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APRESENTAÇÃO SUMÁRIO

A tradição do Rádio e sua resistência ao surgimen-
to dos veículos mais recentes, como a Televisão 
e a Internet, se expressa em suas formas de fazer 

Jornalismo.
As fórmulas tradicionais de comunicar através do 

som se reformularam ao passo em que as sociedades 
também se modificaram ao longo dos anos, fazendo com 
que, ainda hoje, o Rádio seja um rico e atual sistema de 
informação. 

Este manual é fruto das atividades da monitoria de 
iniciação à docência, durante as disciplinas de Radiojor-
nalismo I, Radiojornalismo II e Laboratório de Radio-
jornalismo, do curso de Comunicação Social – Jorna-
lismo pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). Sua 
produção é feita com base no planejamento didático, 
concentrando as principais características e gêneros do 
Jornalismo no Rádio, e lapidada pelos questionamentos 
apontados pelos estudantes ao longo do ano de 2014 à 
Profa. Ms. Rosane Nunes, responsável pelas disciplinas, 
e ao bolsista monitor vigente, André Alcantara.

Aqui se reúne um condensado de orientações para 
as principais práticas no Rádio, em todas as suas espe-
cificidades, com base em obras de autores clássicos ou 
mais recentes, e em outros manuais escritos anterior-
mente sob a mesma proposta.
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Assim como os outros meios de comunicação, o rádio possui uma linguagem própria, para a sua também própria 
maneira de informar. Em Teoria e Prática do Jornalismo no Rádio, Walter Sampaio afirma que, por ter um público-al-
vo bastante heterogêneo, que vai de crianças a idosos, com diferentes níveis de conhecimento e de todas as classes so-
ciais, o profissional de rádio precisa se adequar a algumas características do veículo, para que a notícia esteja acessível 
a todos.

a) Ordem direta: dessa forma, o ouvinte terá maior facilidade em compreender as mensagens e a notícia 
que está sendo transmitida de maneira geral. Ex.: Na sala do apartamento estavam as provas do crime 
(errado) – As provas do crime estavam na sala do apartamento (correto).

b) Simplicidade: palavras difíceis não são o ideal. Elas dificultam o entendimento rápido do ouvinte e 
restringem o público a uma camada de conhecimento específico. É recomendado o uso de frases curtas e 
palavras mais próximas à linguagem coloquial.

c) Objetividade: é preciso saber o que se deseja transmitir, e ser exato na escolha das palavras. Muitas 
pessoas escutam o rádio a caminho do trabalho, durante tarefas domésticas ou enquanto esperam o ôni-
bus. Arrodeios podem confundir os ouvintes, e até mesmo cansá-los de acompanhar o programa.

d) Adjetivação: deve ser evitada. Os adjetivos desviam o texto das características jornalísticas. Os auto-
res orientam que essa parte seja deixada para comentaristas ou críticos, quando possível e necessário.

e) Clareza: exige um profundo trabalho de pré-produção. A pauta deve ser bem definida e minuciosa-
mente apurada. Para transmitir algo aos ouvintes, o jornalista precisa, primeiramente, estar inteirado do 
assunto. Aqui entra em jogo a construção e manutenção da credibilidade de âncoras e repórteres rente ao 
público.

 Algumas normas técnicas também são seguidas na redação das notícias, como forma de evitar ruídos na comuni-
cação. Cada jornalista desenvolve sua própria forma de  comunicar, dentro de um modelo geral, e cada emissora possui 
seu editorial específico. 
Entretanto, algumas convenções são adotadas pela maioria deles:

•	 Deve-se evitar o uso de verbos no gerúndio;
•	 O cargo deve vir sempre antes do nome do sujeito a quem você se refere. Ex.: A Presidente da República, 

Dilma Rousseff.
•	 Uso de pontos de interrogação entre a frase, para situar que ali há uma pergunta. Por exemplo: “(?) como 

se chegaria aos resultados desta pesquisa?”.
•	 Deve-se evitar o uso de números no início das frases.
•	 Redigir os números de um a dez por extenso. Acima disso, em algarismos.
•	 Os símbolos monetários também devem vir por extenso. Ex.: “um dólar”, ao invés de “US$ 1”. 
•	 Percentagem também deve ser escrita por extenso. Ex.: “45 por cento dos brasileiros”.
•	 Siglas pouco conhecidas devem ser apresentadas ao ouvinte, e nunca utilizadas logo de início.

Quanto à locução no rádio, hoje, a impostação de voz é cada vez mais substituída pela naturalidade, e cada pro-
fissional se destaca pelas suas próprias características vocais. Segundo César (2009), “a locução refere-se ao modo de 
falar, envolvendo a linguagem e a expressão. Nada mais é do que a fala ao microfone, em que expressamos ideias e 
sentimentos”.

Prado (1989) classifica a locução no Rádio em quatro variáveis importantes, sendo elas a vocalização, entonação, 
ritmo e atitude.

1 LINGUAGEM E REDAÇÃO
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VOCALIZAÇAO: está voltada para a pronúncia do texto. A linguagem do dia-a-dia é carregada de vícios e marcada, 
muitas vezes, por um sotaque um pouco mais arrastado. O autor afirma que, no rádio, devemos atentar para a vocaliza-
ção das palavras, sem “engolirmos” as sílabas.

ENTONAÇAO: refere-se à diferenciação entre a locução de rádio e as leituras em voz alta. A fala deve ser espontâ-
nea, fluida, e não marcada, fragmentada pela pontuação como nas leituras tradicionais. Em suma, a locução não deve 
ser marcada como algo lido, e sim falado naturalmente.  

RITMO: é preciso imprimir diferentes ritmos para não cair em monotonia. A narração deve acompanhar a fluidez das 
ideias, de acordo com a exposição dos fatos e trechos mais ou menos relevantes. No entanto, deve-se buscar um equilí-
brio entre uma leitura não tão lenta, a ponto de incomodar o ouvinte, e não tão rápida, a ponto de fazê- lo perder o que 
se passa.

ATITUDE: essa variante exige bom senso e capacidade de compreensão. Aqui, atitude significa a postura do locutor, 
seja âncora ou repórter, diante de determinados temas ou programas, sendo eles mais tensos ou suaves. É preciso tomar 
sentido do apelo que o assunto abordado trará a público, para conseguir se dirigir ao ouvinte de forma adequada.

