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RESUMO 

A presente pesquisa faz estudos das rotinas produtivas do repórter de rádio, tendo como 
objetivo identificar as práticas jornalísticas que são realizadas no cotidiano desse 
profissional que busca coletar, selecionar e produzir notícias. Nesse sentido a 
problemática de pesquisa é: “Quais são e como se processualizam as rotinas produtivas 
do repórter de rádio na atualidade? Optou-se como objeto empírico, um conjunto de 
dados que estruturassem a proposta: 1) a rádio Imembuí de Santa Maria que está há 70 
anos no ar e 2) as rotinas produtivas da repórter Viviana Fronza que há quatro anos atua 
no radiojornalismo. As técnicas de observação participativa e entrevista estruturada 
foram as escolhidas para atender os objetivos da pesquisa. Como suporte teórico usou-
se autores como Nelson  Traquina, Mauro Wolf, Marcondes Filho. 

 

Palavras- chave: Rádio - Rotinas produtivas- Repórter de Rádio 

 

ABSTRACT 

The present research does studies on the production routines of the radio reporter, 
aiming to identify the journalistic practice that are performed in daily life of this 
professional who seeks to collect, select and produce news. In this sense, the 
problematic of research is: What are and how to process the production routines of the 
radio reporter now a day? It was decided as empirical object a data set that structure the 
proposal: 1) The Imembuí Radio from Santa Maria which is 70 years on the air. 2) The 
production routines of the reporter Viviana Fronza who works four years in radio 
journalism. The techniques of participant observation and structured interviews were 
chosen to attend the research objectives. For theoretical support were used authors as 
Nelson Naughty, Wolf Mauro and Marcondes Filho. 

 

Keywords: Radio- production routines- radio reporter 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 Entre os meios de comunicação de massa, o rádio é sem dúvida o que atinge a 

maior parte da população, não só em nosso país como em todo o mundo, sendo, muitas 

vezes, o único a levar informação ao público de diversas regiões que não têm acesso a 

outros meios, seja por motivos econômicos, culturais ou geográficos. 

 Decorridos mais de 80 anos do surgimento do rádio no País, grande parte de suas 

características se mantêm. O rádio continua no seu foco de atingir a sociedade e, ao 

mesmo tempo, o ouvinte em separado, na medida em que busca falar ao “pé-de-

ouvido”. 

 As emissoras de radiodifusão foram se espalhando pelo país, passando 

informação aos mais distantes e despovoados lugares no interior, superando sua 

condição elitista e tornando-se um meio de comunicação de massa dos mais rápidos e 

indispensáveis à divulgação da informação de interesse público e entretenimento.  

 Diariamente têm-se hábitos fundamentais que fazem parte de nossa rotina: ligar 

o rádio ou a televisão para nos mantermos informados, diversas pessoas vão direto ao 

computador e, no trabalho, também, as pessoas têm essa vontade de saber as notícias do 

dia. Além disso, todos gostam e têm a necessidade de saber o que está acontecendo ao 

seu redor, e até do outro lado do mundo. São curiosidades e até mesmo rotina de se 

perguntar sobre o que está se passando nesse momento em algum lugar. 

 As notícias se compõem de informações necessárias para que as pessoas se 

sintam informadas sobre diversos fatos que rodeiam seu dia-a-dia. Até os 

acontecimentos chegarem às pessoas, são feitas seleções e escolhas dentro da produção 

jornalística, adotando critérios de noticiabilidade e valores/notícias, estudo que se faz 

nessa pesquisa. Assim, investigou-se como isso acontece, na prática, ou seja, como 

ocorre a seleção, os processos e as rotinas produtivas de um repórter de rádio. Como 

corpus de pesquisa, selecionou-se a rádio Imembuí, mais especificamente o programa 

“Santa Maria Notícias”, tendo como dados empíricos o trabalho da jornalista Viviana 

Fronza. 

A partir destas considerações sobre o rádio e seu papel no contexto social tem-se 

a problemática da pesquisa: como são feitas e de que forma são verificadas as rotinas 

produtivas do repórter de rádio? Como objetivos, configurou-se a identificação das 
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etapas que envolvem as fases das rotinas produtivas de um repórter e a sistematização 

dos valores- notícias adotados pelo rádio.  

Para melhor compreender e perceber os desafios profissionais e experiências das 

práticas jornalísticas, utilizou-se como percurso metodológico as seguintes técnicas de 

pesquisa: revisão de bibliografia, técnica de observação participativa e entrevista semi-

estruturada com a repórter Viviana Fronza, da rádio Imembuí. 

 A importância dessa pesquisa justifica-se, pois tem o intuito de compreender os 

processos que o repórter de rádio tem ao trabalhar na coleta, seleção e produção da 

notícia. 

 Esse trabalho esta estruturado da seguinte forma: Um capítulo dedicado para a 

construção teórica, em que foi abordado o suporte rádio, desde o contexto histórico até 

sua evolução, o que compreende o histórico do rádio e os gêneros radiofônicos. 

Refletiu-se, ainda newsmaking de modo a entender o processo de produção noticiosa, 

abordando o estudo sobre as rotinas produtivas, os valores-notícia, os critérios de 

noticiabilidade.   

 Após, o estudo faz um esclarecimento sobre a metodologia de trabalho. 

Apresentou-se o objeto empírico desta pesquisa, que se constitui da rádio Imembuí, do 

programa Santa Maria Notícias e da jornalista Viviana Fronza. Revelou-se, também, as 

técnicas de pesquisa utilizadas: a observação-participante e as entrevistas do tipo semi- 

estruturadas. 

 A partir desse percurso, construiu-se o capítulo de discussão e resultados dos 

dados, onde se pretendeu descrever as fases que envolvem as rotinas produtivas da 

programação da rádio Imembuí e do programa “Santa Maria Notícias”, onde se explicou 

como os fatos são obtidos, selecionados e editados.  

Deste conjunto de material, foi possível fazer os encaminhamentos de pesquisa 

nas considerações finais. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 O VEÍCULO RÁDIO  

Para entender o trabalho do jornalista no rádio é necessário primeiramente, 

aprofundar os conhecimentos sobre o veículo rádio.  

 

 O rádio apesar de ter oito décadas de existência ainda é um velho 
desconhecido. Pode parecer estranho, mas é o veículo que alcança 96% do 
território nacional, tendo grande extensão na cobertura entre os outros meios, 
com público de aproximadamente noventa milhões de ouvintes (JUNG, 2004, 
p.13) 

 

 

No Brasil, o rádio surgiu exatamente no dia 6 de abril de 1919 no Recife, quando 

foi fundada a Rádio Clube de Pernambuco. No dia 7 de setembro de 1922, sua 

transmissão foi originada pela estação de rádio Westinghouse que na sua inauguração 

transmitiu as eleições presidenciais americanas, no discurso do então presidente Epitáfio 

Pessoa durante a exposição comemorativa do Centenário da Independência no Rio de 

Janeiro. A partir desse instante o rádio passou a fazer parte da história nacional. 

Até a metade do século 20, o país não tinha descoberto a potencialidade e as 

grandes influências do rádio. O despertar lucrativo se estabeleceu quando em 1º de 

junho.  A Rádio Clube do Brasil foi fundado por Elba Dias. A emissora foi a primeira a 

fazer campanhas publicitárias via rádio. 

 A fase de implantação do veículo foi lenta até o início dos anos 30. Em 1º de 

março de 1932, Getúlio Vargas, então presidente da nação, baixou um decreto 

autorizando a publicidade e propaganda através do rádio, o que contribuiu ainda mais 

para a ampliação do meio radiofônico, passando a estar presente em vários estados do 

país como Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina. 

Com o passar do tempo, começaram a surgir outras rádios e aos poucos elas 

foram tomando conta do país, provando que se tratava de um grande avanço no campo 

da comunicação. 

 O rádio foi um aparelho capaz de informar e divertir, passando notícias sobre a 

violência das guerras, palavras de otimismo e fé. Transmitindo eventos, virou um 

prestador de serviços, um verdadeiro jornal impresso, principalmente para os 

analfabetos. 
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A época de Ouro do Rádio Brasileiro se deu na década de 40. Surgiram as 

primeiras rádionovelas e os programas de auditório que detinham suas produções 

diretamente veiculadas a anunciantes. A concorrência acirrou-se e a programação 

começou a descer a nível popular.  O repórter Esso chega ao Brasil em 1941 depois de 

estar consolidado em outros países da América Latina e traz consigo as grandes 

agências de publicidade como J.W. Tompson e Mc. Cann Erickson.  

Na década de 50, com a chegada da televisão, o brilho de rádio foi apagado. As 

estruturas das empresas radiofônicas foram abaladas, a grande novidade da imagem 

unida ao som fez com que o rádio se reestruturasse. Os profissionais que encantavam o 

público com suas vozes migraram para a televisão. 

Com essa mudança, a saída encontrada pelo meio radiofônico foi buscar a 

seleção de músicas, relatos, fatos e entrevistas com as estrelas da televisão. Foi nessa 

época que começaram a ser utilizadas unidades móveis e as reportagens passaram a ser 

transmitidas diretamente das ruas. 

Nesse sentido, o rádio encontra uma das suas maiores características: a 

instantaneidade. A capacidade de transmitir um fato se tornou muito mais rápido e fácil. 

A instantaneidade foi uma característica carro-chefe da década de 50. 

Nos anos 60 e 70, o rádio conseguiu lançar uma nova proposta e passou a 

transmitir serviços de utilidade pública, tornando-se mais atuante. Aperfeiçoamentos 

eletrônicos diminuem o tamanho dos equipamentos e o rádio ganhou mais agilidade e 

qualidade nas transmissões, lutou pelo público, aumentando seus serviços de 

participação do repórter ao vivo, além das emissoras FM entrarem no ar. Quatro 

emissoras se destacam nessa época: Jovem Pam e Bandeirantes de São Paulo, Guaíba, 

de Porto Alegre e Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. 

Na década de 80, surgiram as rádios AM-FM via satélite, a utilização de CDs e 

grande número de rádios piratas. Nos anos 90, os diferenciais foram os métodos de 

gerenciamento das emissoras, programação via satélite digital, internet e rádio a cabo. 

Muitas pessoas acharam que com a vinda da televisão o rádio fosse desaparecer. 

