os outros retratam os fatos com a “ornamentação” dos 

elementos que provocam reações emocionadas do público, visando comparar 

e perceber a reação social.   
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 Os vídeos exibidos na reunião foram os seguintes: a) Reconstituição 

caso Isabela Nardoni, exibida no programa Fantástico do dia 27 de abril de 

2008; b) Animação em 3D do caso Isabela Nardoni, exibida no programa 

Fantástico do dia 20 de julho de 2008; c) uma matéria sobre as tragédias de 

2011 (05’09” a 10’47”) exibida na Retrospectiva 2011 da Rede Globo, no dia 30 

de dezembro de 2011. 

 A reunião teve como finalidade perceber o efeitos causados por esses 

materiais, a fixação do conteúdo e a reação social diante do trágico atrelado ao 

drama. 

 Logo no início do encontro percebemos os efeitos que essas matérias 

jornalísticas causam na sociedade. Algumas pessoas esboçaram expressões 

faciais que davam indícios de rejeição a essas produções jornalísticas, 

enquanto outras se mantiveram inalteradas, sem demonstrar se gostam ou 

não. Ao final da exibição dos vídeos, no momento do debate, alguns 

integrantes relataram que não gostam de ver a realidade tão dramatizada como 

algumas manifestações jornalísticas expõem diariamente; outras pessoas 

falaram que os jornais e telejornais apenas retratam o que está acontecendo no 

cotidiano e perceberam que, em alguns casos, houve certo exagero, 

principalmente, na trilha sonora. Outros integrantes do grupo demonstraram, 

ainda, certa “aceitação” fruto da indiferença em relação aos vídeos, também 

apontando que apenas os fatos são mostrados nos moldes em que ocorreram. 

 Com as opiniões dos integrantes que se expressaram deu para perceber 

que cada material causou um efeito diferente entre os participantes. Alguns 

(25%) gostaram mais do primeiro vídeo por considerá-lo mais técnico, 

enquanto outros (41,66%) se sentiram mais atraídos pela animação. Um 

terceiro grupo (33,33%) preferiu a composição da retrospectiva por considerar 

que a composição da reportagem em si foi melhor elaborada, casando muito 

bem as imagens com o som, enfatizando a situação vivenciada pelos 

moradores que perderam suas casas devido a chuva e os deslizamentos de 

terra. 
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4.2 Fixação do acontecimento pela informação melodramática 

 Para analisarmos a fixação da informação, exibimos duas reportagens 

que abordam praticamente o mesmo assunto, no caso, o assassinato de 

Isabela Nardoni. No entanto, a primeira reportagem é mais focada nos laudos 

técnicos, apresentando os fatos de maneira clara e objetiva, enquanto a 

segunda retrata o caso de uma maneira mais ornamentada, com a animação 

3D, mostrando os fatos e dando a oportunidade de o receptor acompanhar toda 

a ação ocorrida antes da morte da menina. A última reportagem exibida foi a da 

Retrospectiva, na qual a trilha sonora é fator presente e marcante do começo 

ao fim da matéria. 

 A fixação é a capacidade de, mesmo com passar do tempo, lembrar o 

que viu, leu ou ouviu. Alguns métodos auxiliam nesse processo, e no caso do 

jornalismo, elementos como escrita bem elaborada, imagens atrativas, bem 

como um áudio marcante são pontos fortes para a compreensão dos 

receptores. 

Ao final da exibição dos vídeos as opiniões estavam em comum acordo 

e algumas pessoas falaram que as duas últimas matérias tinham maior 

potencial de fixação por serem mais atrativas, tanto com relação às imagens 

quanto com relação ao som. Falaram que quase não conseguiam lembrar do 

primeiro vídeo e que a animação permitia a visualização e a memorização dos 

fatos ocorridos, sendo mais fácil repassar a informação a outras pessoas, 

diferente do que ocorreria se fossem apresentados apenas os laudos técnicos. 

 Essas opiniões indicam que, de uma maneira ou de outra, os adornos 

anexados aos fatos auxiliam na compreensão do público consumidor dessas 

informações, configurando-se até numa forma de tornar a notícia 

compreensível a todos os públicos, cultural e intelectualmente distintos. 

 As imagens e o áudio também facilitam a compreensão por parte de 

pessoas com menor índice instrucional. Mesmo que não saiba ler ou tenha 

dificuldades de entender diversos termos, a sequência de imagens, no caso da 

televisão, torna mais fácil a compreensão.  
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4.3 Reação social diante da prática do jornalismo trágico atrelado 
ao melodrama 

  

O último aspecto analisado com a exibição dos vídeos foi a reação social 

diante dos produtos jornalísticos atrelados ao melodrama. No início da reunião, 

todos os integrantes permaneciam calados até o momento em que começamos 

a exibir o segundo vídeo. Já na primeira cena, em que a madrasta agride a 

menina, várias reações começaram a ser demonstradas, resmungos 

começaram a ser ouvidos e frases do tipo: Como eles tiveram coragem de 

fazer isso? Pelo amor de Deus! Em suma, o espanto no público era visível. 

 Os outros vídeos foram assistidos em silêncio, apenas com alguma 

intervenção esporádica de um ou outro participante mais emotivo. As 

expressões ouvidas eram de reprovação quando cenas violentas envolviam a 

garota. 

 O vídeo que mostra as catástrofes naturais na Retrospectiva 2011 

também foi assistido com certo tom de compaixão, retratado em comentários 

como: Coitados! Ô começo de ano! 