1.1 ESTRUTURA DA MENSAGEM

A estrutura da mensagem radiofônica é objeto de estudo para diversos pesquisadores. A facilidade na quase ins-
tantânea transmissão dos acontecimentos desperta questionamentos quanto à emissão e recepção dos conteúdos, e de 
possíveis ruídos que circundam esses processos. Ferrareto (2000) afirma que

O conteúdo e a forma da mensagem radiofônica, pela ausência de alguns elementos e presença 
de outros, são condicionados basicamente por seis fatores: a capacidade auditiva do receptor, 
a linguagem radiofônica, a tecnologia de transmissão e recepção empregada, a fugacidade, os 
tipos de público e as formas de recepção. (FERRARETTO, 2000, p.25)

a) Capacidade auditiva do receptor: a fala é o elemento base para a transmissão das mensagens. Cabe ao 
locutor, em grande parte, familiarizar os ouvintes a esse recurso.

b) Linguagem radiofônica: para o autor, a linguagem radiofônica é composta por qua-
tro elementos, sendo eles voz, música, efeitos sonoros e o silêncio. A utilização individu-
al destes recursos, ou o conjunto deles, em harmonia, é fundamental para a construção da men-
sagem. A voz visa sempre alcançar o lado consciente do ouvinte, enquanto os demais elementos 
seriam complementares para ambientar e fomentar o lado inconsciente, ou mais subjetivo do receptor.  

c) Tecnologia de transmissão e recepção: aqui representa as condições de transmissão, e os aparatos 
técnicos que se dispõe para suprir as demandas da produção. De início não parece diretamente ligado às 
funções do repórter, uma vez que conta com a estrutura oferecida pela empresa. Mas sua atuação em julgar 
ações que são ou não possíveis, de acordo com o material que se tem em mãos, é, também, fundamental. 

d) Fugacidade: por ser o rádio um veículo caracterizado pela instantaneidade, as mensagens se perdem na 
mesma velocidade em que são proferidas. Além disso, um ponto que não tenha sido compreendido pelo 
ouvinte dificilmente poderá ser sanado, a não ser pela repetição dos pontos principais da notícia, uma das 
tarefas do locutor.
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e) Tipo de público: pela diversidade cultural, níveis de conhecimento e faixas etárias, é importante que 
a mensagem seja formulada para atingir o maior número de ouvintes possível. Por isso a importância de 
se atender os itens básicos da linguagem radiofônica, em suas características de simplicidade, clareza, e 
objetividade. 

f) Formas de recepção: citando Abraham Moles, Ferrareto apresenta quatro formas de escutar, são elas 
a Escuta Ambiental, onde o rádio é ligado apenas para a composição de um ambiente, quando o ouvinte 
busca apenas por um fundo musical ou de palavras; a Escuta em Si, que se refere à escuta feita pelo ouvinte 
em paralelo ao desenvolvimento de outra atividade, como a volta para casa, por exemplo; a Atenção Con-
centrada, quando o ouvinte eleva o volume do aparelho de rádio em relação ao som ambiente, permitindo 
uma maior concentração nas mensagens; e a Escuta por Seleção, quando o ouvinte sintoniza em um deter-

1.2 TIPOS DE NOTÍCIA

minado programa intencionalmente, e dedica completamente sua atenção a ele.
A notícia de rádio se distancia dos moldes mais tradicionais do jornal impresso. O ouvinte precisa desenvolver um pro-

cesso de assimilação entre os sons e um paralelo de construções visuais imaginárias, baseadas em suas próprias experiências e  
conhecimentos. Além disso, é preciso considerar que o rádio é feito de vozes, e que a duração das mensagens está exa-
tamente – e completamente – limitada ao tempo em que são proferidas pelo locutor.

Em contraste com a clássica pirâmide invertida de imprensa, que vinha encabeçada por um 
lide, no rádio a quantidade de informação não é decrescente em sua distribuição. Encabeça a 
estrutura da notícia radiofônica uma ‘introdução’. [...] Sua função é a de atrair a atenção do 
ouvinte sobre aquela informação. (PRADO, 1989, p. 49-50).

Na introdução é apresentada resposta ao “o quê”, ou por vezes ao “quem” ou “como”. A escolha é feita a partir da 
análise de qual atrairia maior atenção. Outro diferencial da notícia radiofônica seria a presença do “encerramento”. Essa 
característica exerce um papel importante de fechamento da notícia, com a função de fixar as informações recém-apre-
sentadas aos ouvintes, elevando o nível de atenção, e deixando a sensação de uma etapa percorrida para se prosseguir à 
próxima informação. Prado ainda classifica as notícias de rádio em três tipos: a mais frequente, conhecida como notícia 
estrita, a notícia de citações “com voz” e a notícia com entrevista.

NOTÍCIA ESTRITA

Também conhecida como nota, a notícia estrita é a mais presente nos informativos de rádio. Ela apresenta apenas a 
narração de uma notícia comum, respondendo às perguntas básicas do lide (o quê, quando, onde, como e por quê), mas 
sem uso de maiores ferramentas sonoras.  Exemplo:

LOCUTOR: O diretor-geral de Rodovias inaugurou, neste meiodia, o novo trecho da autopista do Atlântico, entre Pon-
tevedra e Vigo. 
O ato teve lugar sobre a ponte de Rande, que atravessa a foz viguesa e é, com quase setecentos metros de comprimento, 
a maior ponte segura do mundo. 
A nova via absorverá setenta e cinco por cento do tráfego na zona, resolvendo a saturação que se produz atualmente e 
diminuindo o número de acidentes.
Foram investidos mais de dezessete mil e seiscentos milhões de pesetas na obra.
O “escalextric” construído em Vigo para o acesso à autopista permanecerá fechado por decisão da Câmara Municipal, 
ao contrário da solução anterior.
Há dois anos que vem funcionando o trecho desta autopista entre La Coruña e Santiago. Permanece pendente o restante 
do traçado previsto para unir El Ferrol com a fronteira portuguesa.