O que não ocorreu, pois a televisão durante todos esses anos vêm se aperfeiçoando cada 

vez mais e o rádio também, especialmente em duas das suas principais características: a 

instantaneidade e a acessibilidade. 

Nos dias atuais, o rádio passa um maior dinamismo buscando sempre trazer mais 

informações de qualidade e proximidade com o ouvinte. Com programas que prezam 

pela interação da população em diversos aspectos, desde e-mail a participações ao vivo 
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contribuindo com a proximidade, rádio-ouvinte, e principalmente, cria um vínculo entre 

emissor/receptor. “Com tamanha abrangência, fica fácil entender a importância do 

jornalismo de rádio que tem como característica a agilidade em transmitir o fato, tão 

logo que ele acontece”. (Jung 2004). 

Essa singularidade, a familiaridade do rádio é que faz com que os gêneros 

radiofônicos caracterizem o tipo de programações e de conteúdo que estão dispostos nos 

diversos tipos de programas. São apresentados por um grande número de estações 

radiofônicas que acompanham diariamente o cotidiano de milhares de cidadãos. 

 Barbosa Filho (2003) entende que gêneros são unidades que se podem descrever 

sob dois pontos de vista, o da observação empírica e o da análise abstrata. O primeiro 

refere-se as “propriedades discursivas” fazendo com que um texto não saia igual ao 

outro, e o segundo tem a ver com o conceito dessas propriedades. 

 

Segundo o autor, os gêneros são: 

 

NOTA: É o relato de acontecimentos que estão em processo de configuração, 

informe curto (por volta de 30s), sintético de um fato atual. 

NOTÍCIA: Possui tempo de exibição curto, em média um minuto e trinta 

segundos, podem ser por um ou mais locutores e em mais de um bloco, dependendo da 

quantidade de informações. A notícia subdivide-se em quatro categorias: opinião, 

monologada, documentada e o informe. 

A notícia de opinião está próxima ao comentário, já a monologada e a dialogada 

dizem respeito à participação do apresentador, o famoso “pingue-pongue”, e o informe 

que trata de passar uma visão mais ampla dos fatos, buscando saber o motivo dos 

mesmos. 

BOLETIM: Informativo curto com no máximo cinco minutos de duração e 

apresentado com maior freqüência, que traz uma síntese das notícias mais importantes 

do dia. 

REPORTAGEM: Matéria específica e de maior fôlego sobre um determinado 

tema buscando oportunizar aos ouvintes uma noção mais aprofundada do fato narrado. 

Uma união de representações fragmentadas da realidade, englobando entrevistas, 

externas, opinião do repórter. 

ENTREVISTA: É uma grande fonte de informação. O repórter procura dados 

daquele acontecimento e tenta apurá-los. Depoimento dado a um ou mais repórteres 
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tanto em estúdio quanto em externas.  É esperado do repórter objetividade na elaboração 

das perguntas, bem como na condução da entrevista que pode ser de caráter, que tem 

como eixo a personalidade do entrevistado, ou noticiosa que tem como eixo a 

informação.  

COMENTÁRIO: Sua principal função está no seu conteúdo opinativo, que 

propicia o conhecimento especializado. Cria ritmo e amplia o cenário sonoro do 

receptor, proporcionando a presença por meio do comentarista de mais uma voz que se 

acrescenta as já existentes na transmissão. O tempo limite de um comentário não 

deveria passar de três minutos, porém são usuais comentários mais longos. 

EDITORIAL: Gera o anúncio de opinião não personalizada e retrata o ponto de 

vista da instituição radiofônica. O editorial não tem autoria é, anunciado como espaço 

de divulgação institucional. 

CRÔNICA: Cultivada nas pequenas emissoras das cidades do interior, trata-se 

de um texto escrito para ser lido, cuja emissão combina a entonação do locutor e os 

recursos de sonoplastia, ou seja, a comunicação pelo som abrangendo todas as formas 

sonoras, criando uma ambientação especial para sensibilizar o ouvinte. 

RADIOJORNAL: Formato que reúne e produz e congrega outros formatos 

jornalísticos como as notas, notícias, reportagens, entrevistas, comentários e crônicas. 

Formado por seções ou editorias, como as de notícias nacionais, internacionais, 

econômicas, de cultura e artes, de política, de esportes, etc. Sua apresentação é diária e 

sempre busca manter a regularidade nos horários.  

DOCUMENTÁRIO: Análise de um tema específico que tem por função ampliar 

certo assunto unido à participação de um repórter, desenvolvendo uma investigação 

sobre um fato real e de interesse atual, com comentários de especialistas e envolvidos 

no acontecimento. Necessariamente exige o uso de música e efeitos, é realizado pela 

montagem do material produzido em áudio. 

MESAS- REDONDAS OU DEBATES: Espaços de discussão coletiva onde os 

participantes apresentam ideias diferentes. De regra há um mediador que coordena o 

tempo de fala de cada participante, dando organização para as perguntas e respostas. O 

debate permite a presença de defensores de idéias, o debatedor está sozinho para 

defender seus princípios. A mesa-redonda é formada por especialistas que procuram 

passar para o público os temas mais abordados. 

PROGRAMA POLICIAL: Através de entrevistas, reportagens, comentários e 

notícias seu objetivo é o de cobrir os acontecimentos e fatos policiais. Na maioria das 
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vezes é feito por jornalistas especializados no tema e podem ser transmitidos ao vivo, ou 

gravado em transmissões especiais. Constitui-se na dramatização feita pelos 

comunicadores que estão narrando o fato, gerando um clima de suspense e 

envolvimento emocional. 

PROGRAMA ESPORTIVO: Cobre eventos esportivos. Os programas de 

estúdio, com periodicidade e duração de quinze minutos até uma hora de transmissão, 

apresentam as mesmas características do radiojornal e, em virtude dessa correlação, são 

conhecidos como radiojornal do esporte. 

O placar esportivo é a finalização da cobertura esportiva, em todos os eventos 

esportivos os resultados são divulgados como num balanço geral das atividades 

esportivas da semana, por meio de entrevistas, reportagens, comentários, que podem 

acontecer em algumas programações desvinculadas das coberturas. 

DIVULGAÇÃO TECNOCIENTÍFICA: Formato que tem como objetivo 

informar a sociedade sobre o mundo da ciência, com roteiros apropriados e linguagem 

que seja clara a maior parte da população. O grande cuidado deste formato é transmitir 

uma leitura simples e de fácil entendimento. 

GÊNERO EDUCATIVO- CULTURAL: É uma das colunas de sustentação da 

programação radiofônica nos países desenvolvidos. A comercialização e a conseqüente 

banalização dos conteúdos dos programas radiofônicos da atualidade não proporcionam 

a criação de projetos que visem instruir e educar por meio do veículo de massa mais 

popular e de maior penetração na sociedade brasileira. Com a chegada da televisão, 

grande parte desta vocação do rádio foi esquecida, muito por causa das características 

da imagem. 

PROGRAMA INSTRUCIONAL: No início da história do rádio, pensava-se em 

fazer desse veículo um difusor de cultura. Seu formato que é considerado como parte de 

uma estratégia pedagógica que tem como objetivo acompanhar os currículos aprovados 

pelos ordenamentos que regulam o ensino oficial, adaptado à linguagem do áudio. 

Gênero usado como suporte aos cursos de alfabetização, ensino de idiomas e de 

disciplinas básicas como história, geografia, etc. Projetos e programas educativos que 

visam instruir por meio do veículo de massa mais popular e de maior penetração na 

sociedade brasileira. 

AUDIOBIOGRAFIA: é o formato radiofônico em que o tema central é a vida de 

uma personalidade de qualquer área de conhecimento, e que visa divulgar seus 

trabalhos, comportamentos e ideias.  
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DOCUMENTÁRIO EDUCATIVO- CULTURAL: Formato com tema de cunho 

humanístico, como escola, movimento literário ou musical. Com duração variável de 

trinta a sessenta minutos, e o roteiro deve respeitar o uso de elementos sonoros, como 

trilhas, efeitos e vinhetas. 

PROGRAMA TEMÁTICO: Formato educativo cultural com intuito de abordar e 

discutir o tema sobre a produção de conhecimento. Tem como característica programas 

de menos duração, porém podem levar de cinco a sessenta minutos. 

GÊNERO DE ENTRETENIMENTO: Formato com menos importância, que 

desperta nos dias atuais interesse de profissionais e pesquisadores. Tem como 

característica, a mistura em um único programa de vários gêneros existentes, baseando-

se em música, informação e entretenimento. Com duração de até 3 horas, esse tipo de 

programa é dividido em núcleos, de acordo com os assuntos e quadros. O foco central é 

a mistura de assuntos e não a presença de um determinado apresentador. O papel do 

locutor é o de garantir a descontração do programa, sem que sua participação tenha 

interferência direta no material que está sendo transmitido. 

PROGRAMA MUSICAL: O programa com formato musical tem na maior parte 

do tempo músicas, ainda que haja breves locuções, como nome do cantor e da música, 

hora certa, reclames publicitários e boletins noticiosos. Os programas musicais são os 

mais fáceis de serem produzidos, uma vez que as músicas já estão prontas, o trabalho do 

apresentador resume-se em anunciar a música e inserir uma ou outra informação. 

Consolidou-se com a freqüência FM. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL: Essa programação é uma seqüência de 

programas dispostos dentro de técnicas específicas, podendo representar um grande 

painel musical que chega quase à totalidade da programação de determinadas emissoras. 

Os blocos são formados por uma série de músicas, geralmente com seis a doze minutos 

de duração, envolvidos por anúncios comerciais, chamadas, serviços, entretenimento, 

esses com duração máxima de três minutos. O entretenimento ocupa boa parte dos 

espaços das emissoras. 

   PROGRAMA FICCIONAL: o formato ficcional no rádio brasileiro teve seu 

esplendor a partir da década de 1940, com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tem 

como base a interpretação, a sonoplastia e efeitos sonoros, os programas ficcionais 

pertencem a dois grandes grupos: o drama e o humor. 

PROGRAMETE ARTÍSTICO: Formato da programação radiofônica de 

entretenimento. Seu tempo de duração é no máximo três minutos, com conteúdo de 
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conotação artística. Utiliza-se de entrevistas, comentários e informações úteis, sua 

estrutura é ágil e dinâmica e pressupõe o poder de síntese, fluência e objetividade de 

quem o escreve. 

