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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisou a programação de rádios do interior do Estado de São Paulo. 

Duas emissoras da cidade de Bauru (localizada na região Centro-Oeste paulista) foram 

estudadas: Rádio Comunicação FM Estéreo (mais conhecida como 94 FM) e Rádio 

Jornal Cidade (ou 96 FM). Por meio do estudo de caso e da análise de conteúdo, 

estudamos o conteúdo dos programas jornalísticos para conhecer os respectivos perfis, 

os gêneros e formatos existentes e as influências derivadas das novas tecnologias da 

informação sobre os programas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gêneros e formatos; jornalismo local; programação radiofônica; 

radiojornalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gradual processo de convergência tecnológica permitiu a incorporação de 

vários meios de comunicação em uma única plataforma, como os telefones celulares. 

Com isso, os aparelhos congregam, por exemplo, acesso à internet, rádio, televisão e 

telefonia. Ou seja, a multifunção está cada vez mais presente.  

Tal evolução modificou as rotinas produtivas, o conteúdo, as linguagens e até a 

forma de recepção dos diversos meios de comunicação. Com os avanços progressivos 

trazidos pelas novas tecnologias, os profissionais têm que adaptar, inclusive, a 

linguagem que utilizam nas transmissões e a forma de interação com os 

ouvintes/internautas. Como lembra Manuel Carlos Chaparro (2008, p. 137), a 

criatividade jornalística, as interações democráticas, as razões do mercado e as novas 

possibilidades de linguagem criadas pelas tecnologias ao longo dos anos, aliadas à 

busca da eficácia, “produziu novas intencionalidades e as impôs na utilização das 

formas discursivas do relato da atualidade”.  
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Contudo, os estudos brasileiros sobre as tecnologias e as mudanças que elas 

provocam no conteúdo e nos processos de produção radiofônica são, majoritariamente, 

metropolitanos e não priorizam a análise de emissoras interioranas. Esse fator, aliado à 

importância social do radiojornalismo no cotidiano das populações desses locais, 

confere relevância ao foco da presente pesquisa. 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a programação do radiojornalismo 

interiorano no atual cenário de convergência de plataformas, conteúdos e linguagens. 

Para isso, buscamos verificar a grade de programação das rádios escolhidas, 

classificando o tipo de conteúdo em jornalismo, entretenimento e esporte; mensurar o 

tempo diário que dedicam aos programas jornalísticos a partir a verificação da grade de 

programação e dos programas selecionados para análise; classificar e subdividir as 

unidades de informação dos programas em conteúdo local, regional, estadual, nacional e 

internacional; observar os gêneros e formatos existentes nos mesmos; verificar como as 

novas tecnologias atuam no trabalho dos jornalistas e facilitam o contato com as fontes 

e o público ouvinte; analisar como as novas tecnologias influenciam a programação das 

rádios. 

Com esses objetivos, fizemos a discussão teórico-metodológica a respeito das 

diretrizes de pesquisa, discorremos sobre a evolução tecnológica do rádio até chegar ao 

atual cenário da sociedade multimídia em que vivemos e trouxemos dados que deixam 

claro o processo de convergência a que nos referimos. Também buscamos as 

classificações consagradas de gêneros e formatos jornalísticos para que pudéssemos 

conhecer os significados e o atual estágio das pesquisas sobre o assunto, já que o tema 

permeou a análise proposta neste estudo. 

Durante a análise, o foco foi o conteúdo jornalístico das rádios 94 FM e 96 FM, 

localizadas na cidade de Bauru, no interior de São Paulo.. Observamos a influência da 

tecnologia sobre a produção dos gêneros e formatos, também verificamos a grade de 

programação para que pudéssemos dividi-la em jornalismo, entretenimento e esporte. Esta 

etapa foi realizada para que pudéssemos selecionar quais programas fariam parte da análise. 

Para a análise, fizemos a classificação de gêneros e formatos utilizando as técnicas 

da análise de conteúdo e estudo de caso. Vale lembrar que, para fazer essas classificações, 

optamos por trabalhar com o conceito de unidade de informação, proposto por Violette 

Morin no livro “Tratamiento Periodistico de La Información” (1974). Esse procedimento 

não considera exclusivamente o espaço métrico (ou, no nosso caso, o tempo de irradiação) 

para realizar as classificações, mas se propõe a agrupar aquilo que se repete. 
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OS GÊNEROS E FORMATOS JORNALÍSTICOS 

 

Antes de elencarmos as possíveis classificações do tema tratado neste tópico, 

lembremos a definição de gêneros segundo Todorov (1980, p. 48), na qual ele diz que “um 

gênero, literário ou não, nada mais é do que essa codificação de propriedades 

discursivas”. Contudo, o autor também ressalta que a definição não é algo tão simples 

quanto pode parecer, uma vez que  

 

[...] disporíamos de uma noção cômoda e operante se conviéssemos 

em chamar de gêneros apenas as classes de textos que foram 

percebidas como tais no decorrer da história (...). Os gêneros existem 

como instituição, verdadeiros modelos de expectativa e de escritura”. 