Diário falado das duas da tarde da R.N.E
7 de fevereiro de 1981
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NOTÍCIA DE CITAÇÕES COM VOZ

Esse tipo de notícia apresenta a narração do locutor intercalada com sonoras das fontes que montam a informação. 
O uso das sonoras atribui maior credibilidade à transmissão, podendo “incluir o cenário sonoro dos fatos, transmissor de 
informação em si mesmo” (PRADO, 1989, p. 53). Segundo o autor, as citações precisam sustentar uma sucessão lógica 
de ideias, e não devem abrir as notícias. Exemplo:

LOCUTOR: O conflito pesqueiro que opõe a Espanha e a Comunidade Econômica Europeia entrou no que parece ser 
a última fase, depois da decisão tomada ontem à noite pelo governo de Madri em determinar à Comissão de Bruxelas 
um imediato reinício das negociações. Este foi, ao menos, o acordo firmado pelo vice-presidente econômico do gover-
no, Leopoldo Calvo Sotelo, em uma reunião com vários ministros que têm relação com o tema pesqueiro.
Ao final da reunião, o titular do Ministério da Agricultra e Pesca, Jaime Lamo de Espinosa, dizia claramente:
CONTROLE: (segmento 1): “As decisões são que se deve pedir uma nova seção negociadora. Quer dizer, queremos 
demonstrar, uma vez mais, que a vontade de negociar espanhola é bem clara, e que, por conseguinte, estamos dispos-
tos a sentar-nos novamente com a comissão para tentar chegar e...a um ponto comum”.
LOCUTOR: Se nestas novas negociações não se chegar a um acordo, o governo espanhol tem pensada uma série de 
medidas de força, como a limitação das importações de pescado procedentes dos países da Comunidade.
Antes dessa reunião ministerial, Jaime Lamo de Espinosa recebeu uma representação dos armadores afetados pelas 
restrições da Comunidade. O próprio ministro explicava dessa maneira, para a Rádio Nacional, o desenrolar dessa 
nova reunião...:
CONTROLE (segmento 2): “Vieram todos os representantes das associações de armadores dos portos do Norte e 
Noroeste, cujas frotas atuam nos locais de pesca da Comunidade Econômica Europeia e eles haviam..., eu expliquei, 
naturalmente, ehhh, quais têm sido os passos dados na negociação, como tem sido até este momento. E eles, por seu 
lado, me expuseram, ehhh, a maneira pela qual viam este tema e me indicaram o seguinte: primeiro que aprovavam 
completamente a atitude negociadora, enquanto as exigências mínimas propostas, ehhh, por mim e pelo ministro 
Punset à Comunidade Econômica Europeia, mas, evidentemente, que tudo isso estava condicionado a um fato, ehhh, 
e..., é que, ehhh, se as coisas continuam como até agora, a administração espanhola deveria tomar uma série de 
medidas”.
LOCUTOR: Entre as medidas, como já firmamos, se encontram a restrição das importações pela Espanha do pescado 
comunitário.Mas os armadores também pediram ao ministro uma série de ajudas...:
CONTROLE (segmento 3): “Bem, os armadores perdiram uma série de apoios. No caso da paralisação da frota 
continuar, pediram para que se adotem medidas eficazes para evitar, ehhh, a possível desobediência de alguns em 
não abandonar os portos, ehhh, pescando nas águas da Comunidade e tornando inútil o sacrifício da maioria, quer 
dizer, daqueles que permanecem no porto. E, finalmente, pediram que se edite um regulamento da pesca em águas da 
Comunidade, que é um tema que está em estudo há algum tempo”.
LOCUTOR: Portanto, o conflito pesqueiro com a Comunidade Econômica Europeia está à espera de uma nova roda-
da de negociações.

Espanha às oito. R.N.E.
14 de fevereiro de 1981

NOTÍCIA COM ENTREVISTA

         A estrutura da notícia com entrevista se distancia dos modelos anteriores. Nela, o locutor apresenta uma introdução, 
atrativa ao ouvinte, com composição similar à da notícia estrita, porém com resposta ao quem e ao o quê. A entrevista 
entra na sequência da introdução com duas possibilidades, segundo Prado: responder ao por que ou fornecer informa-
ções diversas, que melhor aprofundem o tema.  Exemplo:

LOCUTOR: Foi elevada a soma de ajuda a anciãos e enfermos incapacitados, segundo o Decreto Real da Presidência 
do Governo, publicado hoje no boletim oficial do Estado.
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Segundo o decreto, a partir de primeiro de janeiro passado as quantias dessa ajuda chegam a cinco mil pesetas men-
sais, mais dois pagamentos extraordinários em julho e dezembro, de cinco mil pesetas cada um.
José Ramom Caso, diretor-geral de Ação Social do Ministério da Saúde e Segurança Social: quem se beneficia atual-
mente desta ajuda?
PERSONAGEM: “Atualemente estão sendo beneficiados por esta ajuda, ehhh, aproximadamente uns duzentos mil an-
ciãos com mais de sessenta e nove anos e uns cento e sessenta mil enfermos incapacitados.
Até, até o mês de dezembro passado esta ajuda estava  fixada em quatro mil pesetas mensais. Com esta elevação para 
cinco mil pesetas, ehhh, produz-se uma elevação de vinte e cinco por cento e, mesmo sendo uma quantia pequena em 
valor absoluto, deve-se ter em conta que supõe cinco mil milhões de pesetas nos encargos do Estado. 
Estamos plenamente conscientes de que as quantias absolutas são pequenas, mas a situação de crise impossibilita ra-
dicalmente fazer aumentos mais fortes neste momento”.
LOCUTOR: Ehhh, como se pode solicitar esse apoio?
PERSONAGEM: “Bom, esta ajuda pode ser solicitada ante as delegações estaduais do Ministério da Saúde. Deve-se 
ter em conta que as pessoas que a podem solicitar são aquelas que reunindo as características devem ser maiores de 
sessenta e nove anos ou estar incapacitadas para o trabalho. Devem reunir, além disso, a condição de não ter nenhum 
outro tipo de receita, por outro tipo de pensão, ou renda de trabalho, rendaaa, ehhh, de contribu...de rendas de terras, 
ou devem também não ter familiares que tenham a obrigação legal de sustentá-los. Quer dizer, esta ajuda é para aque-
les que realmente não têm nenhuma outra fonte de renda”.
LOCUTOR: José Ramón Caso, diretor-geral de Ação Social. Muitíssimo obrigado.

Diário falado das duas da tarde da R.N.E.
13 de fevereiro de 1981

A entrevista é apontada como uma das práticas que mais se adequam ao rádio para apuração de notícias ou detalha-
mento dos fatos. As perguntas são desenvolvidas e direcionadas a um especialista, ou a uma fonte em geral, com base 
nos assuntos de interesse público e na abordagem que se pretende dar aos temas. Sendo assim,

O objetivo de uma entrevista é fornecer, nas próprias palavras do entrevistado, fatos, razões, 
ou opiniões sobre um determinado assunto, de modo que o ouvinte possa tirar uma conclusão 
ao que diz respeito à validade do que está sendo dito. (MCLEISH, 2001, p. 42).