EVENTO ARTÍSTICO: Trata-se da transmissão ao vivo de um espetáculo 

público, como show musical, concurso de beleza, quermesse, congresso etc. É 

necessário um esforço muito grande de técnicos, produtores, locutores, animadores que 

produzem o ritmo do espetáculo. Faz-se a inclusão de textos explicativos, bem como 

vinhetas de abertura, passagem e encerramento. Uma de suas principais características é 

a presença desse veículo em eventos artísticos, como transmissão “ao vivo” ou a 

qualquer tempo. 

PROGRAMA INTERATIVO DE ENTRETENIMENTO: É o formato que 

estabelece maior contato com o ouvinte possibilitando a ação direta e a difusão das 

opiniões do público, o programa interativo é aquele ao qual o ouvinte participa de jogos, 

gincanas, sorteios e brincadeiras, normalmente abiscoitando brindes. A interação pode 

acontecer através do telefone, fax ou e-mail.  

 

 

2.1.1 O rádio e a internet 

 

O rádio via Internet já existe desde a década de 90. A internet tem atraído de 

forma rápida os meios de comunicação de massa. O rádio não poderia ficar fora desse 

processo que pode ser caracterizado como evolutivo no âmbito das telecomunicações. O 

rádio se faz presente no meio e pode-se dizer que está em posição semelhante a dos 

jornais na internet. Segundo Herreros (2001): “O rádio está tendo uma progressiva 

presença na rede. Está em segundo lugar, atrás dos periódicos”.  

A mudança das emissoras de rádio para redes digitais tem provocado uma 

descaracterização nesse que foi o primeiro veículo de grande importância eletrônica, 

pois deixa de ser apenas emissor se tornando multimídia, o ouvinte já não é mais o 

único público alvo e sim o foco na produção de conteúdos. 

O potencial do rádio via internet é tão vasto quando o próprio ciberespaço, em 

comparação ao rádio tradicional, o rádio via internet não é limitado apenas ao áudio, sua 

transmissão pode vir acompanhada de fotos ou desenhos, textos ou links, como também 

há interatividade, como quadros de mensagens e salas de bate-papo. Esse avanço 

permite ao ouvinte fazer muito mais do que apenas escutar. 
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A programação de rádio via Internet oferece uma vasta faixa de gêneros de 

transmissão, particularmente em música. O rádio para difusão é cada vez mais 

controlado por pequenas quantidades de conglomerados da mídia. De algum modo, isso 

levou a uma redução da programação de rádio, pois as estações tentam alcançar a maior 

audiência possível para poder cobrar mais dos anunciantes. 

O rádio na Internet é uma tecnologia criada para veicular conteúdo de um 

transmissor para um ouvinte. A transmissão viaja através da Internet, e não através das 

ondas do rádio. Assim, podemos "sintonizar" uma rádio na Internet de qualquer país 

enquanto estamos sentados em nossa casa. 

O rádio na Internet representa, portanto, o mesmo que o rádio FM representou 

para o AM. É uma melhoria potencial e vastamente mais importante do que a melhoria 

do FM sobre o AM, uma vez que não apenas a tecnologia é melhor, mas também a 

competitividade. Certamente, há um paralelo direto entre a luta pela implantação do 

rádio FM e a luta pela proteção do rádio de Internet.  

A transmissão do áudio via internet poder ser ao vivo ou gravado, o custo para a 

criação de uma rádio na internet é bem mais baixo do que de criação de uma rádio 

tradicional.  

Reconhecendo o poder e tamanha abrangência do veículo rádio, é necessário 

compreender o trabalho do profissional da área da comunicação e suas 

responsabilidades diante de seu instrumento de trabalho: a informação. 

 

 

2.2 NEWSMAKING 

 

     A partir dessas considerações sobre o suporte rádio, entende-se que é o jornalista 

o responsável pela veiculação das notícias radiofônicas, dos programas de debates, 

enfim, de todo o produto voltado para as práticas jornalísticas. Deste modo, entender o 

processo de produção noticiosa, base do trabalho do jornalista, é fundamental. 

Fatos relevantes são notícias que o ouvinte espera, mas nem sempre as emissoras 

de rádio divulgam verdades jornalísticamente éticas e incontestáveis. Segundo 

Marcondes Filho (2009), jornalistas não se mostram entusiasmados com questões éticas. 

Por diversas vezes recebem críticas, protegem-se na liberdade de imprensa como se ela 

existisse para garantir o uso ilimitado da voz e da palavra escrita. 
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Conforme o autor Mauro Wolf o conceito de newsmaking diz respeito ao 

profissional jornalista que dentro da empresa atua como editor. É o sujeito que fabrica a 

realidade porque, tendo incorporado os critérios universais de seleção daquilo que 

distingue fatos de acontecimento, vai selecionar de acordo com a seleção já determinada 

pelas agências de notícias. O editor - que é um gatekeeper ao selecionar - fabrica o que 

vai ser notícia. O jornalismo de massa, ou o jornalismo produzido pela indústria 

cultural, é um jornalismo que serve aos interesses do capital e é produzido para 

reproduzir comportamentos e não para informar, no sentido que esperava-se do 

jornalismo. Isto porque quem mantém um jornal é sempre alguém que é um grande 

proprietário ou alguém em débido com o governo e/ou com as elites econômicas. 

 

 

2.2.1 As competências 

 

Para se obter maior amplitude das competências do jornalista é necessário se ter 

a compreensão de como exatamente começa o fazer jornalístico, o que realmente faz o 

jornalista e o que é necessário para atuar nessa profissão hoje em dia. Essa prática 

começa quando o jornalista tem a curiosidade de descobrir fatos, elaborar e fazer 

perguntas. 

Segundo Endler (1998 p. 149): “O jornalismo é um modo diferenciado de 

intervenção no mundo, através de palavras, sons, imagens e, recentemente, também, 

através de dados eletronicamente produzidos, armazenados e retransmitidos on-line”. O 

jornalismo tem a capacidade de informar o mundo inteiro por diversos meios. A ligação 

para que isto aconteça exige estudos desde a captação das notícias até a formatação em 

linguagem e a transmissão das mensagens. 

Cada mensagem transmitida pelo rádio, pela televisão ou até mesmo pela 

internet, reside à possibilidade de uma nova rede informativa, a comunicação é sempre 

um processo, antes de informar o mundo o jornalismo necessita informar-se, perguntar e 

dialogar estão inclusos no processo de conhecimento humano, e presentes na estação 

primeira da comunicação. 

Essa união de pergunta-diálogo se transforma em entrevista- diálogo, onde se 

encontra um “Eu” que fala com o “Outro” através do discurso que utiliza duas 

linguagens: a Retórica e a Dialética. A primeira segundo Aristóteles, utiliza a linguagem 

para persuadir ou influenciar e a segunda traz o sentido de diálogo argumentativo ou a 
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capacidade de resposta do Outro. Independente o que mídia utiliza, é característica do 

fazer jornalístico utilizar-se de uma Retórica ou uma Dialética.  

O jornalismo e seu conjunto são produtos de linguagem e não param de produzir 

os mesmos, o fazer jornalístico é sinônimo de uma apropriação de discurso, ao mesmo 

tempo ético e estético, onde deve se utilizar uma linguagem que aborda a realidade 

objetiva e estabeleça um sentido diálogo através da transubjetividade, ou seja, construa 

algo que se consiga ler, entender e relacionar com o constante processo. 

O jornalismo oportuniza a comunicação entre humanos, portanto o foco está na 

relação dos sujeitos e não somente na manipulação dos suportes, claro que essa 

comunicação não existe sem eles, mas nos dias atuais, a informação é possível homem-

homem, homem- máquina e máquina- máquina, cabe ao jornalismo propiciar que 

emissor- receptor, sejam elos iguais. 

 

 

2.2.2 O relato dos fatos 

 

Para maior compreensão do fazer jornalístico precisamos conhecer e entender as 

narrativas da atualidade, que constituem a matéria-prima simbólica da Comunicação 

Social e são produtoras de sentidos que abordam vivências históricas e sociais, movem 

o imaginário cultural e tomam do inconsciente coletivo a energia midiática. 

Com todo esse conjunto de significados, o narrador de qualquer tempo encontra 

um discurso que vai além da lógica analítica, a abrangência desse processo parte de que 

todas as áreas estão passando por um processo de reordenamento.  

O comunicador tem sempre grande preocupação com o receptor- consumidor e 

com o acordo com o público, pois tem o comprometimento com o humanismo social e 

com o desafio da criatividade cultural, é necessário transformar suas narrativas sociais 

em instrumentos do conhecimento social. É de grande importância destacar que 

conhecer e narrar são verbos que possuem uma origem basicamente comum, pois 

derivam de uma palavra de sânscrito que pode ser entendida como conhecimento. 

A comunicação através da informação torna-se ferramenta fundamental como 

mediadora social, sendo operadora e relacionadora do conhecimento produzido na 

atualidade. O mundo passa por diversas transformações, os processos globais tem 

mostrado que os meios de comunicação possuem uma dimensão que ultrapassa suas 

territorialidades. Os mídia colaboram para a perda de noção de tempo e espaço, Michel 
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Serres (1990 pag 149), afirma que a nossa relação com o mundo mudou, antes ela era 

local-local, agora passou a ser local-global. “Hoje, temos uma nova relação com o 

mundo, porque o vemos por inteiro. Através de satélite, temos imagens da Terra 

absolutamente inteira”.  

O desenvolvimento da mediação é o principal papel da Comunicação Social, é 

possível perceber as novas técnicas e habilidades mediadoras do jornalismo precisam 

ser orientadas para desenvolver uma linguagem capaz de dar solução às múltiplas visões 

de mundo. O comunicador para compreender essas técnicas necessita acompanhar o 

cotidiano e narrar os acontecimentos da forma mais fiel possível e sempre lembrar que a 

melhor forma de relato é a que suscita as tensões e emoções próprias do conflito em que 

ele foi gerado, salienta o autor Viera (1998 p.150). 

Os jornalistas da atualidade estão em melhores condições de desempenhar as 

funções que a profissão exige do que alguns anos, nota-se a necessidade de 

comunicador no sentido de mediador onde passa a interagir e trabalhar os discursos e as 

narrativas da contemporaneidade enquanto produtores das vivências históricas e sociais. 