(TODOROV; 1980, p. 47) 

 

Outro linguista que trata essa definição é Bakhtin, que aponta que gênero 

 

[...] é uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma 

determinada linguagem, certo modo de organizar ideias, meios e 

recursos expressivos, suficientemente estratificado numa cultura, de 

modo a garantir a comunicabilidade dos produtos e a continuidade 

dessa forma junto às comunidades futuras. (...) a vontade do falante  se  

realiza  antes  de  tudo  na  escolha  de  um  certo  gênero  do 

discurso” (BAKHTIN, 1997). 

 

Essas diferenças delimitadoras permearão a análise que faremos adiante, focando os 

discursos dos meios de comunicação. Nesse campo, aliás, um dos pesquisadores já 

consagrados pela literatura da época, Martin-Barbero, afirma que gênero é o elo entre os 

“diferentes momentos da cadeia que une espaços da produção, anseios dos produtores 

culturais e desejos do público receptor”. Mauro Wolf aproveita para destacar outro 

importante fator ao lembrar que a definição do gênero passa, além da produção do texto, 

pela própria fruição do mesmo. 

A respeito das classificações dos gêneros jornalísticos, elas ainda estão calcadas, 

essencialmente, levando-se em conta o material produzido pelos veículos impressos. A 

gênese das classificações ocorreu a partir de tal tipo de perspectiva. José Luis Martínez 

Albertos (1974, p. 69) afirma que  

 

a partir deste primeiro instrumento [o jornalismo escrito], mediante o 

qual é possível efetuar uma informação de atualidade, o tema dos 

gêneros de caráter jornalístico e as considerações circunstanciais que 

disso resultam transcenderam outros campos de caráter igualmente 

jornalístico, porém canalizados por intermédio de um meio distinto. 
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De acordo com José Marques de Melo (2003), o pioneiro a apontar distinções de 

gêneros no jornalismo foi Samuel Breckeley, no início do século XVIII, quando dividiu as 

news (notícias) e os comments (comentários) presentes no Daily Courant. 

 

Desde então, a mensagem jornalística vem experimentando mutações 

significativas, em decorrência das transformações tecnológicas que 

determinam as suas formas de expressão, mas sobretudo em função 

das alterações naturais com que se defronta e a que se adapta a 

instituição jornalística em cada país ou em cada universo geocultural. 

(MARQUES DE MELO, 2003, p.42) 

 

Com essa consideração, o autor também mostra que existem diferenças de acordo 

com o que chama de universo geocultural. Para exemplificar a afirmação, Marques de Melo 

(2003, p. 23-24) mostra os casos do jornalismo francês e do inglês. O primeiro teria 

tendência opinativa, promovendo debates e levantando problemas, configurando-se como 

uma imprensa com participação ativa no cenário político do país. No caso da Inglaterra, os 

veículos de comunicação teriam preferência por abordagens, essencialmente, informativas, 

“retraindo-se do combate e preferindo distanciar-se do confronto direto com o centro do 

poder”. Em nossa pesquisa, observaremos especificidades que estão presentes fora das 

grandes metrópoles - nas quais estão centrados os estudos sobre os gêneros e formatos 

jornalísticos - e trazer a perspectiva das cidades interioranas. Para isso, façamos uma 

revisão das principais referências sobre o tema. 

No Brasil, esse tipo de classificação passou a ser objeto de pesquisas a partir dos 

estudos de Luiz Beltrão. Entre as décadas de 1960 e 1980, ele escreveu uma trilogia sobre 

gêneros jornalísticos. A primeira obra, datada de 1969, aborda o gênero informativo. O 

segundo livro, de 1976, explica o interpretativo, enquanto o terceiro, publicado em 1980, 

aborda o opinativo. 

Posteriormente, Marques de Melo também realizou estudos detalhados sobre o 

tema, como a que registrou no livro “Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo” (1992). 

Por meio de suas pesquisas, o autor tornou-se uma das principais referências da área. 

Inicialmente, ele optou pela divisão dualística entre a produção jornalística opinativa 

(subdividida nos formatos editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura 

e carta) e informativa (subdividida em nota, notícia, reportagem e entrevista), em estudo 

publicado em 1985 e reeditado em 1994 e 2003 (MARQUES DE MELO, 2003). 

Com o avanço das pesquisas, ele também incluiu os gêneros interpretativo, 

diversional e utilitário (MARQUES DE MELO, 2009). Outro autor frequentemente 

referenciado nas pesquisas sobre gêneros e formatos jornalísticos é Manuel Carlos Chaparro 

(2008). Apoiado nos linguistas Todorov e Teun Van Dijk, ele avalia os critérios adotados 
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por Beltrão e a primeira abordagem de Marques de Melo, para criar uma classificação 

própria. O resultado pode ser verificado a seguir. 

