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RESUMO 

 

 

Título: Jornalismo cultural no rádio comercial popular: uma análise dos noticiários da Super 

Rádio Tupi e da Rádio Globo do Rio de Janeiro  

 

Autora: Vanessa Dias Araújo Macedo Mazzari 

 

Orientadora: Prof.ª Drª Sônia Virgínia Moreira 

 

 

A presente pesquisa vai investigar a relação entre jornalismo cultural e rádio comercial 

popular. O objetivo é discutir o espaço destinado à editoria de cultura no radiojornalismo 

contemporâneo no Brasil, com foco em emissoras privadas e de perfil popular. Nesse sentido, 

foram escolhidos como objetos de estudo a Super Rádio Tupi (1280 AM / 96.5 FM) e a Rádio 

Globo (1220 AM / 98.1 FM), ambas do Rio de Janeiro. As emissoras comerciais são 

concorrentes diretas e possuem uma programação ancorada no esquema jornalismo-esportes-

entretenimento. Foi realizado um estudo comparativo dos principais noticiários das duas 

rádios: o Sentinelas da Tupi e O Globo no Ar, para saber o que veiculam na área do 

jornalismo cultural. A pesquisa inclui entrevistas com profissionais das emissoras. A revisão 

bibliográfica passa por temas como o conceito de cultura, o legado cultural do rádio no Brasil, 

a consolidação do radiojornalismo no país e a prática do jornalismo cultural. Através do 

cruzamento do referencial teórico e dos dados obtidos, busca-se uma reflexão sobre o 

conteúdo jornalístico das emissoras e, consequentemente, sobre o real espaço dedicado ao 

jornalismo cultural em seus noticiários. 
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This thesis will investigate the relationship between the cultural journalism and the popular 

commercial radio. The objective is to discuss the airtime given to the cultural editorial in the 

contemporary radio journalism in Brazil with focus in popular private stations. The radio 

stations Super Rádio Tupi (1280 AM / 96.5 FM) and Rádio Globo (1220 AM / 98.1 FM), both 

of them located in Rio de Janeiro, were chosen for this study. The stations are direct 

competitors and they transmit shows that are mostly a mixture of journalism, sports and 

entertainment. A comparative study between the radio programmes Sentinelas da Tupi and O 

Globo no Ar, will be provided in order to find out the existence of cultural journalism on 

them. The research includes interviews with professionals who work on those radio stations. 

The literature review encompasses themes such as the concept of culture, the cultural legacy 

of radio in Brazil, the consolidation of radio journalism in the country and the cultural 

journalism practice. By crossing the theoretical referential and the data obtained, we seek to 

reflect on the journalistic content of the broadcasters and, thus, on the real airtime dedicated to 

cultural journalism in their news.   
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INTRODUÇÃO 

 

A busca por esse caminho para a dissertação de mestrado partiu depois de 12 anos de 

trabalho entre as funções de repórter, editora, produtora e coordenadora de reportagem na 

Super Rádio Tupi e nas rádios CBN e Globo, todas no Rio de Janeiro. O gosto pelo 

jornalismo cultural sempre esteve presente, o que me fez procurar por uma especialização na 

área. Em 2007, durante o curso de Jornalismo Cultural na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), surgiu o questionamento inicial: como aplicar o jornalismo de cultura em 

uma rádio comercial popular? Na época, eu trabalhava na Super Rádio Tupi. Era evidente a 

dificuldade de realizar uma reportagem nessa editoria, em um veículo comercial que 

valorizava o conteúdo factual e as notícias policiais. Os entraves parecem ser maiores quando 

se trata de um público considerado popular, muitas vezes, menos favorecido economicamente 

e com baixa escolaridade. A prática do jornalismo cultural, nesse caso, fica mais distante, seja 

pela ideia de que informação relacionada à cultura não é de interesse do grande público e, 

portanto, não haverá audiência; pelo comodismo dos chefes de redação ou até pelo ranço de 

que jornalismo cultural é algo sem importância. Entre os jornalistas há, inclusive, aqueles que 

não o consideram jornalismo.  