 O produtor de saberes terá que empreender a principal função do comunicador 

que é o de promover diálogos e só atingirá esse entendimento profissional quando 

compreender as possibilidades de estudar, atuar e pesquisar em torno das emergências 

humanas, atuando em outras abordagens intelectuais. 

O comunicador esperado nos dias de hoje e no futuro próximo é o que sabe 

trabalhar o conteúdo emocional, afirma Viera (1998 p. 152): “É aquele que não tem 

medo da desordem, pelo contrário, dialoga com ela e informa a população sobre suas 

potencialidades. Até porque desordem traz consigo uma “nova ordem”. 

 

 

 

 

2.2.3 As rotinas produtivas  

 
A importância dos valores/notícia é fundamental dentro das rotinas produtivas, 

pois estão sempre ligados nesse processo informativo. Dentro das rotinas produtivas e 

seu processo existem três fases: a recolha, a selecção e a apresentação. Estas etapas são 

definidas por Wolf (2007), para explicar as tarefas e atividades do repórter segundo o 

autor. 
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 A fase de coleta se estrutura de características gerais e suas fontes, são notícias 

que na maioria das vezes procuram o jornalista, onde os mesmos terão o trabalho de 

extrair o material conforme sua relevância, as notícias devem ser conhecidas horas ou 

dias antes para que se obtenha o número suficiente delas na hora de sua transmissão, a 

necessidade de ter um fluxo constante e seguro de notícias é importante na recolha dos 

materiais. 

 As fontes por sua vez têm grande papel nessa cobertura informativa programada 

e na qualidade da informação, porém, são diversas e de diferentes graus de importância. 

As fontes que tem poder econômico ou político tem acesso mais aberto aos jornalistas 

diferentes dos que não tem nenhum poder que dificilmente tornam-se fontes. A 

proximidade social e geográfica em relação fonte e jornalista é o resultado de cobertura 

satisfatória, além de se obter tempo para a realização do planejado. 

 As fontes que fornecem informações verdadeiras têm grande chance de 

continuar sendo utilizadas. A produtividade fornece materiais necessários para a 

construção da notícia, com isso o repórter não precisa necessariamente utilizar-se de 

outras fontes. O fator garantia ocorre quando a credibilidade não é totalmente 

confirmada, então o jornalista tem que basear-se na honestidade da fonte. O fator 

respeitabilidade entra no procedimento dos jornalistas que preferem utilizar-se de fontes 

oficiais ou que tem cargos elevados, o que se presume que elas sejam mais confiáveis.  

 A seleção das notícias é reduzida a certo número que é destinado para sua 

transmissão, na verdade esse processo já está feito e realizado dando uma primeira 

forma importante. A seleção é o processo que desenrola todo o trabalho realizado desde 

as fontes até o redator, e o procedimento de escolha dessas notícias que deve ser 

eficiente transmitindo informações atualizadas em tempo estabelecido.  “A lista inicial 

de notícias é longa, mas muitas são inadequadas, por isso a notícia deve ser 

individualizada, em que apenas as boas serão utilizadas”. (Wolf, 1993, p. 42).  

  A apresentação das notícias se dá através da extração dos fatos do seu contexto e 

da reinserção dos acontecimentos noticiáveis constituído pelo formato do produto 

informativo. É um formato que compõe os conteúdos apropriados para que a notícia 

seja transmitida. 

 Os jornalistas têm sua forma de ver o mundo- são os seus valores- notícia.  

De acordo com Traquina (2005), ao longo de todo processo de seleção dos  

acontecimentos para que eles se transformem em notícias, ou não, são considerados  

alguns valores-notícia: notoriedade, proximidade, relevância, morte, tempo, visualidade,  
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notabilidade, inesperado, infração e controvérsia. 

 Segundo o autor, a notoriedade como valor- notícia ocorre quando a notícia é 

veiculada não apenas pelo fato em si, mas especialmente pela pessoa evidente que está 

envolvida, como chefes de estado ou famosos. O nome e a posição da pessoa são 

significantes como fatores de noticiabilidade, destaca Traquina. O valor- notícia 

proximidade analisa questões geográficas ou de distância, é de maior interesse ao 

receptor uma notícia de algo que lhe é próximo.  

 Um fato com o valor- notícia relevância é caracterizado quando a sociedade tem 

grande interesse pelo assunto e, de alguma forma, pode provocar impacto por ela. A 

notabilidade envolve os acontecimentos que abrangem a quantidade de pessoas 

participantes, um avião que caiu, por exemplo, ou quando um fato se inverte: um 

homem morde um cachorro. 

 Onde há mortes, há jornalistas. A morte é um valor- notícia fundamental para a 

comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo no mundo jornalístico 

pois é um assunto diariamente transmitido. Traquina (2005, p. 79) destaca: “Podemos 

dizer que todos nós seremos notícia pelo menos uma vez na vida- no dia seguinte a 

morte, ou nas páginas interiores ou com destaque na primeira página”. 

 O fator tempo é um valor- notícia na forma da atualidade, a existência de um 

acontecimento na atualidade já convertido em notícia pode servir de “news peg”, ou 

seja, um “cabide” para pendurar a notícia, juntamente com outro assunto ligado a 

mesma. “Há um ano, há dois anos, há vinte anos ISS aconteceu e publica-se hoje uma 

notícia sobre esse acontecimento porque aconteceu nesse mesmo dia há x anos. Assim 

por exemplo, há uma notícia sobre a morte do Presidente egípcio Anwar Sadat porque 

neste dia, há 20 anos, foi assassinado. O próprio fator tempo é utilizado como gancho 

para justificar falar de novo sobre esse assunto”, ressalta Traquina (2005, p. 81).  

O fator tempo é um valor- notícia em uma terceira forma, um entendimento do 

fator tempo numa forma estendida ao longo dos anos. Devido a sua força na 

comunidade jornalística, um assunto ganha noticiabilidade e continua como assunto 

com valor- notícia durante um tempo maior. 

Outro valor- notícia fundamental é a notabilidade, alerta-nos para a forma como 

o campo jornalístico está mais virado para a cobertura de acontecimentos e não 

problemáticas. O campo jornalístico tem maiores dificuldades na abertura de 

problemáticas.  
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O compasso do trabalho exige maior atenção sobre acontecimentos e não sobre 

problemáticas.  

 
  
Os acontecimentos estão concretamente enterrados na “teia de faticidade”, ou 
seja, o quem? o quê? quando? onde? como? porquê? do tradicional lead 
noticioso. As problemáticas não estão. Os acontecimentos são concretos, 
delimitados no tempo, e mais facilmente observáveis (TUCHMAN,1978, 
p.83) 

 

 

O inesperado é outro valor-notícia importante na cultura jornalística, é o que 

irrompe e que surpreende a expectativa da comunidade jornalística. O inesperado é 

muitas vezes um componente de um tipo de acontecimento grandioso, ou seja, um 

mega- acontecimento, com enorme noticiabilidade que subverte a rotina e provoca um 

caos na sala de redação. 

O valor-notícia controvérsia é a violência física ou simbólica, como uma disputa 

verbal entre os políticos. O comparecimento da violência física gera mais 

noticiabilidade e explica como os critérios de noticiabilidade por vezes, exemplificam a 

relevância da quebra do normal. O critério a infração refere-se à violação, a quebra das 

regras, assim compreendemos a importância do crime como notícia. Grande parte das 

notícias sobre crime são rotineiras e breves pelo fato do bruto da questão que é visto 

como uma rotina. O crime é visto como um fenômeno permanente e repetitivo, e assim 

grande parte dele é observado pelos media noticiosos de forma rotinizada, a cobertura 

com maiores detalhes dramáticos de um crime resulta e sobresai o tratamento rotinizado 

do crime.  

 

 O que confere especial atenção as ‘estórias’ de crimes é a mesma estrutura 
de “valores-notícia” que se aplica a outras áreas noticiosas: um crime mais 
violento, com maior número de vítimas, equivale a maior noticiabilidade para 
esse crime. Qualquer crime pode ficar com mais valor- notícia se a violência 
estiver associada (TRAQUINA,2005 pág. 85) 
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2.2.4 Ética Jornalística 

 

Explica o autor Marcondes Filho (2009): “Mas semelhante privilégio não se 

justifica a nenhuma categoria profissional; pelo direito, todos têm de se submeter a uma 

autoridade maior e a prestar contas a sociedade pelos atos que cometem”. 

   Existem enganos éticos na forma de conseguir e de divulgar as informações que 

estão associados a várias formas de desrespeito ao outro, com o objetivo de se conseguir 

o furo. 

Os meios de comunicação procuram o impacto e o estimulam, deixando de lado 

o verdadeiro valor, se importando com o efeito-choque. É evidente que num primeiro 

momento a notícia de fato ganha todas as manchetes, projetando o jornalista, deixando-

o por algum tempo em evidência, isso do ponto de vista profissional o desmoraliza, 

criando uma marca negativa em seu currículo. Marcondes Filho ressalta: “Pior do que 

anônimo é ser jornalista de má fama. Mas tudo indica que o momento do furo fala mais 

alto, o fascínio da projeção cegue, e que profissionais oportunistas contem com a 

“memória fraca” do público. 

        Com isso a grande quantidade de informações, a rapidez do direito e do tempo 

real e o anonimato estimulam cada vez mais para as práticas não éticas da profissão. Um 

dos argumentos utilizados pelos jornalistas para justificar essas práticas é a pressão do 

público, a imprensa defende-se dizendo que atende a curiosidade popular, que apenas 

“lhe satisfaz”. Ou seja, parte para os instintos humanos, conceito vago que justifica o 

sensacionalismo de vasculhar vidas privadas. 

              Existe outra categoria de deslize ético que já não tem mais a ver com a forma 

de conseguir um furo ou uma notícia que sugere diferentes caminhos de personalidade. 

São as formas de corrupção, identificação ou submissão ao poder. 

        Durante muito tempo, o jornalismo foi visto como forma de luta, jovens 

entravam na profissão com grande vontade de transformar o mundo, ter acesso mais 

rapidamente a interesses de poder e ao próprio poder para verem realizado o sonho de 

sua época: mudar a sociedade. Em frente uma situação desumana e injusta, bastava uma 

caneta e uma máquina de escrever na redação que tudo se transformaria facilmente. 