 

Quadros 2 e 3 – Gêneros e formatos jornalísticos por Marques de Melo e Chaparro 

 

Fontes: Marques de Melo (2009) e Chaparro (2008) 

 

Buscamos retomar as principais classificações para entendermos que instrumentos 

esses pesquisadores já consagrados utilizaram para construir as perspectivas que notamos 

acima. Também serviu para criarmos uma referência importante para nos basearmos na pré-

análise do nosso corpus de pesquisa e adotarmos a forma que julgamos mais adequada. A 

importância de se estudar esse tipo de classificação está no fato que o jornalista precisa 

conhecer as técnicas e os caminhos que pode utilizar para transmitir informações, 

interpretações e/ou opiniões. Eles vão variar de acordo com o objetivo e com o tipo de 

material disponível. A seguir, trazemos o material que selecionamos nas pesquisas sobre 

gêneros e formatos jornalísticos especificamente no que se refere aos produtos radiofônicos. 

 

GÊNEROS JORNALÍSTICOS RADIOFÔNICOS 

Gêneros Formatos 

Comentário 

Espécies argumentativas 
 Artigo 

 Crônicas 

 Carta 

 Coluna 

Espécies gráfico-artísticas 
 Caricatura 

 Charge 

Relato 

Espécies narrativas 
 Reportagem 

 Notícia 

 Entrevista 

 Coluna 

Espécies práticas 
 Roteiros 

 Indicadores 

 Agendamentos 

 Previsão do tempo 

 Cartas-consulta 

 Orientações úteis 

Observação do autor: Crônica – classe de texto livre de 

classificações 

Gêneros Formatos 

Jornalismo Informativo 

Nota 

Notícia 

Reportagem 

Entrevista 

Jornalismo 

Interpretativo 

 

Análise 

Perfil 

Enquete 

Cronologia 

Dossiê 

Jornalismo Opinativo 

 

Editorial 

Comentário 

Artigo 

Resenha 

Coluna 

Caricatura 

Carta 

Jornalismo Diversional 

História de Interesse 

Humano 

História Colorida 

Jornalismo Utilitário 

Indicador 

Cotação 

Roteiro 

Serviço 
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As especificidades dos gêneros em meios de comunicação eletrônicos começaram a 

ser estudadas apenas recentemente. Como aponta a tese apresentada por Lopez (2009, p. 

98), “a pesquisa brasileira sobre gêneros no rádio ainda se mostra incipiente e 

eminentemente atrelada ao jornalismo impresso”, uma vez que as classificações se baseiam, 

sobretudo, nas pesquisas que relatamos no tópico anterior. 

De acordo com pesquisa realizada por Nelia Del Bianco e Carlos Eduardo Esch, a 

programação das emissoras de rádio brasileiras é equilibrada nos gêneros musical (27,86), 

jornalismo (27,21%), prestação de serviço (17,68%) e programas de variedades (11,52%). 

Com isso, a programação jornalística está praticamente empatada com a musical na 

liderança. Se agregarmos o conteúdo de prestação de serviço, em terceiro lugar, ao 

jornalismo, este seria o primeiro.  

Portanto, são muitos os ouvintes que utilizam o rádio como fonte de informação 

falada, portátil, individualizada e imediata. Tal fator confere importância estratégica aos 

produtos jornalísticos das emissoras radiofônicas, como demonstra a pesquisa realizada pelo 

Target Group Index, ligado ao Grupo Ibope. Um dos tópicos abordados demonstra que o 

principal motivo que leva as pessoas a ouvirem rádio são as informações.  

Três principais razões para escutar rádio 

Motivos de acesso ao rádio – TOP 3
4
 

Quero me informar  
 

33% 

Porque me entretém  
 

30% 

Para me distrair das tarefas habituais  
 

30% 

 
Fonte: Target Group Index, 2009-2010 

 

Sobre as classificações e seus significados, inicialmente, vamos lembrar a proposta 

elaborada por André Barbosa Filho (2003, p. 72). Ele destaca que os termos “gênero 

radiofônico”, “formato radiofônico”, “programa de rádio”, “programação radiofônica” e 

“produtos radiofônicos” são, muitas vezes, utilizados como sinônimos, o que se configura 

como um erro. De acordo com ele 

 

Formato radiofônico: é o conjunto de ações integradas e 

reproduzíveis, enquadrado em um ou mais gêneros radiofônicos, 

                                                 
4
 Entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e 

das regiões sul e sudeste. Universo pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e 

DE com idades entre 12 e 64 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. 

Representatividade: 45% da população brasileira entre 12 e 64 anos (65 milhões de pessoas). Na 

análise domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões de domicílios.  
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manifestado por meio de uma intencionalidade e configurado 

mediante um contorno plástico, representado pelo programa de rádio 

ou produto radiofônico (concordando com conjunto); 

 

Programa de rádio ou produto radiofônico: é o módulo básico de 

informação radiofônica; é a reprodução concreta das propostas do 

“formato radiofônico”, obedecendo a uma planificação e a regras de 

utilização dos elementos sonoros; 

 

Programação radiofônica: é o conjunto de programas ou produtos 

radiofônicos apresentado de forma sequencial e cronológica. 