No final de 2008, comecei como editora na Rádio Globo do Rio de Janeiro e também a 

trabalhar na Rádio CBN – a Central Brasileira de Notícias, emissora all news
1
. Nesta última, 

tive a oportunidade de atuar na área do jornalismo cultural. Juntamente com outros 

profissionais, fazia uma agenda cultural às sextas-feiras, intitulada Agenda Carioca que, 

posteriormente, passou a se chamar Bom Programa no Fim de Semana. O material continha 

notas e entrevistas sobre lançamentos. Também escrevíamos no blog Bom Programa, 

hospedado no site da CBN, e que trazia outras dicas de cultura no Rio de Janeiro e na região 

metropolitana. Além disso, realizei matérias para o quadro Cultura em Cartaz. Algumas 

vezes, eram perceptíveis os obstáculos para o exercício do jornalismo cultural. Sabe-se que, 

diante da emergência dos fatos, a matéria de cultura é a primeira a declinar. Nesse contexto, 

muitas reportagens culturais são vistas nas redações como “bundice” (termo utilizado por 

jornalistas para assuntos considerados sem importância) e o repórter de cultura, como um 

artigo de luxo. Praticamente a cereja do bolo. O jornalismo cultural vira o chamado 

                                                           
1
A CBN e a Rádio Globo do Rio de Janeiro integram o Sistema Globo de Rádio. Os profissionais do 

SGR acabam atuando em ambas emissoras.  
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“jornalismo fru-fru”, expressão pejorativa para classificar determinada informação como 

“frescura” ou não tão necessária.  

Durante minhas experiências em emissoras diferentes, as inquietações foram se 

intensificando. Eram muitos os questionamentos e a necessidade de aprofundamento na 

temática, que me motivaram a ingressar no mestrado em Comunicação Social na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2013. Neste mesmo ano tive a oportunidade de 

fazer estágio-docência na UERJ na disciplina de Radiojornalismo. Pude usufruir de muitas 

trocas com os alunos, sempre um aprendendo com o outro. Em 2014, após 12 anos dedicados 

ao rádio, fui trabalhar em TV, onde estou até hoje. Embora tenha mudado de veículo, a 

imersão no ambiente radiofônico continuou para o prosseguimento da minha pesquisa, pela 

minha paixão por esse meio de comunicação e também pela editoria de cultura. 

Pensar sobre a realização do jornalismo cultural no rádio, sobretudo no rádio 

comercial popular, seria uma forma de discorrer sobre assuntos distintos que, juntos, dão o 

sentido para a presente dissertação. Para abordar o tema jornalismo cultural, foi preciso 

percorrer os caminhos que evidenciam a complexidade do termo cultura. Também buscou-se 

uma reflexão sobre o histórico do rádio no Brasil e seu legado cultural. Discutir como o 

jornalismo cultural vem sendo percebido e praticado implicou na abordagem de questões 

relacionadas ao dia a dia nas redações: a precariedade do trabalho jornalístico, a prioridade 

para o material factual, a jovialização dos profissionais nas empresas de comunicação, entre 

outras.  

Assim, estabelecemos como problema central, que conduziu nosso percurso de 

pesquisa, o seguinte questionamento: Qual seria o espaço da cultura no radiojornalismo 

comercial popular contemporâneo brasileiro? Qual o lugar do jornalismo cultural nos 

noticiários de emissoras de rádio privadas com perfil popular? Como se dá essa relação 

entre jornalismo cultural e radiojornalismo comercial popular que, ao que indica, parece não 

ser tão consolidada?  

A presente pesquisa, intitulada Jornalismo cultural no rádio comercial popular: uma 

análise dos noticiários da Super Rádio Tupi e da Rádio Globo do Rio de Janeiro, tem como 

objetos de estudo as duas emissoras radiofônicas. Elas são comerciais, populares e 

concorrentes diretas, já que possuem perfil semelhante de público e programação no Rio de 

Janeiro. Ao mesmo tempo, a seleção das emissoras levou em conta a abrangência das rádios, 

sendo a primeira uma rádio regional, com foco no Estado do Rio de Janeiro, e a segunda, uma 

cabeça de rede com alcance nacional. 
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A hipótese orientadora da pesquisa é a falta ou o pouco espaço para o exercício do 

jornalismo cultural dentro dos principais noticiários da Super Rádio Tupi e da Rádio Globo do 

Rio de Janeiro. Apesar do quadro suposto da predileção pela veiculação de material factual e 

de informação de cunho policial, pensa-se que seria possível praticar o jornalismo cultural nos 

jornais das duas rádios: o Sentinelas da Tupi e O Globo no Ar. Em noticiários que comportam 

notas, reportagens gravadas e entradas ao vivo de repórteres, por que não haveria lugar para a 

editoria de cultura? O fato de serem emissoras populares poderia influenciar nessa escolha? 