  Em tempos de ebulição social jornalistas e estudantes se colocavam na 

prioridade da sociedade contra forças opressivas de conservação da ordem e dos 

privilégios. Época de atuação dos “jovens profissionais”, mas que não transformou a 

sociedade, e as utopias não se realizaram. 
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  A profissão do jornalista continua sendo a mais sujeita a prestação de contas sobre a 

ética profissional, ressalta Marcondes Filho (2009). 

 

 
 
A grande massa de jornalistas se encaixa na categoria “em pé”, dos que 
perdem fins de semana e madrugadas fechando edições, reunindo notícias e 
preparando boletins, do exército de fotógrafos, repórteres, redatores 
anônimos ou desconhecidos, que jamais chegarão ao estrelato, envolvidos em 
tarefas massacrantes e que o tempo todo se perguntam: jornalismo é isso?.     

    

 

Uma categoria formada por profissionais de alta competência porém utilizada de 

forma indevida, deslocada, equivocada, estando o tempo todo sob ameaça de 

desemprego, enfarto, dissolução da família. 

  O interesse ético é um sintoma de maturidade de uma classe profissional, 

existente em vários países do mundo e os jornalistas não apenas se submetem a ela, 

bem como a prezam por dotar sua profissão de mais dignidade.   

  

 

2.3 OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

O trabalho do jornalismo em uma emissora de rádio aponta para dois conceitos 

fundamentais: os critérios de noticiabilidade e as rotinas produtivas. Dentro dos critérios 

de noticiabilidade ocorre a notícia que segundo Vizeu (2008), é a representação social 

da realidade cotidiana, um bem público, produzido institucionalmente, que submetida às 

práticas jornalísticas possibilita o acesso das pessoas ao mundo dos fatos. 

Esses fatos devem interessar um grande número de ouvintes e responder aos 

critérios de noticiabilidade como novidade, excepcionalidade, raridade, conflito, 

previsibilidade, relevância, notoriedade dos envolvidos. Vizeu cita que dois conceitos 

são fundamentais na teoria da construção da notícia: a noticiabilidade e os valores- 

notícia. A noticiabilidade se define pela possibilidade do fato virar notícia, é o conjunto 

de elementos que as empresas jornalísticas controlam e produzem a quantidade e o tipo 

de fatos, entre os quais, as notícias que vai selecionar. 

 Os valores-notícia podem ser definidos como um componente da noticiabilidade. 

A união deles faz com que o jornalista defina quais os fatos são suficientementes 

interessantes e relevantes para se tornarem notícias. 
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Segundo o autor, os valores-notícia formam-se de cinco grandes categorias: 

categorias substantivas, categorias relativas ao produto, características relativas aos 

meios de informação, características relativas ao público e categorias relativas à 

concorrência. 

As características substantivas ligam-se ao fato em si e seus personagens, são 

subdivididas em importância e interesse. Nas Relativas à importância consta o grau 

hierárquico das pessoas envolvidas no fato, o impacto sobre a nação e interesse nacional 

que diz respeito ao grau de importância de proximidades geográficas, a quantidade de 

pessoas envolvidas no fato, pois quanto maior esse número maior a visibilidade e por 

último a relevância e significação do fato quanto a sua potencial evolução e 

conseqüências a se desdobrarem no futuro. 

Quanto ao interesse, a avaliação do valor- notícia depende do que o jornalista tem 

na audiência de seus interesses, algumas categorias são usadas para identificar esse 

requisito de noticiabilidade como histórias de pessoas comuns, histórias em que ocorre 

inversão dos papéis, histórias de interesse humano e histórias de feitos excepcionais e 

heróicos. 

As características relativas ao produto dizem respeito à disponibilidade de 

materiais, características do produto informativo, acessibilidade ao fato, potencial de 

dramaticidade e capacidade de entretenimento, todos esses fatores estão relacionados à 

importância do fato, são tão importantes que são divididos em categorias: a brevidade 

cabe ao tamanho do relato que deve cumprir o tempo característico do jornal, a 

atualidade refere-se à importância do fato que pode estender o encerramento do 

apresentador, a atualidade interna é ter a informação e não divulgar em certo momento 

por determinação da própria organização. A qualidade é o material ter um mínimo de 

qualidade técnica compatível com o veículo que será transmitido e o equilíbrio onde as 

notícias são passadas adequadamente por edições, política, economia, locais, etc. 

Categorias relativas aos meios de informação tem a ver com a quantidade de 

tempo que é usado na transmissão da informação, depende menos do assunto e mais do 

como a informação é veiculada. 

Categorias relativas ao público tratam-se da imagem que os jornalistas tem do 

público, a maioria das pesquisas realizadas mostram que os jornalistas conhecem pouco 

seu público, apesar disso o profissional se sente auto-suficiente e imagina que seu 

interesse é o de passar informações indiferente das expectativas do público. Jornalistas 

tem preocupações quanto a sua audiência: a estrutura narrativa e a protetividade. 
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A estrutura narrativa deve ser clara para a audiência de modo a: permitir 

identificação dos personagens envolvidos e do fato narrado, atender o interesse de 

informação de serviço, ter o cuidado e evitar noticiar o que pode causar pânico ou 

ansiedade desnecessária.Categorias relativas à concorrência é a disputa que os meios 

fazem para buscar e saber antecipadamente a pauta do concorrente.  

Alguns objetivos são usados para neutralizar as manobras dos adversários como a 

exclusividade ou furo, cada veículo quer ser o primeiro a dar detalhes do fato, a geração 

de expectativas recíprocas é a decisão sobre a publicação ou não de determinado fato 

que pode ser decidida sobre a probabilidade do concorrente divulgar o mesmo. O 

desencorajamento sobre inovações é quando os veículos relutam em narrar fatos que 

venham a atingir ou contestar os valores pressupostos de seus ouvintes, ampliando um 

conservadorismo de conteúdo, o estabelecimento de padrões profissionais refere-se aos 

novos profissionais que tendem a copiar o comportamento dos mais velhos, do mesmo 

jeito que os veículos têm como referência os mais tradicionais, ainda que seja para 

combatê-los. 
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3.METODOLOGIA  

 

A produção deste trabalho se dividiu em duas fases. A primeira abrangeu o 

referencial teórico, no qual foram abordados diversos autores que tratam e discutem o 

dispositivo rádio e sua abrangência. A partir daí, a segunda fase foi dedicada ao estudo 

exploratório sobre o corpus da pesquisa: a Rádio Imembuí, o programa “Santa Maria 

Notícias” e a jornalista da rádio Viviana Fronza. 

Para melhor coleta de informações, noção da rotina e os critérios de 

noticiabilidade da rádio foram realizadas entrevistas e observações participantes na 

rádio nos dias 30 do mês de maio e 5 do mês de setembro. Com isso, pôde-se observar 

como se dão os processos das notícias na sala de redação da rádio Imembuí e também, 

através de entrevistas semi-estruturadas com a repórter da rádio Viviana 

Fronza,conhecer as rotinas produtivas do profissional de rádio. 

 

 

3.1 OBJETO EMPÍRICO 

3.1.1 A RÁDIO IMEMBUÍ 

 

Em Santa Maria a radiofonia  teve início na década de 1940, com a instalação da 

Rádio Imembuí que foi originária da antiga propaganda falada, uma série de alto-

falantes instalados na primeira quadra da Rua Dr. Bozano, hoje o calçadão. A sede era 

no 1º andar do prédio, situado na esquina da Rua Dr. Bozano com a Rua do 

Acampamento, em frente à Praça Saldanha Marinho. (foto1) 
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                                                Foto 1    

Suas primeiras atividades iniciaram por meio de um edital publicado no jornal A 

Razão, no dia 26 de janeiro de 1942. (foto2) 

 

                            

                                               Foto 2 

 

O referido edital convocava os acionistas para uma reunião às 20 horas, do 

dia 13 de fevereiro do mesmo ano, nas dependências do Clube Caixeral. Nesta reunião, 

os subscritores de ações realizaram a Assembléia Geral de Constituição e elegeram a 

diretoria, que foi composta dos seguintes senhores: Dr. Oliva Leite (Diretor 

Superintendente), Dr. Carlos Brenner (Vice-presidente), advogado e fazendeiro e 

Gracileu Vaz da Silva. (foto 3). 

Seus primeiros funcionários foram: Edith Rau, Murias Bastos, Pacifico de Assis 

Berni, Jarbas Berguerestein, Mercedes Alencar, Petronius Cabral, Rodolfo Schwartz, 

Frederico Germano Kalue, conhecido como Fred Germano, Cezar Asteggiano de 

Ugalde, Quintino Prol e Ari Faraco. 

  

 

                                   

                                                  Foto 3 
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De sua primeira sede, a Imembuí mudou-se para o 1º andar do prédio localizado 

na esquina da Rua Dr. Bozano com a Rua Floriano Peixoto, dali para a Rua Dr. Bozano, 

na 1º quadra e depois para a Rua Venâncio Aires, onde permaneceu até o início da 

primeira década deste século, quando mudou-se para suas instalações junto à antena,  na 

rua Walter Jobim, número 222, saída para São Pedro do Sul. 

O primeiro programa radiofônico “De ouvinte para ouvinte”, patrocinado pela 

Casa Lang e Relojoaria Klotz, foi escrito por Mercedes de Alencar e apresentado por 

Frederico Germano Kalue.  

A Rádio Imembuí, a pioneira, teve atuação marcante na década de 1950 e 1960 

com novelas radiofônicas, programas de auditório, transmissões de festas, eventos 

esportivos, desfiles e outros acontecimentos. Entre os locutores dessa época está o 

jornalista Paulo Flores, que também atuou na TV Imembuí. 

Atualmente opera em AM e é emissora integrante da Rede Gaúcha SAT. Seu 

diretor é o jornalista Claudio Zappe, que já foi dono da Rádio Guarathan AM. 