A interação entre apresentador e entrevistado é causadora de um efeito de aproximação no ouvinte, que se sente 
inserido ao ambiente coloquial, ainda que não participe ativamente dela. Segundo Prado (1989, p. 57), “a entrevista, em 
todos os seus tipos e modelos, é formalmente um diálogo que representa uma das fórmulas mais atraentes da comuni-
cação humana. Produz-se uma interação mútua entre entrevistado e entrevistador, fruto do diálogo”. As entrevistas no 
rádio, em primeira diferenciação, podem ser diretas ou diferidas.

ENTREVISTA DIRETA

É o que conhecemos popularmente como entrevista ao vivo. É a mais complicada e demanda uma preparação maior 
que a diferida, uma vez que não pode ser  editada. Essa modalidade exige um apurado controle de tempo, ritmo das falas 
e conduta do entrevistado.

ENTREVISTA DIFERIDA

2 ENTREVISTA
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Comparada à entrevista direta, a entrevista diferida perde um pouco da atratividade por não ser transmitida instan-
taneamente. No entanto apresenta outras vantagens, como a possibilidade de montagem das falas - sem comprometi-
mento do sentido original, fora das condutas éticas jornalísticas -, edição de pequenos erros e controle exato do tempo 
de duração.

Além da divisão entre essas duas práticas de entrevista no rádio, outras tipologias são traçadas a partir das caracte-
rísticas e propostas que se busca apresentar ao público. McLeish (2001) as classifica como informativas, interpretativas 
ou emocionais.

Entrevista informativa: o objetivo central desta modalidade é fornecer informações que devem ser repassadas ao 
ouvinte. O autor cita operações militares e pautas de reuniões de sindicato como exemplos para a adesão a essa forma 
de entrevistar.

Entrevista interpretativa: o entrevistador apresenta rapidamente os fatos e pede ao entrevistado para que os expli-
que. Essa modalidade visa a presença de um especialista, que deve discorrer sobre um assunto específico e, então, gerar 
um processo interpretativo no ouvinte acerca das ideias explanadas.

Entrevista emocional: são de caráter essencialmente sensitivo. Estas buscam compreender o estado emocional de 
pessoas em ocasiões extraordinárias, como a perda de parentes, envolvimento em tragédias ou conquista de prêmios. O 
entrevistador precisa estar atento aos limites entre o interesse público e a fragilidade do entrevistado, buscando fugir de 
práticas sensacionalistas.

Prado (1989), por sua vez, classifica em um segundo nível de diferenciação – além de diretas ou diferidas -, que as 
entrevistas podem ser construídas a partir de dois moldes, sendo eles o da entrevista de caráter ou a entrevista noticiosa.

Entrevista de caráter: nesta modalidade, o que realmente importa é montar um perfil do entrevistado. O foco na 
construção da entrevista para o ouvinte não é, necessariamente, ouvir o que há a ser dito sobre diversos fatos, mas sim 
o que aquele entrevistado, em específico, argumenta sobre eles.

Entrevista noticiosa: o foco central está nas informações a serem passadas aos  ouvintes. Ele a divide em três 
subtipos, sendo:

a) Entrevista de informação estrita, mais utilizada e caracterizada pela brevidade, montada a partir de per-
guntas simples e claras a um especialista ou fonte presente em determinado acontecimento;

b) Entrevista de informação em profundidade, com maior tempo de duração e que apresenta, ainda de acor-
do com Prado (1989, p.63), “além da informação estrita, os dados adicionais que ajudarão a compreender o 
fato, a conhecer suas causas e efeitos e, em definitivo, a atribuir-lhes um valor especial”;

c) Declaração ou falsa entrevista é similar à noticia com citação. O radialista, nesse caso, exerce apenas um 
papel de divisor no discurso do entrevistado, em trechos editados das declarações, separados por pequenos 
intervalos descritivos ou introdutórios do locutor

      Prado (2006, p.139) afirma que “não basta ser articulado e ter conhecimentos gerais para encarar qual-
quer entrevistado. Todo profissional, por mais experiente que seja, precisa fazer uma pesquisa para atuali-
zar os dados referentes ao convidado”.

•	 Deve-se realizar uma pesquisa anterior à entrevista sob o intuito de conhecer o máximo possível acerca do 
assunto e/ ou do entrevistado;

•	 Saber com precisão os objetivos que se pretende alcançar e passar aos ouvintes em cada entrevista especi-
ficamente;

•	 Elaborar um roteiro de entrevista, destacando os pontos mais relevantes e as perguntas mais essenciais para 
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o resultado que se busca transmitir;
•	 Manter uma flexibilidade no roteiro, que poderá necessitar de alterações caso o entrevistado eventualmente 

se antecipe a alguma pergunta que seria feita posteriormente; 
•	 Antes de ir ao ar, conversar com o entrevistado, explicar os procedimen-

tos e deixá-lo à vontade, para que o ritmo e a fluência da entrevista sejam satisfatórios;  
Apresentar os entrevistados de acordo com seus cargos ou funções. Evite chamar médicos e advogados de 
doutores, por exemplo. O correto, e mais importante para contextualização, seria, por exemplo, “médico 
cardiologista”, “advogado trabalhista”, etc. A função deverá ser apresentada anteriormente ao nome do 
entrevistado.

•	 As perguntas precisam obedecer a um mínimo de objetividade, para que o entrevistado não vague escapan-
do ou se perdendo das respostas, e a um mínimo de subjetividade, afim de que não se obtenha respostas 
meramente afirmativas ou negativas;

•	 Atentar para o fornecimento de informações que possam ser utilizadas pelo entrevistado indevidamente. 
Alguns jornalistas cometem o equívoco de fornecer respostas em suas próprias perguntas;

•	 Controlar o tempo de entrevista, permitindo maior fala do entrevistado, ou cortando-a, quando já for satis-
fatória ou muito extensa;

•	 Atuar como mediador no esclarecimento das declarações do entrevistado a todos os públicos ouvintes;
•	 Exclamar o encerramento da entrevista, explanando os principais pontos junto ao entrevistado e fazendo o 

agradecimento pela participação, forma de também sinalizar o fechamento aos ouvintes.

Fonte: FERRARETTO (2000, P. 248).
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As facilidades e o baixo custo nas transmissões via rádio possibilitam uma frequente comunicação das notícias 
aos ouvintes, no que se convencionou chamar de “notícias de última hora”. Pequenos programas levam ao público 
as informações mais recentes, ou um resumo das informações mais importantes do dia, na produção dos boletins 
radiofônicos.