Como objetivo geral da dissertação, buscamos analisar o espaço destinado à cultura no 

radiojornalismo brasileiro contemporâneo em rádios comerciais populares. Os objetivos 

específicos serão voltados à discussão de assuntos como o conceito de cultura, cultura 

popular, questões identitárias, resistência contra-hegemônica, a prática do jornalismo cultural, 

o legado cultural do rádio no Brasil, a evolução do veículo e do radiojornalismo. Esses 

objetivos vão proporcionar o movimento de investigação e serão desenvolvidos no percurso 

do estudo. O conjunto desses subtemas deverá atender ao que foi proposto no objetivo geral, 

e, consequentemente, ao problema formulado. 

O presente trabalho visa contribuir para a discussão sobre a prática do jornalismo 

cultural no radiojornalismo comercial popular brasileiro contemporâneo. Durante a pesquisa, 

observou-se a pequena quantidade de estudos e de bibliografia sobre jornalismo cultural no 

radiojornalismo, muito menos, no radiojornalismo comercial popular. Nesse sentido, busca-se 

preencher uma lacuna e estimular a produção de conteúdo sobre o tema. Pretende-se colaborar 

para a abordagem do assunto no ambiente acadêmico, com uma visão crítica sobre os 

processos que envolvem a realização do jornalismo cultural (entende-se, nesse sentido, um 

jornalismo cultural não restrito à mídia impressa, mas que abranja o meio radiofônico).  

O trabalho é desenvolvido a partir de uma metodologia de pesquisa mista, que inclui 

revisão bibliográfica, análise dos principais noticiários das emissoras, além de entrevistas com 

profissionais das duas rádios. A primeira fase da pesquisa foi amparada por um referencial 

teórico que resgatasse os termos cultura e popular e promovesse o diálogo entre os temas 

radiojornalismo, jornalismo cultural no Brasil e aplicação do jornalismo de cultura no rádio 

comercial popular. A bibliografia utilizada e as concepções dos autores que tratam dos 

assuntos mencionados tiveram como intuito a construção das principais ideias que norteiam a 

presente pesquisa. Também integram a dissertação a análise de conteúdo e o estudo 

comparativo do que é veiculado pelo jornalismo da Super Rádio Tupi e da Rádio Globo do 

Rio de Janeiro. Constam ainda entrevistas com redatores, chefes de reportagem e 

coordenadores de jornalismo das duas emissoras. 
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A pesquisa foi estruturada em quatro capítulos, sendo os três primeiros de cunho 

teórico e o último de caráter metodológico e dedicado à análise reflexiva dos resultados desse 

estudo. No primeiro capítulo, intitulado Os sentidos possíveis de cultura, vamos pensar a 

cultura através de seus significados. Para tratar de jornalismo cultural é necessário discorrer 

sobre o conceito de cultura e como ele foi se modificando ao longo do tempo no mundo. A 

palavra esteve associada, inicialmente, à ideia de cultivo, como ao ato de cultivar grãos, 

plantas e animais. Também foi fortemente atrelada à noção de civilização, aos padrões de 

comportamento e aos valores que caracterizam uma sociedade. A ideia de cultura abarca 

ainda atividades artísticas, como o teatro, a dança, o cinema, a literatura e as artes plásticas. 

Em um âmbito mais amplo, no contexto dos meios de comunicação de massa, podemos falar 

em cultura de massa e indústria cultural. Pensar em cultura implica ainda em questionamentos 

sobre o popular e o erudito e numa reflexão a respeito da ideia de resistência. Além do que foi 

mencionado, o primeiro capítulo traz contribuições de nomes ligados aos estudos culturais, 

como Raymond Williams, Richard Hoggart, Edward Palmer Thompson, Stuart Hall e Jesús 

Martín-Barbero. Os estudos culturais surgiram no final dos anos 1950, na Inglaterra pós-

guerra, e se espalharam pelo mundo. Colaboram no presente trabalho com uma percepção 

vasta e ao mesmo tempo complexa da noção de cultura. Sobre sua transformação com o 

passar dos anos, diz o autor britânico Raymond Williams: 

[...] as questões que hoje se concentram nos significados da palavra cultura são 

questões diretamente produzidas pelas grandes mudanças históricas que as 

mudanças em indústria, em democracia e em classe, cada uma a seu modo, 

representam e com as quais as mudanças em arte são uma resposta intimamente 

relacionada. O desenvolvimento da palavra cultura é um registro de um número de 

reações importantes e permanentes a essas mudanças em nossa vida social, 

econômica e política, e pode ser visto, ele mesmo, como um tipo especial de mapa 

por meio do qual a natureza das mudanças pode ser explorada. (WILLIAMS, 2011, 

p.18). 