  

 

PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO IMEMBUÍ NO SEGUNDO SEMESTRE- 2011 

 

Segmentada em jornalismo, a rádio Imembuí sintonia 960 AM, tem como 

maioria o público acima dos 30 anos, e atinge todas as classes sociais. A Imenbuí faz 

parte do dia de milhares de ouvintes da região centro sul do Rio Grande do Sul, 

transmitindo informação, cultura, coberturas esportivas vibrantes e prestando serviços, 

sempre contando com a expressiva participação dos ouvintes. A rádio está sempre 

engajada nas questões de interesse da região, dando apoio e repercussão aos problemas 

e reivindicações das comunidades e contribuindo na busca de soluções. Atualmente 

localiza-se na rua Walter Jobim, 222. (foto 4). 
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                                                       Foto 4 

                                           

                                             PROGRAMAÇÃO: 

 

De Segunda a Sexta-feira 

01:00 às 04:00 h. REDE GAÚCHA- SAT 

            04:00 às 06:30 h. Programa Alvorada 
            Apresentação: Fernando Adão Schmidt 
            Noticiais, comentários, participação do ouvinte. 

06:30 às 08:00 h. Programa Imembuí Debates. 
Apresentação: Alcides Zappe e Fernando Adão 
Notícias, entrevistas, comentários e debates. 
 
08:00- CORRESPONDENTE IPIRANGA 
 
08:10 às 10:30 h. Programa Controle Geral 
Apresentação: Vicente Paulo Bisogno 
Notícias, entrevistas, comentários e debates 
 
10:30 às 12:00 h. Programa Espaço Aberto  
Apresentação Salete Barbosa. 
Variedades, entrevistas, comentários. 
 
12:00 às 12:45 h. Programa Meio- dia nos esportes 
Apresentação: Viviana Fronza 
Esportes. 
 
12:50 – CORRESPONDENTE IPIRANGA 
 
13:00 às 14:00 h. Sala de redação 
Apresentação: Rede Gaúcha – Sat 
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14:00 às 16:00 h. Programa Canal da Informação 
Apresentação: Plínio Araujo 
Notícias,entrevistas,comentários, debates 
 
16:00 às 17:00 h. Programa Ponto Final 
Apresentação: Derli Vargas 
Notícias e entrevistas 
 
17:00 às 18:00 h. Programa Resumo  Geral 
Apresentação: Vicente Bisogno 
Notícias e entrevistas 
 
18:00 às 18:45 h. Hoje nos esportes- Rede Gaúcha- Sat 
 
18:50 – CORRESPONDENTE IPIRANGA 
 
19:00 às 20:00 h. Voz do Brasil 
 
20:00 – CORRESPONDENTE IPIRANGA 
 
20:10 às 22:00 h. Hoje nos Esportes. 
Rede Gaúcha- Sat 
 
22:00 às 23:59 h. Programa Gente do samba e do choro 
Paulo Correa 
PROGRAMAÇÃO DE SÁBADOS 
 
06:00 às 09:00 h. Giro da Informação. 
Apresentação: Ogair França 
 
09:00 às 10:00 h. Pampeiro em Notícias 
 
10:00 às 11:00 h. Fala Prefeito 
 
11:00 às 12:50 h. A Cidade 
Apresentação: Valdemar Roveda e Luis Vargas 
 
12:50 – CORRESPONDENTE IPIRANGA 
 
13:00- REDE GAÚCHA- SAT 
 
14:30 às 16:30 h. Voz de Itaara 
Apresentação: Plínio Araujo 
 
16:30- REDE GAÚCHA – SAT 
 
 
PROGRAMAÇÃO DE DOMINGOS 
 
06:00 às 08:00 h. O canto da Terra 
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Apresentação: Ogair França 
 
08:00 às 10:00 h.  Domingo Especial 
Apresentação: Itaúba Souza 
 
10:00 às 12:00 h. Bolsão de Negócios 
Apresentação: Plínio de Araujo 
 
12:00 às 13:00 h. Almoçando no Rio Grande 
Apresentação: Jose Luis 
 
13:00 às 15:00 h. Pré Jornada 
 
15:00 h. REDE GAÚCHA- SAT ou JORNADA ESPORTIVA LOCAL.  
 
 
 

 
 
3.1.2 O PROGRAMA “SANTA MARIA NOTÍCIAS” 
 
 

O Santa Maria Notícias é um programa transmitido pela rádio Imembuí de 

produção e apresentação da repórter Viviana Fronza (foto 5). Constituído por textos 

curtos, seu principal objetivo é o de informar rapidamente e não prolongar a notícia. 

com duração de 3 minutos, o programa é composto por dois destaques e duas notícias, 

que aconteceram na cidade na última hora que passou. Também a previsão do tempo é 

informada entre uma notícia e outra. 

 

 

                      

                                              Foto 5 
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 Começando sua transmissão pela parte manhã nos horários: 9h30min, 

10h30min, 11h30min, depois pela parte da tarde nos horários: 14h30min, 15h30min, 

16h30min e 17h30min, após acontece sua edição noturna com apresentação de Paulo 

Gomes Correia nos horários 20h30min, 21h30min, 22h30min e 23h30min. O intuito do 

programa é entrar no ar ao vivo, passar as notícias atuais e não deixar o programa 

gravado com notícias não factuais. 

As notícias do programa são em sua maioria factuais do instante. Quando não se 

têm nada no momento, ocupam-se pautas alternativas vindas dos sites dos jornais 

Diário de Santa Maria e A Razão, site da prefeitura e emails recebidos das assessorias 

de comunicação de ONGS, empresas e prefeitura da cidade. 

 
 
 
 
 
3.1.3 A JORNALISTA VIVIANA FRONZA 
 
 
 

                                         
                                                             Foto 6 
 

 

Formada nos cursos de Relações Públicas no ano de 2005 e Jornalismo no ano 

de 2008 pela Universidade Federal de Santa Maria, Viviana Fronza,32 anos, sempre 

quis ser jornalista. (foto 6). 
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Sua história com o rádio deu-se de início juntamente com a rádio Imembuí no 

ano de 2007, quando Viviana cursava jornalismo e fazia o curso de Locutor e 

Apresentador do Senac que tem como objetivo preparar o aluno para a criação e a 

realização das locuções necessárias para execução de programas de rádio, além de ser 

obrigatório para o profissional entrar ao ar nas rádios.  

A acadêmica foi convidada pelo radialista Fernando Adão Schmidt para estagiar 

em seu programa diário chamado “Alvorada” das 4h00 às 06h30min produzindo 

boletins para a área do esporte.  

Passaram-se dois meses de estágio e a rádio propôs a Viviana ficar responsável 

apenas pela editoria de esporte, onde por um ano participou de jornadas e acompanhou 

as coberturas dos jogos. Sendo assim, não convivia diretamente dentro da rotina diária 

da rádio. Em agosto de 2008, Viviana Fronza formou-se e uma semana após estava 

contratada como jornalista na rádio. 

Há três anos trabalhando como repórter de rádio, atualmente é responsável pelo 

programa “Santa Maria Notícias”, que abrange todas as editorias e destaca: 

 “A diferença para o jornal é bem clara porque não tem editoria, por mais que tu 

se foques em alguma coisa, todo mundo faz tudo”. Seu horário de chegada na rádio é as 

oito e meia da manhã e de saída às 17 e trinta da tarde, de segunda a sexta-feira.  

No seu trabalho como repórter ,Viviana Fronza colhe, seleciona e divulga 

notícias do programa “Santa Maria Notícias” que ela produz e apresenta de hora em 

hora na programação da rádio, e raramente se retira da sala de redação para fazer 

coberturas na rua pelo fato de entrar no ar ao vivo. 

Apaixonada pela editoria de esporte, até em suas horas vagas acompanha as 

rodadas do campeonato brasileiro de futebol e está sempre conectada ao mundo virtual, 

além de praticar atividades físicas e sair com os amigos afirma: “Fico sempre antenada 

no que está acontecendo”. 

 

 

3.2 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

Pesquisa pode ser definida como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico e tem como objetivo fundamental encontrar as 

respostas para problemas mediante o emprego de conhecimentos científicos. A partir 

desse conceito (GIL 2006, p. 42), define pesquisa social como o processo que, 
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utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no 

campo da realidade social. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial, a descrição de 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São diversos os estudos que podem ser classificados sob este 

título e uma significativa característica está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados.  

Entre as pesquisas descritivas destacam-se aquelas que têm por objetivo estudar 

as peculiares de um determinado grupo: sua classificação por idade, sexo, procedência, 

nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental. Outras pesquisas 

desse tipo são as que se propõem estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de 

uma comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, são análises que tem 

por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população. 

Além da simples identificação da existência de relação entre variáveis, algumas 

pesquisas descritivas pretendem determinar a natureza dessa relação, nesse caso a 

pesquisa descritiva aproxima-se da explicativa. Segundo (GIL, 2006 p. 44): “As 

pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente 

realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação na prática”.  

A construção deste estudo, portanto, baseou-se em uma pesquisa descritiva 

interpretativa em que buscou-se mapear- reconhecer- identificar os modos operantes da 

repórter de rádio Viviana Fronza, para posteriormente interpretar suas rotinas e os 

modos como  são utilizados os critérios de noticiabilidade pela comunidade jornalística. 

Os profissionais da comunicação formam uma comunidade interpretativa 

transnacional, ou seja, uma tribo que partilha uma ideologia profissional e um conjunto 

de valores e normas, tornando-se assim uma cultura profissional rica em representações 

que ganham grandes dimensões.  

 

Se os jornalistas não foram capazes de fechar o seu “território” de trabalho, 

foram capazes de forjar uma forte identidade profissional, isto é, uma 

resposta bem clara a pergunta “o que é ser jornalista”, parte de toda uma 

cultura constituída por uma constelação de crenças, mitos, valores, símbolos 

e representações que constituem o ar que marca a produção das notícias. A 

vasta cultura profissional dos jornalistas fornece um modo de ser- estar, um 

modo de agir, um modo de falar, e um modo de ver o mundo. (TRAQUINA, 

2005, p. 36). 
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Conforme a citação, podemos considerar o jornalismo, sim, uma profissão, pois 

cumpre diversas exigências para que sua atividade seja considerada profissional.    

 

 

 

3.3 A TÉCNICA DE PESQUISA 

3.3.1 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Para atingir as metas propostas neste estudo utilizou-se a técnica de pesquisa 

denominada entrevista semi-estruturada. Esta técnica possibilita compreensão e 

entendimento dos atores sociais envolvidos na temática do trabalho. A entrevista é um 

meio de obter-se diversas informações sob a ótica de um personagem convidado para 

dar seu depoimento através da sua experiência profissional. 