  

 O autor, portanto, faz essa diferenciação antes de adentrar no foco principal de sua 

pesquisa, representado pela classificação dos gêneros e formatos radiofônicos. Entretanto, 

temos que fazer algumas ponderações a respeito dessas definições. Concordamos que os 

três termos não podem ser confundidos e também com a descrição de programa e 

programação radiofônica, mas a definição de formato fica muito abrangente sob esse ponto 

de vista relatado, uma vez que engloba tanto um radiojornal completo quanto outras 

estruturas presentes no mesmo, como as notas, notícias e reportagens.  

A categorização por ele elaborada (observe quadro abaixo), portanto, mostra-se 

pouco detalhada para a maneira como queremos trabalhar em nossa pesquisa, não 

satisfazendo nossas necessidades. Isso ocorre porque Barbosa Filho considera, por exemplo, 

o Jornalismo (foco de nossa pesquisa) como um gênero radiofônico único. Entre os 

formatos abarcados em tal categoria encontram-se, por exemplo, notas, radiojornais e 

boletins. Entretanto, por terem características bem distintas, não poderemos considerar a 

mesma classificação para esses elementos, em função das propriedades específicas de nossa 

pesquisa que foca a produção jornalística interiorana, necessitando de subdivisões mais 

detalhadas. Ou seja, não consideramos a classificação errônea, mas apenas ampla para o 

nosso objetivo, absorvendo tanto um programa completo quanto as suas subunidades, o que 

fez com que não detalhasse estas. Isso prejudica que se diferencie o conteúdo informativo 

do opinativo e do interpretativo, que consideramos importante. Apesar disso, a nomeação e 

a explicação elaborada pelo autor sobre as características de cada item de sua classificação 

contribuíram para as nossas escolhas. 

Outro detalhe da classificação de Barbosa é que ele opta por classificar a categoria 

“serviço” como um gênero distinto do “jornalístico”. Ele justifica essa diferenciação pelo 

fato de que o primeiro possui caráter de “transitividade” que causa uma reação sinérgica no 

ouvinte. Contudo, preferimos considerar a categoria “serviço” como sendo jornalística, uma 

vez que está calcada em informações e o processo de produção segue os padrões dos demais 

formatos jornalísticos. A “transitividade” também não é algo estranho no jornalismo; as 
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notas, por exemplo, possuem essa característica. O mesmo ocorre em relação ao gênero 

“educativo-cultural”, que possui características jornalísticas pelos mesmos motivos citados. 

Gêneros e formatos por Barbosa Filho 

Gêneros Formatos 

Jornalístico 

Nota 

Notícia 

Boletim 

Reportagem 

Entrevista 

Comentário 

Editorial 

Crônica 

Radiojornal 

Documentário jornalístico 

Mesas-redondas ou debates 

Programa policial 

Programa esportivo 

Divulgação tecnocientífica 

Educativo-cultural 

 

Programa instrucional 

Audiobiografia 

Documentário educativo-cultural 

Programa temático 

Entretenimento 

 

Programa musical 

Programação musical 

Programa ficcional 

Programete artístico 

Evento artístico 

Programa interativo de entretenimento 

Carta 

Publicitário 

Espote 

Jingle 

Testemunhal 

Peça de promoção 

Propagandístico 

Peça radiofônica de ação pública 

Programas eleitorais 

Programa religioso 

Serviço 

Notas de utilidade pública 

Programete de serviço 

Programa de serviço 

Especial 
Programa infantil 

Programa de variedades 

 
Fonte: Barbosa Filho (2003) 

Já Luiz Artur Ferraretto, na obra Rádio: o veículo, a história e a técnica (2007), 

realiza um breve relato sobre gêneros. Ele utiliza a classificação de Beltrão em Informativo, 

Interpretativo e Opinativo, as quais, segundo Ferraretto, adquirem formas específicas no 

rádio. No caso desse veículo de comunicação, o gênero informativo relata os fatos de forma 

objetiva, sem muitos detalhes que possam dificultar a compreensão por parte dos ouvintes. 

O interpretativo seria uma ampliação qualitativa das informações por meio de comparação 

entre os fatos, resgate histórico dos acontecimentos e prováveis futuras consequências. No 

caso da terceira classificação, “o poder de opinar em uma transmissão é exercido pelo 

comentarista, que intervém nos programas em espaços bem marcados, e pelo âncora”. Elas 
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podem aparecer, por exemplo, no editorial, comentário, crônica ou crítica. (FERRARETTO, 

2007, p.280).  

 Contudo, como aponta Ortriwano (1985), em livro publicado a partir de sua 

dissertação, também é importante considerar outros elementos para realizar esse tipo de 

classificação. Essa autora leva em conta os elementos que consideramos primordiais para tal 

finalidade: a mensagem, o conteúdo e o tempo empregado na emissão das informações.  