   

Williams vai se interessar pelo debate sobre as instituições culturais, os meios de 

produção e os processos de reprodução da cultura. Mais tarde, o filósofo espanhol-

colombiano Jesús Martín-Barbero, integrante dos estudos culturais na América Latina, vai 

tratar de comunicação e cultura e desentranhar a complexa trama de mediações que a relação 

comunicação/cultura/política articula. O capítulo traz ainda a divergente concepção da Escola 

de Frankfurt e dos estudos culturais no que concerne à ideia de cultura na sociedade de massa. 

Em O rádio no Brasil como veículo popular e difusor de cultura, segundo capítulo, 

vamos resgatar o legado cultural do rádio no país. O enfoque será na Era de Ouro, nos anos 

1940 e 1950, quando o rádio impulsionou a indústria da cultura e ajudou a despertar o 

interesse pelas artes, especialmente a música. A Rádio Nacional foi símbolo desse período e 
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possibilitou o intercâmbio entre artistas e o público, cedendo espaço a talentos que 

integrariam de vez o cenário cultural brasileiro. Ainda neste capítulo, será traçado um breve 

histórico da evolução do radiojornalismo no país, e discutida a reinvenção do rádio a partir do 

surgimento da TV, quando o jornalismo e a prestação de serviços ganharam destaque. O olhar 

para o passado do rádio servirá de base para pensar o veículo nos dias de hoje, no que se 

refere ao espaço dedicado à cultura pelo radiojornalismo, um dos três pilares das duas 

emissoras estudadas, já que a Super Rádio Tupi e a Rádio Globo do Rio de Janeiro possuem 

como base a tríade notícias-esportes-entretenimento.  

O terceiro capítulo, intitulado Jornalismo cultural: conceito, contexto, conotações, 

crise e críticas, será constituído por uma pesquisa bibliográfica que trate desse campo 

jornalístico. As abordagens incluem diferentes posicionamentos sobre o que pode ser 

compreendido e/ou definido como jornalismo cultural, seus delineamentos numa perspectiva 

histórica, os caminhos percorridos no país e os questionamentos que suscita (sob a ótica de 

pesquisadores e profissionais). Entre as questões estão as pressões do marketing cultural, o 

alto poder de influência dos assessores de imprensa sobre os jornalistas culturais, a falta de 

preparo dos jovens profissionais nesse campo e o preconceito dos jornalistas de outras 

editorias com os que cobrem a área de cultura. Vamos discutir também as possibilidades do 

jornalismo cultural no rádio.  

 A partir desse resgate teórico da evolução do termo cultura, do legado cultural do 

rádio brasileiro, do radiojornalismo e do jornalismo cultural, busca-se a construção da 

estrutura prática. Sendo assim, em O espaço para o jornalismo cultural nos noticiários da 

Super Rádio Tupi e da Rádio Globo do Rio de Janeiro, quarto capítulo, vamos, finalmente, 

analisar os noticiários das duas emissoras radiofônicas, objetos dessa pesquisa. O propósito é 

investigar qual o espaço destinado à editoria de cultura nos dois jornais, que parecem se 

dedicar fortemente a notícias policiais e ao conteúdo factual. Serão estudadas cinco edições 

do noticiário Sentinelas da Tupi no horário de 07h55, além de outras cinco edições do 

noticiário O Globo no Ar, das 8h. Dez noticiários, no total, veiculados de segunda a sexta-

feira, serão submetidos à análise. Todos eles, em semanas diferentes e subsequentes, nas 

seguintes datas: 06/10/2014, 14/10/2014, 22/10/2014, 30/10/2014 e 07/11/2014
2
. O Sentinelas 