      Não existe uma determinação acerca tamanho máximo de um boletim, em geral. No entanto, esses programas 
são caracteristicamente curtos, e atuam como “pílulas” de informação, temáticos ou não, oferecidos ao longo da 
programação diária nas rádios. Magaly Prado argumenta que 

Algumas emissoras estipulam a duração máxima de seus boletins. O que é consenso entre a 
maioria dos dirigentes é que nada com mais de três minutos deve ir ao ar. A explicação para 
essa determinação é que é preciso supor que nem todos os ouvintes se interessam por todos os 
assuntos. Então, mesmo que o tema seja considerado importante para uns, para outros pode 
não ter a menor relevância. (PRADO, 2006, p. 9).

Assim, a autora considera que a rapidez das informações, além do princípio básico da objetividade e da avaliação do 
valor-notícia, é fundamental para manter a audiência e a programação de acordo com o interesse dos ouvintes. Ferrareto 
(2000) afirma que os boletins podem ser de três tipos: os transmitidos ao vivo, os gravados (diferidos), ou os mistos, que 
mesclam a transmissão ao vivo com algumas entrevistas gravadas anteriormente.

       BOLETINS AO VIVO

Exigem boa desenvoltura dos repórteres e, em geral, acompanham simultaneamente o desenrolar dos fatos. A mo-
dalidade fornece ao ouvinte mais informações sonoras, pela ilustração do som ambiente onde se dá a ação dos fatos.

BOLETINS DIFERIDOS

Por outro lado, ao mesmo tempo em que os boletins gravados (ou diferidos) perdem em instantaneidade ou simul-
taneidade nas transmissões, ganham nas possibilidades de montagem e menores riscos na comunicação.

 Sobre a estrutura do programa, o autor afirma que, basicamente, se desenvolve a partir das seguintes etapas:

a) Cabeça: funciona como uma introdução ao tema que será abordado. Seria equivalente à função do 
lide jornalístico na notícia escrita.

b) Ilustração: o que dá riqueza ao boletim. Uma entrevista deve ilustrar o assun-
to abordado, ou uma passagem de repórter, facilitando a transmissão junto aos ouvintes.  

c) Encerramento: onde se oferece as informações complementares ao que já havia sido ilustrado ante-
riormente. Geralmente a fonte da entrevista é citada para dar maior credibilidade à informação que finaliza, 
além de manter uma continuidade lógica ao programa.

d) Assinatura: é dito ao ouvinte o local de onde a notícia é narrada, além do nome que identifica o 
repórter que faz a cobertura.

                    Walter Sampaio afirma que

(...) é válido e até recomendável, do ponto de vista de impacto, que se coloque a notícia mais 
importante como fecho do programa. Esse sistema aplica-se com grande efeito nos boletins 

3 BOLETIM
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de cinco ou dez minutos, nunca em programas maiores, onde não se justifica esse tipo de ten-
tativa de impacto, pois o objetivo destes é suprir, pelo Rádio, a lacuna dos jornais impressos. 
(SAMPAIO apud MEDSICTH, 2008, p. 41-42).

Assim, diferentemente da estruturação tradicional de pirâmide invertida feita nos radiojornais – entre outras pos-
síveis divisões de blocos que veremos nos próximos capítulos –, os boletins apresentam a notícia de maior relevância 
apenas ao final.  Ferrareto (2000) ainda faz recomendações relacionadas ao trabalho do repórter na montagem do bole-
tim radiofônico, tais como:

•	 Ouvir todo o material antes de iniciar a montagem do programa, caso seja gravado (diferido), selecionando os 
trechos mais importantes para serem utilizados;

•	 Redigir o roteiro indicando as deixas iniciais (D.I.) e deixas finais (D.F.), no intuito de facilitar o trabalho do 
técnico auxiliar na montagem. Cronometrar os trechos da entrevista que irão ao ar seria ainda mais adequado.

•	 Checar a qualidade do áudio das entrevistas. Materiais com problemas no áudio devem ser levados ao ar apenas 
em casos de grande relevância. 

•	 Não repetir no texto o que o entrevistado diz nas sonoras, ao pé da letra.

Dentre os formatos desenvolvidos no rádio, o radiojornal figura entre os mais consolidados. O aprofundamento 
nos fatos, e a consequente maior duração do programa, fazem deste gênero um dos pilares da atividade jornalística no 
veículo. Há alguns anos, os radiojornais dispunham de um espaço que variava de 30 minutos a duas horas. Hoje, no 
entanto, existem radiojornais com duração de até três horas seguidas, com a inclusão de serviços como meteorologia, 
informações de trânsito, direitos do consumidor, entre outros.

A diferença fundamental entre um redator de radiojornalismo e um de jornal gráfico é que o 
primeiro exerce sua atividade num universo jornalístico bem mais amplo que o segundo. En-
quanto na imprensa gráfica seus profissionais se encontram distribuídos em tarefas específicas 
em relação à procedências das matérias, os do Rádio lidam com matérias de todas as proce-
dências e de toda natureza. (SAMPAIO
apud MEDSICTH, 2008, p. 41).

Quanto à estruturação deste formato, Ferrareto (2000) aponta quatro possíveis, todas baseadas no princípio da pi-
râmide invertida. São elas: 

EDIÇAO POR SIMILARIDADE DE ASSUNTO

Edição adotada quando não há possibilidades de montar um radiojornal com a presença de notícias nacionais e 
internacionais, e edição por zonas geográficas, ou na ausência de editorias de politica e economia, que possibilitariam a 
edição por editorias. O autor considera que este não é um formato ideal, sinalizando falta de estrutura e pouca pré-pro-
dução.

EDIÇAO POR ZONAS GEOGRAFICAS

Nesta forma de estruturação, as notícias são divididas em blocos a partir da proximidade e da interferência no dia a 
dia dos ouvintes. Opta-se, em geral, pela sequência de ordem com notícias: locais – nacionais - internacionais.

DIVISÃO POR EDITORIAS

4 RADIOJORNAL
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Modalidade que divide a apresentação do radiojornal nas editorias que foram traçadas em sua produção. Os blocos 
são montados, sequencialmente, com as notícias agrupadas em suas respectivas editorias. Ex.: policial, cidades, política, 
economia, esportes, etc. 

EDIÇAO EM FLUXO DE INFORMAÇAO

Modelo desenvolvido com base em estudos americanos, que consideram a mudança de estação pelos ouvintes após 
um determinado período. Assim, o programa é dividido em módulos e, em momentos específicos, são repetidas algumas 
informações relevantes, que já foram apresentadas na mesma edição.

Ferrareto (2000, p. 157) afirma que “para os radiojornais com até uma hora de duração, a melhor estrutura é aquela 
que se adapta à divisão por editorias ou à edição por zonas geográficas”.