Já a classificação proposta por Lima (1970), diferencia-se das demais, de acordo 

com Betti (2009), ao elencar o gênero dos programas de propaganda, no qual, 

diferentemente de Barbosa, inclui programas de horóscopos, miscelânea (informações sobre 

data, tempo, condições do trânsito etc.), utilidade pública (abre espaço para achados e 

perdidos e mensagens entre ouvintes) e consulta do ouvinte (esclarece dúvidas a respeito de 

diversos temas). Verificando a classificação desses três autores (observe quadro abaixo), 

pudemos ter contato com teorias formuladas em diferentes épocas, o que nos permitiu ter 

uma visão mais ampla. 

 

Gêneros e formatos por Lima, Ortriwano e Ferraretto 

Lima (1970) Ortriwano (1985) Ferraretto (2001) 

Noticiosos 

 Flashes 

 Última hora 

 Repórteres 

 Informativos especiais 

 Jornais falados 

Flash Noticiário 

 Síntese noticiosa 

 Radiojornal 

 Edição extra 

 Toque informativo 

 Informativo especializado 

Entrevistas 

 De informação 

 De opinião 

 Biográfica 

Edição extraordinária Programa de entrevista 

Reportagens 

 Ao vivo 

 Montada 

Especial Programa de opinião 

Opinativos 

 Comentários 

 Editorias 

 Crônicas 

Boletim Mesa-redonda 

 Painel 

 Debate 

Programas de instrução Jornal Documentário 

Programas de propaganda 

 Programas de horóscopo 

 Programas de miscelânea 

 Programas de utilidade pública 

 Programas de consultas do ouvinte 

Informativo Especial Programa de variedades 

 Programa de variedades  

Fonte: Lima (1970), Ortriwano (1985) e Ferraretto (2001) 

 

Já em recente tese de Débora Cristina Lopez (2009) sobre as redes de rádio allnews 

brasileiras em ambiente de convergência tecnológica, a pesquisadora salienta a importância 

de se considerar as características diferenciadoras desse veículo de comunicação. Lopez 
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enrique a pesquisa ao fazer considerações sobre os estudos espanhóis e a introdução do 

“diálogo-monólogo” como critério para distinguir os gêneros. 

  

O rádio é um meio de comunicação fundamentalmente dialogal e oral. 

Em sua programação, os gêneros dialogam entre si e as produções não 

se mantêm eminentemente no campo da informação ou da opinião. As 

especificidades do rádio, geradas pela narrativa e pelas tecnologias, 

fizeram com que os pesquisadores do jornalismo radiofônico 

espanhóis deixassem de tentar adaptar os gêneros do impresso e 

passassem a pensar os conceitos especificamente para ele, o que os 

levou à dualidade diálogo x monólogo. “A consideração de diálogo-

monólogo como um dos critérios para diferenciar os gêneros 

radiofônicos foi introduzida no começo dos anos noventa 

simultaneamente por Merayo e Cebrián Herreros” (MARTÍNEZ-

COSTA; DÍEZ UNZUETA, 2005, p. 94). A partir deste momento, e 

da compreensão de que permitem o estabelecimento de um pacto de 

produção e leitura entre o jornalista e o ouvinte, foram desenvolvidos 

os conceitos de gêneros no rádio espanhol, em uma perspectiva que os 

considera mutantes, dinâmicos e flexíveis. (LOPEZ, 2009, p. 103)  

 

 A autora destaca que “estudar as relações entre tecnologia e jornalismo radiofônico 

permite observar, sob uma perspectiva pontual, a nova metamorfose pela qual ele passa e o 

que isso representa para a produção jornalística”. Sobre essa metamorfose ocorrida em 

função da adaptação à introdução das novas tecnologias no ambiente das emissoras, ela 

acrescenta que “a inserção do rádio em um novo contexto, no contexto mutante proposto 

por Faus Belau (2001), leva os produtores de conteúdo a um desafio: repensar o veículo, 

suas rotinas, seu público, suas estratégias narrativas, seus suportes de transmissão e, de 

maneira mais pontual, os gêneros radiofônicos”. (LOPEZ, 2009, p. 212) 

 Outra pesquisa realizada tendo as redes allnews como objeto de estudo é a 

dissertação de Betti (2009). Entre os itens de sua análise, a pesquisadora observa os gêneros 

e formatos existentes na programação das emissoras. Ela faz uma ampla revisão 

bibliográfica sobre o tema antes de definir a classificação que permeia a pesquisa. As 

considerações trazidas por ela também contribuíram para a delimitação que faz parte deste 

estudo.  

 Após a pesquisa bibliográfica sobre gêneros e formatos, cujas principais 

ponderações relatamos acima, vamos expor nossas conclusões. Estas foram essenciais para 

elencarmos as classificações existentes no formulário de codificação que utilizamos durante 

a análise de conteúdo dos programas. Essas escolhas foram feitas a partir da revisão 

bibliográfica. O objetivo é explicar o embasamento teórico usado para examinar nossos 

objetos de estudo. 
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CLASSIFICAÇÕES E DEFINIÇÕES 

Inicialmente, devemos lembrar que a presente pesquisa foca a produção jornalística 

das emissoras selecionadas. Por isso, estabeleceremos as definições relacionadas a esse tipo 

de conteúdo. 