                                                           
2
A ideia inicial era analisar os noticiários referentes aos meses de agosto e setembro de 2014. Mas,     

justamente em meados de setembro de 2014, os noticiários O Globo no Ar passaram a ser 

desmembrados: atualmente, um é veiculado para o Rio de Janeiro e outro, para São Paulo, Belo 

Horizonte e rede (composta por 24 afiliadas, além das três emissoras próprias). Antes, um jornal era 

escrito e transmitido com o mesmo conteúdo para todas as praças. Optou-se, então, por analisar os 

noticiários do Rio após essa mudança, para a obtenção de um resultado mais atualizado dessa iniciativa 

da emissora de regionalizar os seus jornais. 
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da Tupi vai ao ar sempre aos 55 minutos, enquanto O Globo no Ar é transmitido nas „horas 

cheias‟. Os horários de 07h55 e de 8h foram escolhidos para o estudo por integrarem o 

período de maior audiência do rádio (horário nobre), que está hoje entre 6h e 12h. O capítulo 

reúne ainda um pouco da história da Super Rádio Tupi e da Rádio Globo, além de dados sobre 

público-alvo e audiência, conforme o IBOPE. Contém entrevistas semiestruturadas com doze 

profissionais, sendo seis de cada emissora, entre redatores, chefes de reportagem e 

coordenadores de jornalismo das rádios Tupi e Globo, no Rio de Janeiro. Eles responderam a 

pelo menos dez perguntas sobre a aplicabilidade do jornalismo cultural no radiojornalismo 

executado no local onde trabalham. As questões vão desde o entendimento dos entrevistados 

sobre o que é jornalismo cultural até propostas do que poderia ser feito nos noticiários, na 

editoria de cultura
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Todas as entrevistas realizadas estão incluídas integralmente ao final desse trabalho.  
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CAPÍTULO I - OS SENTIDOS POSSÍVEIS DE CULTURA 

 

A palavra cultura pode ter tantos sentidos, que somente o fato de tentar teorizá-la 

provoca questionamentos e inquietações: como abordar um tema abrangente e pensar em 

versões para seus significados? Como não esbarrar em preconceitos ao tentar definir o que é 

cultura? Como não reduzir e empobrecer o conceito, já que cultura pode ser todo um modo de 

vida? Distinguir o que é do que não é cultura seria excluir possibilidades? O que pode ser 

relativizado como cultura? O debate envolvendo o termo recai na questão da existência ou 

não de uma cultura erudita e de uma cultura popular. O que poderia ser entendido como 

erudito e o que poderia ser compreendido como popular? Essa não seria uma maneira de 

hierarquizar a cultura?  

Segundo o filósofo britânico Terry Eagleton (2005), cultura é considerada uma das 

poucas palavras mais complexas da língua inglesa. O grande pensador britânico da cultura e 

um dos pilares dos estudos culturais, Raymond Williams, investigou a complexidade do termo 

e sua evolução nas sociedades, e abordou em seus escritos alguns de seus possíveis 

significados no mundo moderno. Para Williams, cultura é uma das palavras que adquiriram 

mais significações ao longo dos anos, e essa característica plural do verbete é tratada por ele 

em uma perspectiva histórica. 

A ideia de cultura seria mais simples se ela tivesse uma reação apenas ao 

industrialismo, mas ela foi também, bastante claramente, uma reação aos novos 

desenvolvimentos políticos e sociais, à democracia. Uma vez mais, com relação a 

isso, é uma reação complexa e radical aos novos problemas de classe social. Além 

disso, embora essas reações definam orientações em uma área externa determinada 

que foi inspecionada, há também, na formação dos significados de cultura uma 

referência evidente de volta a uma área de experiência pessoal e aparentemente 

privada que veio a afetar notavelmente o significado e a prática da arte 

(WILLIAMS, 2011, p. 20). 

 

O objetivo neste capítulo é pensar a cultura através de seus significados, inserida em 

uma estrutura histórica, e abarcar as principais questões que envolvem o termo e sua riqueza. 