É comum que os radiojornais apresentem mais locutores, além dos tradicionais um ou dois âncoras. São, em geral, 
comentaristas, especialistas em áreas ou editorias específicas, que participam de momentos do programa produzidos 
para opiniões ou outras abordagens dos assuntos em pauta.

A forma adotada pelo radiojornal muda conforme as possibilidades de cada emissora. Do 
mesmo modo, a infraestrutura em torno do qual é montado este tipo de noticiário varia desde o 
apresentador chamando só boletins da reportagem até um âncora, acompanhado de locutores, 
e que comanda a entrada no ar de repórteres, entrevistados e comentaristas, além de dar tam-
bém a sua opinião sobre o que está sendo noticiado. (FERRARETO, 2000, p. 249).

A linguagem, as notícias e entrevistas, são elaboradas a partir dos mesmos princípios que já abordamos nos capí-
tulos anteriores. É preciso se manter atento à duração das notas, que podem tornar o programa cansativo quando muito 
extensas. O mesmo cuidado serve para a duração das citações com voz. Barbeiro & LIMA (2003) destacam, ainda, 
outras orientações a serem seguidas durante a produção de um noticiário, como:

•	 Eleger um assunto que provoque impacto para a abertura do programa, respeitando a instantaneidade da 
notícia e o interesse público;

•	 Participação coletiva na escolha de temas e entrevistas; 
•	 Atenção ao enfoque e abordagens dados aos diversos temas por estações concorrentes ou outros veículos, 

como televisão, jornal impresso e internet;
•	 Ter em mente a realização de debates e entrevistas, que democratizam a informação e facilitam a compre-

ensão de determinados temas pelos ouvintes;
•	 Manter postura ética e realizar uma profunda apuração antes da transmissão de denúncias, nomesde pesso-

as, empresas, etc.
•	 Cuidado com excesso de vinhetas e seções, que podem prejudicar a fluência do programa;

5 DOCUMENTÁRIO

O documentário conquista um espaço crescente ao longo das últimas décadas nas diversas mídias. Sua presença 
passou a ser cada vez mais comum na TV, com canais de programação exclusiva para o gênero, nas salas de cinema, e até 
em festivais com público específico, que surgem e se consolidam cada vez mais. No rádio, o caminho não foi diferente.
Este formato surge e se atualiza na discussão e problematização de temas contemporâneos ou contextualizados, em uma 
metodologia particular. Ferrareto (2000, p.57) afirma que o documentário “baseia-se em uma pesquisa de dados e de 
arquivos sonoros, reconstituindo ou analisando um fato importante. Inclui, ainda, recursos de sonoplastia, envolvendo 
montagens e a elaboração de um roteiro prévio”.

Na mídia radiofônica, tudo são vozes ou estão a serviço delas, o que significa que também os 
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relatos oriundos das entrevistas são vitais e essenciais para a composição do texto radiofônico, 
não só quando se trata do gênero documentário como também e, principalmente, quando se 
trata dele. Daí decorre a primeira parte da nossa questão que envolve, nesta mídia, três aspec-
tos: cada voz relata uma experiência singular já mediada como enredo; todas as vozes devem 
constituir relatos que documentam; e, ainda, na aproximação dos relatos/enredos, é possível 
identificar pontos de aproximação e de diversidade entre o gênero documentário e a História 
Oral. (JOSÉ, 2013, p. 3).

Para isso, o documentário se firmou enquanto gênero com uma metodologia própria e linguagem específica, des-
vinculando-se das práticas jornalísticas tradicionais. Se rádio é voz, e o documentário conta, em específico, com uma 
abundante e diversa utilização de sonoplastia, não resumida à voz humana, se faz necessário compreender o que Car-
mem Lúcia José (2013) denomina a voz do documentário.
        No documentário radiofônico, as entrevistas “exercem o papel de fonte privilegiada porque constituem a matéria
-prima que, decupadas e editadas, preenchem a estrutura da peça” (JOSÉ, 2013, p. 6). Desta forma, as múltiplas fontes 
que montam o corpo do programa, convergentes ou divergentes, também constituem, juntas, uma grande voz que comu-
nica, aqui chamada de voz do documentário. Ela estabelece um ambiente informativo ou de problematização, para que 
o ouvinte desenvolva suas impressões.
     A autora afirma que um padrão quanto às lógicas informativas montadoras do documentário foi estabelecido, variando 
entre as estruturações:

DIACRÔNICA
Esse formato visa à reconstituição do fato ao longo do tempo, traçando uma narrativa que vai do acontecimento aos 

dias atuais. As fontes remontam a linha cronológica através dos relatos, em um resgate individual de suas memórias e 
impressões.

SINCRÔNICA
Aqui a abordagem do fato é baseada no aprofundamento que as fontes dão aos fatos, não seguindo, necessariamen-

te, uma linha temporal.

DIACRÔNICA-SINCRÔNICA
Misturam-se as duas estruturas anteriores. A narrativa busca aprofundar a abordagem do assunto de acordo com os 

depoimentos das fontes, percorrendo e reconstruindo o tema do passado ao presente.

A construção do documentário, assim como nos outros formatos, acontece em diferentes etapas de produção. 
McLeish (2001) aponta etapas e exigências que são percorridas em sua elaboração, sendo algumas delas o:

a) Planejamento: é a etapa de pesquisa e amadurecimento iniciais. Nesta fase, deve ser decidida a duração 
do programa, seus objetivos, a mensagem que se espera transmitir aos ouvintes e o que fazer para alcançar 
os resultados desejados.

b) Pesquisa: busca-se levantar todos os dados e documentos possíveis acerca do assunto, além de um 
levantamento do que já foi produzido anteriormente. Também é importante selecionar as possíveis fontes 
úteis ao documentário.

c) Estrutura: definições quanto à duração do programa, estratégia de narração, uso (ou não) de locutores, 
elementos sonoros como músicas e efeitos especiais, público-alvo e linguagem.

d) Coleta do material: além da escolha dos elementos sonoros especiais - efeitos e músicas –, o material a 
ser colhido concentra-se, especialmente, nas entrevistas com as fontes. É preciso assegurar, caso não tenha 
optado pela presença de narradores, que os entrevistados se apresentem antes do início das falas. Também 
se escolhe entre o aparecimento ou não das falas do repórter, o que geralmente não acontece quando se tem 
narradores.
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e) Finalização: aqui acontece a montagem do roteiro, após a edição das sonoras com as deixas para o técnico. 
O encerramento do programa, em si, pode acontecer de diversas formas, sugere McLeish (2001), como, por 
exemplo, um resumo do que foi abordado; a repetição de algumas declarações importantes; a repetição de 
uma única frase de grande impacto; a 20 especulação do futuro para o que foi abordado; o mesmo material 
que foi usado para a abertura ou, simplesmente, sem nada, deixando que o ouvinte faça sua própria avaliação.