Pode se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe fórmula perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que 

interessam à investigação. GIL (2006, p.117), destaca: “A entrevista é, por tanto, uma 

forma de interação social. Mais especificamente. É uma forma de diálogo assimétrico, 

em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação”. 

A entrevista nos possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social, além de ser uma técnica muito eficiente para obtenção de dados 

em profundidade acerca do comportamento humano. 

O tipo de entrevista que se utilizou para obtenção de informação foi a entrevista 

semi-estruturada, de natureza informal que segundo GIL (2006, p. 119), é o tipo de 

entrevista que distingue da simples conversação porque tem por objetivo básico a coleta 

de dados. O que se pretende com entrevistas desse tipo é a obtenção de uma visão geral 

do problema pesquisado que visa abordar realidades pouco conhecidas pelo 

pesquisador.  

 Como roteiro de perguntas para a repórter Viviana Fronza preparou-se um eixo 

temático que aborda a sua visão profissional e sua experiência no trabalho radiofônico. 

Estruturalmente a pauta de perguntas organizou-se da seguinte forma: 
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* Há quanto tempo trabalhas como repórter de rádio? 

                * Como é a sua rotina produtiva diária na rádio? 

* Como as notícias são selecionadas? 

* Quais os critérios utilizados para a escolha da notícia? 

* Como é preparada a edição para o programa de radiojornalismo sob teu 

comando? 

 

O conjunto de respostas obtidos com essas questões foram responsáveis pela 

discussão e análise dos dados. Paralelamente, como forma de um estudo exploratório 

agregou-se a técnica de observação-participante para complementar os dados da 

entrevista. 

 

 

3.3.2 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

          A observação participante tem grande relevância para a pesquisa. A partir da 

formulação do problema passando pela construção das hipóteses, coleta, análise e 

interpretação de dados, a observação desempenha um papel imprescindível no processo 

de pesquisa. Na fase de coleta de dados seu papel torna-se ainda mais evidente. 

Na observação, usam-se os sentidos com vista a adquirir os conhecimentos 

necessários para o cotidiano, destaca (GIL 2006, p. 110): “A observação apresenta 

como principal vantagem, em relação a outras técnicas, a de que os fatos são percebidos 

diretamente, sem qualquer intermediação. Desse modo, a subjetividade, que permeia 

todo o processo de investigação social, tende a ser reduzida”. 

Para essa pesquisa realizou-se a observação simples que segundo (GIL 2006, p. 

111), é aquela em que o pesquisador permanecendo alheio a comunidade, grupo ou 

situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem.  

A observação ocorreu na rádio Imembuí com a repórter Viviana Fronza nos dias 

30 do mês de Maio e 5  do mês de Setembro.  

Este conjunto de dados passou a ser um eixo balizador para entender o processo 

de rotinização produtiva no rádio. Como sistematização de dados, agregou-se os 

elementos da entrevista e da observação em três perspectivas temáticas correlatas às três 
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etapas das rotinas produtivas: coleta de dados, hierarquização da notícia e produção- 

circulação do produto.  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS 

  

A partir do conjunto de materiais coletados nesse estudo, determinou-se duas 

categorias conceituais para entender como é realizada a prática jornalística de um 

repórter de rádio. Nesse sentido, elencou-se como parâmetro de análise as seguintes 

categorias: 1) rotinas produtivas e 2) os critérios de noticiabilidade. Utilizando-se das 

respostas da repórter Viviana Fronza e dos aspectos observados no cotidiano da redação 

infere-se que há uma programação de trabalho e de prática profissional, que passamos a 

identificar. 

 

 

4.1 AS ROTINAS PRODUTIVAS DA RÁDIO IMEMBUÍ 

 

Conforme Wolf (2007) são três as fases de rotinas produtivas no jornalismo: 

recolha, seleção e produção. A fase de recolha é a primeira tarefa das rotinas do 

repórter.  No rádio não é diferente. Verificou-se esta etapa claramente na rádio Imembuí 

e mais específicamente com a jornalista Viviana Fronza, no programa “Santa Maria 

Notícias”. 

 Através da observação participativa e dos dados obtidos nas entrevistas semi- 

estruturadas o processo de coleta de informações se dá da seguinte forma: A repórter 

Viviana Fronza chega diariamente de segunda à sexta-feira às 8h30min na sala de 

redação da rádio Imembuí, e então  inicia-se o procedimento de busca de notícias, que 

são adquiridas de diversos modos. 

 O primeiro modo de obtenção das notícias se dá através da procura realizada 

nos sites dos jornais da cidade A razão e o Diário de Santa Maria. O segundo modo 

muito utilizado para que as notícias cheguem até a repórter são as ligações para a rádio 

Imembuí realizadas ao longo do dia pela comunidade santamariense, apontando críticas 

e reclamações vindas de suas ruas e bairros. 

Outra maneira bastante utilizada no processo de recolha são os emails, que em 

sua maioria são assuntos que se transformam em pautas através de releases recebidos, 

vindos de faculdades e demais instituições de ensino, de alguns políticos, de assessorias 

de imprensa, da prefeitura de Santa Maria e de organizações não governamentais da 

cidade. 
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Mais uma forma usada pela repórter Viviana Fronza para organização de pautas 

são os trabalhos de coleta de reportagens não factuais, ou seja, os fatos que são 

organizados com dias de antecedência, ao longo da semana. A jornalista explicou este 

processo dando um exemplo:  

“Na semana passada eu já havia agendado pautas sobre a semana do meio 

ambiente (dia 30 do mês de maio) e para cada um dos dias de programação. Por 

exemplo: o dia da distribuição de mudas na praça Saldanha Marinho, eu estou sabendo 

desde segunda-feira passada que haveria essa distribuição, então esse já é um assunto a 

ser abordado”. 

A fase de seleção, ou seja, como é filtrado o que merece ou não ser transmitido é 

um processo realizado em conjunto com o grupo de colegas de redação. Este trabalho de 

coletividade na hierarquização das notícias é importante por que cada um dos 

componentes da redação relata a notícia que está escrevendo. Para a jornalista, esta 

etapa tem por principal objetivo selecionar fatos que virão a repercutir, despertando a 

curiosidade do ouvinte e gerar a transmissão de assuntos com maior grau de interesse 

para a sociedade.  

Para essa escolha os critérios usados são a atualidade e a relevância. São os fatos 

que em sua maioria envolvem acidentes de trânsito, operações e apreensões: “por 

exemplo: editoria policial, tem coisas dentro do jornalismo que repercutem mais que 

outras, qualquer assunto de polícia vira notícia, porque as pessoas têm curiosidade de 

saber disso, dependendo dos casos, lida-se com vidas, acidentes, mortes, isso mexe 

muito com as pessoas. É difícil alguma nota da polícia não virar notícia”, revela a 

repórter Viviana Fronza. 

 Notícias de assaltos a pedestres e furtos de veículos, por vezes, não são 

selecionadas. A repórter explicou que infelizmente são fatos que já viraram rotina, a não 

ser que cinco pessoas tenham sido assaltadas em três dias no mesmo local, aí sim se 

transforma em notícia a ser destacada com maior relevância. Em caso de acidentes de 

trânsito só com danos materiais ninguém tem curiosidade em querer saber se não tem 

vítima. A jornalista destaca: “Essa é a realidade, sempre vai ter mais importância um 

fato de acidente de trânsito que tenha vítimas feridas ou fatais, envolvendo pessoas 

embriagadas no volante, vítimas de estupro, isso tudo são fatos que ganham maior 

destaque”. 

O procedimento de produção e apresentação da notícia se dá depois que a 

mesma passa por todos os critérios necessários para sua escolha. O que cabe aos 
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processos de reescrita dos releases recebidos, ligações para as fontes com objetivo de 

checar se realmente não tem erro e por fim divulgar a informação com qualidade.  

A repórter Viviana Fronza destaca sua função nas fases de produção das 

notícias: “Como responsável pelo programa “Santa Maria Notícias”, meu trabalho 

repercute em todas as etapas das rotinas do fazer jornalístico: eu colho o fato, eu apuro e 

eu edito o mesmo. Diferente de um jornal que se tem a figura do repórter, e se passa 

pelo crivo do editor”.  

Percebe-se na análise do depoimento da jornalista que ela atua em uma emissora 

de pequeno porte, por isso as rotinas produtivas são concentradas, por vezes, em uma só 

pessoa.  

 

 

4.2 OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 
 

As pessoas que ouvem rádio são de várias classes sociais, porém há muitas 

destas pessoas que só têm como fonte de notícia o rádio, por esse motivo a repórter 

Viviana Fronza tenta sempre priorizar assuntos que tenham maior relevância possível 

para o maior número de pessoas e afirma:  

“Tem certos fatos que não atingem grande parte da população, tem outras pautas 

mais evidentes que interessam muito mais pessoas.Rádio são os assuntos que estão 

acontecendo no dia, seminários, palestras, eventos”. 

Para verificar o dito da jornalista com a prática por ela efetuada, realizou-se a 

análise de algumas edições do programa “Santa Maria Notícias”.  

Na edição do programa veiculado dia 26 de setembro às 11h32min,  a repórter 

Viviana Fronza destacou e relatou um assalto ao Mc Donald de Santa Maria, que 

ocorreu por volta da 1:30h.  

“O Mc Donald de Santa Maria, localizado na Avenida Fernando Ferrari, foi 

assaltado por volta da 1:30h desta madrugada. Um homem armado e usando capacete de 

motocicleta, entrou no local exigindo dinheiro do caixa. Ele levou cerca de 100,00 reais 

e fugiu na moto com outro bandido”. (Programa Santa Maria Notícias, rádio Imembuí, 

dia 26/09/2011)  

Esta notícia apresenta dois critérios chaves de noticiabilidade para o jornalismo: 

factualidade e atualidade. A notícia foi captada e transmitida no mesmo dia em que 

ocorreu o assalto, fato que representa bem a realidade cotidiana e o interesse do ouvinte. 
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Outro ponto a ser destacado nessa notícia é a excepcionalidade. Assaltos a casas 

de família, farmácias, lojas comerciais são rotineiros, mas em um local onde existe 

grande circulação e movimento de pessoas como no Mc Donald que obtém fama na 

cidade ainda não tinha ocorrido. 