Como relatamos anteriormente, a classificação de Marques de Melo divide os 

gêneros jornalísticos em informativo, opinativo, interpretativo, utilitário e diversional.  

Chaparro  (2008, p. 151) observa que Albertos agrega complexidade à antiga divisão, que 

distinguia apenas informação e opinião, ao caracterizar cada grupamento por um modo 

próprio de escrita: “a narração e a descrição para o relato de fatos (Informação); a exposição 

quando, para a análise, é preciso associar fatos e razões (Interpretação); e a argumentação 

quando, na persuasão, as razões devem produzir ideias (Opinião)”. 

A partir dessas considerações, classificamos os formatos dos programas e das 

matérias. No primeiro caso, consideramos: radiojornal, boletim, radiorrevista, 

documentário, entrevista, mesa-redonda e especializado.  

Esses programas trazem conteúdos diversos, cuja subclassificação pode constituir-se 

pelos seguintes formatos de matérias: nota, notícia, reportagem, boletim, entrevista, 

editorial, comentário, resenha, artigo, carta, crônica, perfil, biografia, enquete, indicador, 

cotação, roteiro, serviço, história de interesse humano e história colorida. Observamos a 

classificação dos tipos de programas, suas possíveis abrangências de gêneros e os formatos 

de matérias mais comuns de serem encontradas em cada um deles, de acordo com a 

classificação de Marques de Melo. 

 

OS CASOS DAS RÁDIOS 94 FM E 96 FM 

Ao analisarmos a grade de programação das rádios 94 FM e 96 FM, ficou evidente que 

a grande quantidade de conteúdos musicais se torna cada vez mais comum nas emissoras que 

transmitem em frequência modulada. No caso da segunda, o espaço destinado ao jornalismo 

(que é o nosso foco) previsto na grade restringe-se praticamente ao programa Vivacidade. A 

emissora demonstra orgulho pelo fato de veicular o maior noticiário entre as rádios FM de 

Bauru, com duas horas de duração. 

Também pudemos verificar que a 96 FM produz dois boletins informativos veiculados 

ao longo do dia.  Porém, os dois não constam na grade da emissora por não terem horário fixo, 

fato muito comum em muitas rádios em todo o mundo. O “Informativo 96” é um boletim que 

atualiza os acontecimentos do dia, enquanto o “Cultura Geral” possui o mesmo formato mas 

divulga as notas da editoria que lhe dá nome. Contudo, o programa é gravado no período da 

manhã e retransmitido cinco vezes ao longo do dia na programação. O Informativo 96 é 

transmitido ao vivo, sempre por volta dos seguintes horários: 9h, 11h, 13h, 14h e 18h. 
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Para a análise de conteúdo, acompanhamos o radiojornal Vivacidade durante os dias 28 

de janeiro a 1º de fevereiro e também de 1º a 5 de julho. Já a verificação quantitativa foi baseada 

em três edições, totalizando 6 horas de gravação. Portanto, realizamos a gravação do programa 

em dois momentos diferentes. Ao estudarmos as técnicas da análise de conteúdo e ao 

analisarmos as duas primeiras edições (dos dias 30 e 31 de janeiro), verificamos os resultados 

que estão descritos na sequência deste tópico. Para complementar, fizemos a análise de uma 

terceira edição dos programas, cujos resultados foram comparados aos anteriores. 

 Considerando os gêneros e formatos jornalísticos, registramos 183 unidades de 

informação na análise de três edições do Vivacidade. De modo geral, o emprego dos formatos é 

basicamente o mesmo em todas as edições. Ou seja, há um “esqueleto” básico, uma estrutura 

fixa que caracteriza o programa e mantém a unidade de cada edição. 

 O informativo foi o mais frequente, com 102 ocorrências (média de 34 por programa), 

sendo que a grande maioria traz o formato notícia. Na sequência está o utilitário, que obteve 58 

UIs registradas, com média de 19 por edição. 

Além dos resultados a respeito dos gêneros e formatos, destacamos a predominância de 

conteúdos locais. Ao coletarmos os dados das mesmas três edições, verificamos que 

praticamente metade das informações relaciona-se às temáticas da cidade de Bauru ou vizinhas. 

Todas as edições apresentaram as mesmas tendências em relação à abrangência do conteúdo: 

quanto mais “global” o assunto, menor é a quantidade de aparições. Ou seja, a predominância 

no Vivacidade é de temas locais e regionais, seguidos pelos estaduais, nacionais e 

internacionais, respectivamente. 

Já na grade da 94 FM, há três programas jornalísticos. Os dois primeiros (Atualidades e 

Informason) são veiculados no mesmo horário do Vivacidade. Ambos possuem uma hora de 

duração, sendo que o Atualidades tem início às 6h, enquanto o Informason começa às 7h. Ou 

seja, as estruturas são bem parecidas. Enquanto a 96 FM estruturou seu único radiojornal em 

duas etapas de uma hora, a 94 FM preferiu criar dois programas jornalísticos que, juntos, 

resultam no mesmo tempo de emissão. Além desses, a emissora possui o 94 Notícias, um 

boletim transmitido das 12h às 12h25. 