 Ao final da exibição dos vídeos, um dos integrantes que tem um filho de 

quatro anos estava aparentemente mais calado do que os outros e afirmou que 

não queria estar no lugar da mãe daquela criança (referindo-se ao caso 

Nardoni). Esse comentário retoma ao reconhecimento que já abordamos neste 

trabalho, ou seja, a situação de se ver no lugar do outro. Apenas o fato de ter 

um filho pequeno foi o suficiente para que esse participante reagisse de 

maneira diferenciada dos demais integrantes. Em sentido oposto, alguns 

participantes afirmaram que essas matérias são algo tão frequente que nem 

afetam mais o seu lado emocional. 

 Assim, percebemos que apesar de receberem informações idênticas, as 

mesmas instruções e apontamentos, as reações são distintas entre os 

participantes do grupo focal, pois cada pessoa possui um histórico de vida 

particular. Indivíduos podem, separadamente, terem passado pelas mesmas 

situações, mas o modo diferenciado como lidam com esses fatos torna a 

vivência única, fazendo com que cada pessoa reaja de maneira distinta. 
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5. Considerações Finais 

Abordando um tema frequentemente presente no nosso cotidiano, a 

narrativa do melodrama no jornalismo tragédia, buscamos neste trabalho 

compreender como se dá a constituição das informações de cunho trágico que 

chegam a nossas casas através dos meios de comunicação. De forma 

complementar, buscamos visualizar como se desenha a reação social diante 

dessas produções jornalísticas. 

 A pesquisa foi baseada em autores que deram suporte aos 

apontamentos mostrados ao longo do trabalho, referências reconhecidas no 

campo da narrativa jornalística, como Luiz Gonzaga Motta, Ivete Huppes, 

Martín Barbero entre outros. Eles nos auxiliaram no desenvolvimento de um 

suporte teórico consistente para a temática em questão. 

 A parte da coleta de dados foi realizada utilizando a técnica do 

questionário e a do grupo focal, possibilitando uma maior interação entre 

pesquisador e público alvo do trabalho. Os estudos de recepção nos dão a 

possibilidade da retroalimentação, possibilitando que tenhamos um material 

para análise mais profundo, o que, consequentemente, pode nos levar a 

resultados mais satisfatórios, pois, a interação passa a ser uma via de mão 

dupla, fornecendo a possibilidade do retorno por parte do público que antes era 

apenas receptor das informações.  

 Para complementação da parte prática da pesquisa, ainda fizemos uma 

pesquisa de campo no acervo dos jornais mossoroenses do Museu Municipal 

Lauro da Escóssia, com a finalidade de fotografar e mostrar as origens do 

trágico atrelado ao jornalismo. Essa fase do trabalho foi bastante rica, uma vez 

que nos possibilitou conhecer arquivos de jornais do nosso município que, 

possivelmente, muitas pessoas sequer tenham conhecimento que possam ter 

acesso. O acervo do museu é bastante rico e nos auxiliou a garimpar as 

primeiras notícias que abordaram o trágico em nossa cidade, mesmo quando 

estas ainda eram compostas apenas por textos. 

 Essa etapa da pesquisa foi de suma importância, pois, focou as origens 

do jornalismo trágico do nosso município, desenvolvendo uma pesquisa local 

valorizando nossas raízes e os dados históricos da nossa cidade. A pesquisa 
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em prol de desenvolver seu próprio local de origem ainda é algo que deixa a 

desejar em nosso Curso de Comunicação Social, já que, muitas vezes, os 

objetos estudados são de outras partes do nosso país. 

O trabalho foi desenvolvido num ritmo ameno e sem problemas que 

possamos destacar. A maior dificuldade foi encontrar uma data favorável para 

a realização do grupo focal devido aos compromissos dos participantes, porém 

esse obstáculo foi superado a contento. 

Os resultados da pesquisa foram em geral satisfatórios. A partir da 

reação social diante dos materiais jornalísticos que abordam o trágico, 

pudemos perceber que de certa forma, a tragédia atrelada ao melodrama 

parece atrair o público de maneira mais intensa, posto que afeta suas 

emoções, fazendo despertar reações que diferem de uma pessoa para outra. 

Também identificamos existir um público que não digere bem essa 

“ornamentação” feita nas notícias, pois considera apelativo e sensacionalista. 

As respostas expressas no questionário e as reações verificadas na 

reunião do grupo focal fizeram-nos perceber que houve uma comunhão entre 

os resultados das técnicas empregadas, as opiniões se complementavam, 

fortalecendo os apontamentos feitos ao longo do trabalho. O público que 

apresentou reações negativas ao uso do elemento trágico na construção das 

matérias, se expressou através de termos como: espetáculo, chocante e 

comércio de informações para designar a criação de notícias com o auxílio dos 

elementos melodramáticos. 

Com relação à delimitação do objeto de pesquisa, por não termos um 

veículo específico para estudo, isso nos possibilitou um enriquecimento do 

material produzido, pois, ao longo do desenvolvimento do trabalho utilizamos 

exemplos de casos da mídia audiovisual e de mídia impressa, com a finalidade 

de “ilustrar” os apontamentos levantados. 

Assim, diante da execução da pesquisa realizada para a conclusão 

deste trabalho, pudemos perceber que o estudo em questão conseguiu 

contribuir para a investigação no campo da pesquisa em Jornalismo. 
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Apêndices 

•  Questionário Aplicado para a pré-seleção do grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 