A
Abert: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão. Entidade que congrega as emissoras de rádio 
e televisão. 

AM: sigla de Amplitude Modulada. Sistema de transmis-
são de sinais eletromagnéticos realizado através da modu-
lação da amplitude ou comprimento das ondas, em frequ-
ências que variam de 550 a 1600 Khz.

Ambiente: sons que dão ideia do local da transmissão. Po-
dem ser ouvidos ao fundo das narrações, ou entrevistas, ou 
isolados em pequenos trechos no meio das matérias. Som 
ambiente.

Âncora: o principal apresentador de um programa. Além 
de ler o noticiário, ele “chama” os repórteres que estão “na 
rua”, os comentaristas e os entrevistados no estúdio.

Ao vivo: transmissão feita no exato momento do aconte-
cimento.

Apagador: dispositivo ou equipamento que “apaga” ou 
elimina a informação de fitas já gravadas.

Apuração: levantamento de dados e acontecimentos que 
serão transformados em notícia ou matéria. Investigação 
dos fatos.

Aquário: estúdio de locução envidraçado.

Arquivo: pasta ou arquivo de computador com notícias 
antigas que servem como referência para a cobertura de 
novos acontecimentos. Podem ser arquivadas em forma de 
texto ou de gravações.

Áudio: som. A expressão é usada em algumas emissoras 

para designar uma gravação de um acontecimento que 
deve ser colocado no ar.

Assinatura musical: música de identificação musical to-
cada no começo e no fim de um programa ou inserção re-
gular.

B
Background (BG): Música, vozes ou ruído em fundo que 
servem de suporte para a fala. Não pode de forma alguma 
prejudicar o som da fala, se sobrepor a ela.

Barriga: notícia inverídica transmitida antes de ser che-
cada.

Bloco: segmento da programação, composto de notícias, 
matérias, música etc.

Boletim: breve informativo transmitido pelo próprio re-
pórter sobre assunto abordado em entrevista, ou baseado 
em informações que não foram gravadas.

Break: expressão inglesa que significa parar, significa o 
intervalo comercial.

C
Cabeça da materia: o lide da matéria, informações mais 
importantes que abrem o assunto.

Cabeçalho: dados que devem constar no alto da lauda – 
redator, retranca, data, tempo de duração da matéria.

Campanha: série de reportagens e notícias transmitidas 
com finalidade social.

Chamada: flash gravado sobre matéria ou programa, 
transmitida várias vezes durante a programação, para des-
pertar o interesse do ouvinte.

6 GLOSSÁRIO
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Checar: verificar se a informação é verdadeira.

Chefe de reportagem: profissional encarregado de super-
visionar e coordenar o trabalho de reportagem.

Cheque-liste: trabalho de verificação dos pontos básicos 
de uma cobertura.

Citaçao: transcrição de frase de alguma personalidade du-
rante notícia ou boletim.

Clareza: qualidade essencial do texto radiofônico. Niti-
dez.

Clichê: expressão que deve ser evitada no rádio por ser 
usada com exagerada frequência.

Clímax: ponto culminante de um texto ou reportagem.

Cobertura: reportagem completa sobre um acontecimen-
to importante, no local de sua ocorrência.

Coerência: qualidade exigida em texto jornalístico.

Colaborador: especialista em determinada área que pres-
ta serviços à emissora ser pertencer ao quadro profissional.

Comentário: texto opinativo que não deve aparecer nas 
notícias e sim após as informações, sempre desenvolvido 
por um comentarista.

Compacto: edição sucinta de um programa já transmitido 
pela emissora.

Concisão: qualidade do texto de rádio. Síntese.

Correspondente: jornalista encarregado de fazer a cober-
tura de determinada cidade ou região, dentro ou fora do 
país e de enviar regularmente matérias e boletins para a 
emissora.

Cozinha: trabalho de reescrever textos – adaptar, atuali-
zar, condensar.

Crédito: identificação dos profissionais responsáveis por 
trabalho jornalístico de real importância: repórter, produ-
tor, agência noticiosa, etc.

Crítica: entrevista opinativa sobre fato jornalístico, emiti-
da por especialista ou ouvinte.

Crônica: texto radiojornalístico desenvolvido de forma li-
vre e pessoal a partir de fatos da atualidade. A crônica de 
rádio tem preocupação com aspectos sonoros do texto e é 
assinada pelo redator.

D
DAB: em inglês Digital Audio Broadcasting, as Transmis-
sões Sonoras Digitalizadas, tecnologia de alta qualidade 
sonora, sem interferências, com maior número de emisso-
ras transmitindo em determinada área.

DAT: Digital Audio Tape, Gravador Digital de Sons. Apa-
relho que permite gravações de alta qualidade em fitas di-
gitais.

Deixa: palavras finais da matéria que indicam ao operador 
e ao locutor o momento em que outro segmento deverá en-
trar. Trechos de gravação que constam da matéria editada.

Decupagem: processo de registro da ordem e da duração 
das diversas sequências de uma reportagem gravada, ano-
tando-se frases que identifiquem essas sequências para 
editá-las.

Destaque: a notícia mais importante de um noticiário.

DJ: Disc-jockey, apresentador de programas musicais.

E
Eco: efeito desagradável ao ouvido, provocado pela dicção 
próxima e sucessiva de palavras com mesma terminação.

Edição: preparo das gravações originais antes de serem 
transmitidas; montagem de uma matéria, após selecionar, 
cortar e emendar trechos da gravação.

Edição especial: produção de um programa em edição di-
ferente das edições habituais.

Edição extraordinária: trabalho radiojornalístico que 
não estava programado, diante de fato importante e atual. 
Precedida de sinais sonoros bem marcantes.

Editor: profissional encarregado da edição. Editor de ma-
téria: executa a edição de matérias. Editor de programa: 
produção total de determinado programa. Editor de área: 
responsável por determinada área ou setor.

Editor responsável: pessoa que assume para efeitos ju-
rídicos a responsabilidade total sobre o conteúdo de uma 
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matéria.

Editorial: texto opinativo, escrito de maneira impessoal, 
sem identificação do redator, sobre assunto nacional ou in-
ternacional, que define ou expressa a opinião da emissora.

Efeito especial: artifício sonoro produzido pelo sonoplas-
ta – chuva, vento, passos, etc.