Nessa mesma edição, a segunda notícia editada foi a divulgação da listagem com 

a relação dos fiscais que cuidarão das provas do concurso público da Universidade 

Federal de Santa Maria.  

“A comissão permanente do vestibular a (COPERVES), da UFSM, divulga 

listagem com a relação dos fiscais do concurso público 2011, as reuniões com os 

selecionados irão ocorrer amanhã no hotel Itaimbé. A primeira será às 18h e é destinada 

às pessoas que têm inicial dos nomes entre as letras A e K. A segunda reunião às 

19h30min, e é destinada as pessoas cujo os nomes têm a inicial entre L e Z. Quem não 

comparecer no horário de sua reunião estará automaticamente fora do processo de 

fiscalização do concurso público 2011. A permanência é obrigatória no local. Dúvidas 

podem ser esclarecidas através do telefone 32208170”. (Programa Santa Maria Notícias, 

rádio Imenbuí, dia 26/09/2011). 

 Esta notícia embora não tenha a atualidade como fator principal, se destaca 

tendo ênfase do critério repercussão e interesse para a comunidade. A Universidade 

Federal de Santa Maria é uma instituição alavancadora de progresso para Santa Maria, 

que gera grandes oportunidades para toda a população e demais regiões do estado. Tem 

um papel preponderante por proporcionar diversas chances de estudos com o grande 

número de cursos de graduação, pós graduação, ensino médio e tecnológico e ensino a 

distância. Além de outros tipos de serviços terceirizados que originam emprego para a 

população. 

Nesses exemplos emblemáticos de critérios de noticiabilidade utilizados na 

transmissão de notícias da rádio Imembuí ficam evidenciados alguns valores como: a 

relevância para a comunidade, a atualidade e acidentes de impacto não previsíveis, 

como ocorre com o trânsito. Esses dados estão relacionados ao que a repórter articulou 

na entrevista: “As pessoas têm maior interesse especialmente pelos fatos mais próximos 

ao seu tempo”.  

 Percebeu-se nas outras notícias avaliadas e divulgadas que os critérios de 

noticiabilidade não sofrem mutações do exemplo relacionado acima.  As edições são 

voltadas para os interesses da comunidade e da região. “O público do rádio é muito 

variado, de manhã é um, de tarde é outro, de noite é outro, a gente tenta pensar no 
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número de pessoas que vai atingir”, destaca a jornalista da rádio Imembuí Viviana 

Fronza.  

A atualidade, a imprevisibilidade, e a factualidade são valores reforçados pela 

jornalista, a maioria dos fatos são transmitidos por se tratarem de interesse da 

comunidade de Santa Maria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Esse trabalho se propôs a compreender como ocorrem os processos que 

envolvem o trabalho de um repórter de rádio. Para dar conta dessa proposta utilizou-se 

como critérios de análise dois paradigmas fundamentais no cotidiano do jornalista: as 

rotinas produtivas e os critérios de noticiabilidade. Trata-se, portanto, de uma pesquisa 

empírica/descritiva que leva em consideração as interpretações do pesquisador. 

Portanto, o ponto final deste estudo é decorrente de uma exigência metodológica, pois 

muitas outras considerações deveriam ter sido feitas. Mesmo assim, é possível elencar 

alguns encaminhamentos de pesquisa. 

  Uma das considerações mais claras do estudo diz respeito aos critérios de 

noticiabilidade. Percebeu-se que os conceitos teóricos abordados pelos autores Nelson 

Traquina, Mauro Wolf, Marcondes Filho no que se refere a valores notícias e critérios 

de noticiabilidade estão em sintonia com as práticas desenvolvidas na redação da rádio 

Imembuí, ou seja, verificou-se que esta importante categoria teórica de critérios de 

noticiabilidade gera uma comunidade jornalística capaz de interpretar quando o 

acontecimento tem status de notícia. 

Entre os critérios de noticiabilidade mais utilizados e reforçados nas notícias 

pela jornalista nos programas da rádio Imembuí estão a atualidade, a imprevisibilidade e 

a factualidade, por se tratarem de fatos que interessam a grande parte da população. Foi 

possível estruturar essa observação a partir das técnicas de pesquisa utilizadas: a 

entrevista semi-estruturada e a observação-participante.Desta forma, verificou-se que a 

repórter utiliza-se das notícias que possuem critérios de noticiabilidade relevantes ao 

ouvinte.  

Outro encaminhamento desse trabalho é o papel da repórter Viviana Fronza no 

processo das fases das rotinas produtivas. Aspectos notados e fatos percebidos durante a 

técnica de observação participante na sala de redação da rádio enfatizam que há uma 

programação de trabalho e de prática profissional.  

Portanto, com essa pesquisa acredita-se estar contribuindo para o campo da 

comunicação, na medida em que se estudam os processos que envolvem os 

acontecimentos e prendem por horas diversos ouvintes: a notícia.  
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ANEXO - Entrevista com a repórter Viviana Fronza da rádio Imenbuí. 

 Rádio Imembuí - dia 30 /05 /2011 e dia 05/09/2011- Santa Maria, RS. 

 

1) Como é feito o processo de seleção e critérios utilizados na escolha das 
notícias? 

 

“As notícias são selecionadas pelo que é factual, então tu já imagina, acidentes, 

operações, apreensões, por exemplo: polícia, tem coisas dentro do jornalismo que 

repercutem mais que outras, qualquer assunto de polícia vira notícia, porque as pessoas 

tem curiosidade de saber disso, dependendo dos casos, lida-se com vidas, acidentes, 

mortes, isso mexe muito com as pessoas, uma rebelião no presídio movimenta muita 

gente, é difícil alguma nota da polícia não virar notícia. Estes fatos, infelizmente hoje já 

viraram rotina como assaltos, a não ser que cinco pessoas tenham sido assaltadas em 

três dias no mesmo local é notícia, acidente de trânsito só com danos materiais, 

ninguém quer saber se não tem vítima, estou te falando isso porque é a realidade, então 

sempre vai ter mais importância um fato de acidente de trânsito que tenha vítimas 

feridas ou fatais, acidentes de trânsito que envolvem pessoas embriagadas no volante, 

isso tudo, estupro. A questão do estupro agora recentemente tiveram dois casos  bem 

recentes em Santa Maria, isso são prioridades. Os outros assuntos são priorizados, as 

pessoas que ouvem rádio são de várias classes sociais, mas tem muita gente que só tem 

como fonte de notícia o rádio, então a gente tenta priorizar assuntos que tem maior 

relevância possível para o maior número de pessoas, tem certos fatos que não atingem 

grande parte da população, tem outras pautas mais interessantes que interessam muito 

mais gente, então não é que não serão divulgados, serão divulgados mas não com tanta 

ênfase e repetição que a gente precisa no rádio. Rádio são os assuntos que estão 

acontecendo do dia, seminários, palestras, eventos”. 

 

 

2) Como as notícias são organizadas e chegam para rádio Imembuí? 
 

“Os fatos são organizados ao longo da semana, na semana passada eu já sabia que nessa 

semana a gente ia ter a semana do meio ambiente, cada dia já tinha uma programação, 

então nós vamos programando, conseguimos programar. Por exemplo: hoje vai ter a 

cobertura da distribuição de mudas na praça Saldanha Marinho, eu estou sabendo desde 
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segunda-feira passada que haveria essa distribuição, então essa já é uma pauta, um 

assunto a ser abordado. Outra forma das notícias chegarem até aqui: as pessoas 

telefonam, certos assuntos que podem se transformar em pautas através de releases 

chegam através da prefeitura de Santa Maria, da Universidade Federal, da Unifra, da 

Prefeitura, de políticos”.     

 

3) O trabalho de edição da notícia passa por ti: Então perguntamos: como tu 

preparas (formata) a edição do radiojornal? Ou seja, quais são os critérios para as 

noticias de maior tempo, me fale um pouco sobre o processo de edição.      

 

“Os critérios usados são atualidade e relevância do fato, e como pego bastante releases 

que geralmente tem um texto mais longo, aí eu reescrevo a notícia, ligo para as fontes 

novamente para checar realmente se não tem erro, apuro novamente o que me é passado 

para depois divulgar. Meu trabalho em todas suas fases de elaboração é em conjunto, eu 

colho o fato, eu apuro e eu veiculo o mesmo. Diferente de um jornal que se tem a figura 

do repórter, e se passa pelo crivo do editor”. 

 

 

 

4) Quais suas atividades no seu tempo livre, fora da rádio? 

“Primeiro eu acompanho futebol, rodadas do campeonato brasileiro sempre tem algum 

jogo ou outro, estou sempre na internet, pratico atividades físicas, sair com os amigos e 

ficar antenada no que esta acontecendo”. 

 

 

5) Rotina produtiva na rádio? 

“Chego às oito e meia da manhã e saio às 5 e meia da tarde, de segunda a sexta-feira, 

colho, seleciono e divulgo notícias do programa que eu apresento de hora em hora, e 

raramente saio para fazer coberturas na rua pelo motivo de entrar ao ar ao vivo”. 
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6) Qual é o papel do programa que tu apresenta o Santa Maria Notícias? 

 

“O Santa Maria Notícias entra de hora em hora na programação, e seu principal objetivo 

é atualizar as últimas notícias que ocorreram nessa hora”. 

 

7) Característica do programa “Santa Maria Notícias”  

 

“São textos curtos, o objetivo mesmo é informar e não prolongar uma notícia, com 

duração de 3 minutos, o programa é constituído sempre por duas noticias, dois 

destaques, que aconteceram na cidade na ultima hora que passou. Começando pela 

manhã as 9:30, 10:30, 11:30, depois pela parte da tarde nos horários 14:30, 15:30, 16:30 

e 17:30, ai após acontece sua edição noturna que é com Paulo Gomes Correia nos 

horários 20:30, 21:30, 22:30 e 23:30. O intuito do programa é entrar ao ar ao vivo e 

passar as notícias atuais e não deixar o programa gravado com notícias não factuais”. 

 

 

8) Como as notícias do Santa Maria Notícias são buscadas? 

 

“As notícias do programa são em sua maioria factuais do momento, quando não se têm 

nada no momento, retiro pautas alternativas vindas dos sites dos jornais Diário de Santa 

Maria e A razão, site da prefeitura e emails recebidos das assessorias de comunicação 

de ONGS, empresas e prefeitura da cidade”. 

                         

             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          