Devido a esse espaço limitado destinado ao jornalismo, não há variação significativa de 

formatos (como radiorrevistas e programas de entrevistas) dos programas nas emissoras 

analisadas. Contudo, consideramos relevante destacar que, no espaço destinado à tabela de 

programação no site da 94 FM, a emissora faz a classificação de gêneros. Alguns dos programas 

são citados na categoria “música, jornalismo e humor”, como é o caso do Ritmo da Manhã e do 

Ritmo da Noite. Porém, na maior parte deles predomina a transmissão de músicas. Não há foco 

central na veiculação de conteúdo jornalístico. Por esse motivo, não consideramos esses 

programas como integrantes do nosso foco, já que se caracterizam mais na classificação de 

entretenimento. Em contrapartida, o programa Atualidades aparece como “jornalismo e humor” 

e, ao analisarmos, constatamos que predomina a primeira classificação. Isso fez com que o 

inseríssemos no nosso corpus da análise de conteúdo mais aprofundada. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 13 

Outro ponto a ser destacado é que a mesma rádio transmite o programa Twitte 94 

apenas pela internet às 19h. Isso porque as emissoras, pelo sistema analógico, são obrigadas por 

lei a veicular o programa “A Voz do Brasil” nesse horário. Contudo, não há uma legislação que 

regulamente essa questão no que se refere ao meio digital. A produção de conteúdo exclusivo 

para internet é algo cada vez mais comum nas emissoras e, portanto, também notamos um caso 

dessa tendência em nossa análise.  

Ao estudarmos o programa Atualidades, buscamos identificar a estrutura básica seguida 

em todas as edições. Inicialmente, devemos destacar que encontramos características que o 

assemelham a uma mesa redonda. Isso se deve ao fato de que os participantes dialogam e tecem 

comentários a partir de assuntos atuais da região onde a emissora está localizada. O 

apresentador Carlos Morgado faz a leitura de notas e notícias que, posteriormente, são debatidas 

por ele e pelos outros dois participantes (João Simonetti Neto, conhecido como “Netão”, e Luiz 

Carlos Silvestre) do programa. Em alguns momentos, estes participantes também realizam a 

leitura das notícias, como forma de deixar o Atualidades mais dinâmico. 

O primeiro bloco sempre começa com informações climáticas, apontando as previsões 

de temperatura e pluviométricas nacionais e também locais. Na sequência, são lidas algumas 

manchetes das notícias que estão em destaque nos principais jornais brasileiros e, 

posteriormente, é apresentado o tema da enquete do programa Informason, convidando os 

ouvintes a interagirem com a emissora. Esta se trata de uma pergunta a respeito de um assunto 

que está em destaque nos noticiários. Discutiremos a respeito desta enquete mais 

detalhadamente na sequência. 

Em seguida, o Atualidades apresenta alguns eventos históricos relacionados à data, 

como aniversários de pessoas conhecidas pelo púbico em geral e datas comemorativas, e 

posteriormente inicia a divulgação das notícias elaboradas pela equipe de jornalismo.  

O restante do programa também possui um esqueleto básico. No início de cada bloco, o 

Atualidades relembra a enquete do Informason ou destaca alguma empresa anunciante do 

programa. Posteriormente, seguem as notícias preparadas para o programa. Destaca-se também 

o fato de que, no final de cada bloco, há espaço para a leitura de informações enviadas por 

ouvintes (como problemas infraestruturais da cidade, objetos perdidos etc.) e para chamada para 

que estes participem da enquete do dia por meio do site, das redes sociais, e-mail ou telefone da 

emissora. Isso reflete um aspecto importante a respeito da emissora, já que mostra a busca pela 

interatividade com os ouvintes, sobretudo utilizando as novas formas de comunicação. 

Em algumas edições, um ou mais convidados participam do programa. Neste caso, eles 

passam a ser o foco, o que diminui o espaço para leitura de notícias e outros conteúdos. 

Geralmente, essa participação especial é destinada a políticos e outras autoridades da região, 

que estão ao vivo no estúdio. 

Vale destacar que os ouvintes são, constantemente, estimulados a entrar em contato com 

a rádio durante o programa, tanto nas edições em que estão apenas os participantes fixos quanto 

nos casos em que há convidados. Os meios de contato são informados diversas vezes. Destaca-
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se que, ao divulgarem o telefone da emissora, pedem para que o ouvinte converse 

especificamente com uma jornalista (Maria José Meneses) que já é conhecida na região por 

trabalhar há muitos anos na 94 FM, o que estimula ainda mais a participação. Esta fica na 

redação aguardando os telefonemas enquanto termina a produção do Informason. 