Emendar: unir um trecho de gravação a outro.

Encerramento: trecho final de um programa ou de uma 
matéria.

Enquete: levantamento de testemunhos públicos. O mes-
mo que fala povo.

Enviado especial: repórter que viaja para apurar determi-
nado acontecimento e produzir matérias especiais.

Enxugar: redigir um texto, eliminando todos os elemen-
tos supérfluos.

Estourar: ultrapassar o tempo programado para a trans-
missão.

Equalização: correção eletrônica de sinais de gravação e 
de reprodução, corrigindo as deformações na intensidade 
das frequências, para diminuir a distorção e fazer com que 
o som reproduzido seja semelhante ao original.

F
Fade: efeito que consiste no aparecimento ou desapareci-
mento gradual do som.

Fade in: elevação gradual do volume de um som (música, 
fala ou ruídos)

Fade out: diminuição gradual do volume de um som. 

Flash: rápida informação sobre um fato, dado pelo repór-
ter.

FM: frequência Modulada. Sistema de transmissão em 
que a onda portadora, na faixa de 88 a 108 Mhz, é modu-
lada em frequência. As transmissões em FM sofrem me-
nos incidência de ruídos e apresentam melhor fidelidade 
de resposta.

Fonte: fonte de informação. Pessoa, órgão, entidade ou 
mesmo uma documentação que gerou o fato noticiado.

Fundo: o mesmo que background ou BG.

Furo: notícia divulgada em primeira mão.

Fusão: mistura de dois temas musicais diferentes, ou vo-
zes, ruídos que indicam mudança de ambiente, tempo ou 
situação. Mistura de sons.

G 
Gancho: elemento que justifica a matéria e a torna oportu-
na. É a relação da matéria com o ouvinte.

H
Hiato: união de várias vogais, o que provoca um efeito 
desagradável.

I
Identificação: texto gravado que deve ser irradiado pela 
emissora com a indicação do nome da empresa, localida-
de, frequência e tipo de emissão, além do prefixo.

Informalidade: característica da linguagem de rádio, im-
portante para estabelecer aproximação com o ouvinte.

J
Janela: intervalo que se deixa em programas de rádio para 
a inserção de um ou mais comerciais.

L
Lauda: folha padronizada na qual é redigido o texto do 
programa e que será lida pelo locutor.

Lide: forma aportuguesada de lead. Abertura de uma notí-
cia ou reportagem.

M
Manchete: notícias em destaque no início dos radiojornais 
ou de cada uma de suas seções, ressaltando, em não mais 
que uma linha de texto, os aspectos mais importantes ou 
mais recentes das informações contidas no noticiário que 
vem a seguir.

Matéria: assunto desenvolvido pela reportagem.

Mixagem: processo de misturar e combinar várias entra-
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das de som.

N
Nota: pequena notícia, destinada à informação rápida.

Noticía: relato de um fato jornalístico de interesse e im-
portância para a população.

O
OFF: informação confidencial prestada ao jornalista, com 
a condição de não ser divulgada.

OFF TUBE: tipo de transmissão em que o acontecimento 
é visto pelo locutor através do vídeo da televisão.

P
Passagem: breve trecho musical que separa duas notícias.

Pauta: roteiro dos assuntos a serem focalizados pela re-
portagem.

Pingue-pongue: perguntas feitas pelo apresentador a um 
repórter, dentro ou fora do estúdio. Também pode ser uma 
entrevista baseada em perguntas curtas e diretas, com res-
postas rápidas.

Pontuação: série de sinais que indicam as pausas e a ento-
nação que o locutor deve seguir.

Produtor: profissional responsável pela coordenação das 
tarefas necessárias à realização de um programa.

Público: conjunto de pessoas ao qual se destina a mensa-
gem.

Público-alvo: parcela da população à qual é dirigida a 
mensagem. Segmento do público que se pretende atingir 
e sensibilizar.

Puff: ruído provocado pelo excesso de pressão acústica 
sobre o diafragma do microfone. Ocorre geralmente na ar-
ticulação de consoantes explosivos como o p e o b.

R
Radioescuta: profissional que acompanha o noticiário das 
emissoras concorrentes ou de outras cidades, e as faixas de 
serviço para coletar informações que possam gerar pautas 
para sua redação.

Rede: termo usado para identificar uma transmissão con-
junta e simultânea de uma mesma programação feita por 
duas ou mais emissoras.

Redação: ato de redigir um texto informativo. A redação 
no radiojornalismo é peculiar porque se destina a ser fa-
lada.

Retranca: expressão retirada do meio impresso - pala-
vras-chave que identificam a matéria.

Ritmo: variação de intensidade, emoção e pausas na fala, 
conforme o assunto que está sendo tratado.

Rodar a informação: introduzir a mesma informação no 
decorrer da programação, variando a forma de transmiti
-la. Pelos relatórios, a chefia verifica como a matéria deve 
ser reaproveitada.

Roteiro: texto que apresenta o desenrolar total do progra-
ma de rádio; também significa a relação de comerciais que 
devem ser veiculados em ordem de horário, no jargão ra-
diofônico é o mesmo que “tripa”.

S
Segmento: o mesmo que bloco.

Segundo plano: voz transmitida a certa distância, em vo-
lume menor, na mixagem, para dar a sensação de distância 
ao ouvinte.

Série de reportagens: matérias independentes relaciona-
das entre si pelo mesmo tema.

Setor: área de ação de um repórter.

Setorista: repórter encarregado de cobrir determinado se-
tor: aeroporto, câmara municipal, bolsa de valores, etc.

Silêncio: ausência temporária de falas e ruídos em primei-
ro plano.

Simplicidade: característica da linguagem radiofônica.

Som ambiente: música, vozes e ruídos que aparecem de 
fundo em uma reportagem.

Sonoplasta: técnico responsável pela sonoplastia.

Suíte: continuidade de um fato jornalístico com o acrésci-
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mo de novos elementos que o atualizem.

T
Texto manchetado: notícia escrita em takes ou manche-
tes. Cada manchete deve conter uma informação, elimi-
nando-se os supérfluos. Cada take ou manchete possui no 
máximo duas linhas e meia.

V
Vinheta: mensagem transmitida no intervalo de progra-
mas, composta de um texto curto, música e efeitos sono-
ros. Pode haver vinheta para chamar uma matéria ou pro-
grama, campanha institucional e outras.

Fonte: (FALCIANO; HUPFER; VASQUES; OLIVEIRA; 
GARCIA; FRANCISCO; BORGA, 2002, p. 26-31). 
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