Durante a análise dos gêneros e formatos jornalísticos do programa Atualidades, 

encontramos uma média de 38 unidades de informação por programa
5
. Os resultados foram 

compilados e catalogados em tabelas conforme as classificações propostas pelo formulário de 

análise de conteúdo desenvolvido nesta pesquisa. Consideramos edições em que apenas os 

participantes fixos produziram o programa. 

Verificamos a ocorrência de 23 UIs classificadas no gênero utilitário, sendo a grande 

maioria representada por informações levadas pelos ouvintes a respeito de problemas 

infraestruturais da cidade, objetos perdidos etc. Em seguida, está o informativo, com 12 

ocorrências. 

 O Informason é considerado pela emissora como seu principal jornalístico. Em certa 

medida, ele pode ser comparado ao programa Vivacidade (da 96 FM), sobre o qual abordamos 

anteriormente. Consideramos isso em função das pautas escolhidas, do modo como ele é 

estruturado e também a partir dos números que levantamos. 

 Na primeira parte do programa, o predomínio é de informações locais, sobretudo a 

respeito de política, saúde e outros temas de relevância na região. Posteriormente, abre-se 

espaço para o esporte. Na sequência, o foco é a economia. Neste caso, assim como no 

Vivacidade, há espaço para análise por um comentarista, representado pelo economista 

Reinaldo Cafeo. A última parte do programa traz as principais informações nacionais e 

internacionais. 

 Por meio dos dados colhidos durante a análise, notamos que o conteúdo se concentra no 

gênero informativo, diferentemente do Atualidades no qual divide espaço com o utilitário, 

representado sobretudo pela prestação de serviços. A partir desses números das análises, 

pudemos perceber que a emissora utiliza o Atualidades como um espaço para prestação de 

serviço enquanto o Informason foca a divulgação dos principais acontecimentos informativos. 

 Ao coletarmos os dados da análise, fica evidente a predominância de conteúdos locais. 

No caso da 94 FM, essa diferença em relação à proporção de informações de abrangência 

nacional e internacional é ainda maior do que na 96 FM. Tal perspectiva se encontra tanto no 

programa Atualidades quanto no Informason. Ambos concentram a atenção no noticiário local, 

seguindo uma característica sempre destacada quando se fala no veículo de comunicação que 

tratamos: a valorização da região onde está inserido.  

                                                 
5
 Considerando o espelho que montamos, não fizemos a contagem apenas das vinhetas que 

indicam quadros do programa; os destaques dos principais jornais do país e divulgação de 

anunciantes. No caso da enquete, consideramos todas as referências a ela como apenas como 

uma Unidade de Informação. 
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Mesmo na era das novas tecnologias, que permitem o acesso à emissora, pela internet, 

em qualquer localidade, essa característica continua evidente. Grande parte dos profissionais 

que entrevistamos durante as visitas técnicas às emissoras deu destaque a esse fator. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O rádio sempre se caracterizou como um veículo instantâneo e imediato. Em cada 

período histórico seguiu, obviamente, as possibilidades que os aparatos tecnológicos permitiam. 

No início, o rádio foi absolutamente inovador ao conseguir abranger instantaneamente longas 

distâncias, que não poderiam ser alcançadas pelos meios impressos e por outras formas de 

deslocamento físico de informações. Assim, ele conseguia sempre antecipar as notícias, que até 

mesmo a população urbana só teria acesso nos jornais do dia seguinte. 

Hoje, a utilização da internet reforça o potencial de imediatismo do rádio e permite até a 

atualização de notícias antecipadamente produzidas para um programa. Isso ocorreu em 

algumas oportunidades durante nosso acompanhamento à emissora, como apontamos 

anteriormente. No entanto, é preciso pensar e desenvolver novas estratégias de cobertura e de 

produção radiojornalísticas plenamente adequadas para a era digital, especialmente para os 

nascidos depois da internet. 

Também verificamos que ouvintes entraram em contato por telefone para pedir 

informações, por exemplo, a respeito dos resultados de loterias. Aliás, é pertinente destacar que 

a popularização da telefonia móvel favoreceu a interatividade entre os ouvintes e as emissoras. 

No caso que citamos, um dos jornalistas não tinha a informação pedida em mãos e acessou a 

internet pelo smartphone para conseguir os resultados lotéricos. O próprio ouvinte poderia ter 

acessado a internet para buscar tal informação, mas preferiu o contato por motivos que podem 

passar pela falta de acesso ou habilidade com a ferramenta ou até pelo prazer de receber a 

atenção dos jornalistas. Outras situações como essas foram verificadas, mostrando como esses 

recursos tecnológicos facilitam vários aspectos da dia-a-dia da redação e influenciam a 

produção radiofônica. 

A respeito dos gêneros e formatos nos programas jornalísticos, ficou evidente a 

importância da prestação de serviços neste veículo de comunicação. Informações como trânsito, 

palestras, resultados das loterias e concursos públicos foram constantemente encontrados. 

Também se destaca o fato de que os conteúdos são, predominantemente, locais. Apesar da 

facilidade de receptores de qualquer lugar do mundo ter acesso ao conteúdo, nota-se que as 

emissoras analisadas ainda priorizam o local. 
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