A tentativa é justamente a de não estabelecer definições simplistas, mas contribuir para a 

discussão das complexas dinâmicas sociais inerentes ao conceito, através do diálogo com 

autores que se dedicaram ao tema: seja investigando as origens de seus múltiplos sentidos, 

seja no estudo da relação da cultura com a história, os povos, o poder, as artes, a economia; 

seja no debate da cultura no contexto da comunicação de massa e dos estudos culturais.  
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1.1 – Conceitos de cultura 

 

Ao longo do tempo, o sentido da palavra cultura foi se transformando e se 

pluralizando: de „cultivo da terra‟ passou ao „cultivo das mentes‟; ganhou a ideia de 

„civilização‟ e de „busca do conhecimento‟; foi atrelada à questão da identidade de um povo e 

hoje possui forte correlação com artes e entretenimento. De origem latina, o termo cultura 

tem como significado original „atividades agrícolas‟, relacionado ao período feudal e ao 

trabalho agrário. Na tradição romana, remontava ao cultivo do solo e à criação de animais, 

mas também ao sentido de proteger, honrar e cuidar dos ancestrais e antepassados. Embora 

tenha recebido outros significados, a palavra cultura é usada nos dias atuais com uma das 

ideias antigas. Ainda é possível falar em cultura do arroz, da soja e do trigo, por exemplo. 

Vinda do verbo colere, Cultura era o cultivo e o cuidado com as plantas, os animais 

e tudo que se relacionava com a terra; donde, agricultura. Por extensão, era usada 

para referir-se ao cuidado com as crianças e sua educação, para o desenvolvimento 

de suas qualidades e faculdades naturais; donde, puericultura. O vocábulo estendia-

se, ainda, ao cuidado com os deuses; donde, culto (CHAUÍ, 1986, p.14). 

 

Nos séculos XVI e XVII, o termo passou a abarcar o sentido de „cultivo das mentes‟, 

deixando de se atrelar apenas a terra, plantio e animais. Começava, assim, a assumir um 

caráter de civilidade. “Com a expansão da Europa e seu consequente processo de dominação 

política e econômica, o poder de distinção entre o culto e o não culto foi de grande valia para 

implementar e manter o colonialismo” (SANTOS, 2008, p.18). Nos séculos XVIII e XIX, a 

ideia de cultura passou a ser fortemente relacionada aos ideais da elite e a questões como 

comportamento, etiqueta, refinamento, conduta e hábitos das classes dominantes, como 

coloca o filósofo britânico Terry Eagleton: 

Na qualidade de ideia, civilização equipara significativamente costumes e moral: ser 

civilizado inclui não cuspir no tapete assim como não decapitar seus prisioneiros de 

guerra. A própria palavra implica uma correlação dúbia entre conduta polida e 

comportamento ético, que na Inglaterra também pode ser encontrada na palavra 

gentleman [gentil] (EAGLETON, citado, p.19). 

 

A filósofa Marilena Chauí (1986) vai tratar do surgimento da concepção moderna de 

cultura e seus laços com a noção de civilização e História. Ideia essa, que vai se relacionar ao 

homem polido, educado e de boas maneiras. Chauí aborda uma concepção de cultura ligada a 

um aperfeiçoamento moral e racional e ao progresso histórico. Seria uma espécie de ordem 

superior contra a ignorância e a superstição. “Cultura torna-se medida de uma civilização, 

meio para avaliar seu grau de desenvolvimento e progresso” (CHAUÍ, citado, p.12). 
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O britânico Raymond Williams (2011) analisa o desenvolvimento do termo cultura no 

contexto histórico e nas suas relações com as mudanças na indústria, na democracia e nas 

classes sociais na Inglaterra. Williams observa que no final do século XVIII e início do século 

XIX algumas palavras surgem pela primeira vez no vocabulário inglês enquanto outras 

ganham novos significados. São elas, segundo o autor: indústria, democracia, classe, arte e 

cultura. Mas a palavra cultura, para Williams, talvez seja o termo mais surpreendente no que 

diz respeito às modificações. 

Antes desse período ela significava, primordialmente, a “tendência a crescimento 

natural” e depois, por analogia, um processo de treinamento humano. Mas esse 

último uso, que tinha normalmente sido uma cultura de algo, foi modificado, no 

século XIX, para cultura como tal, uma coisa em si mesma. Veio a significar “um 

estado geral ou hábito da mente”, tendo relações muito próximas com a ideia da 

perfeição humana. Segundo, passou a significar “uma situação de desenvolvimento 

intelectual em uma sociedade como um todo.” Terceiro, passou a significar “o corpo 

geral das artes”. E quarto, já mais tarde nesse mesmo século, passou a significar 

“todo um modo de vida, material, intelectual e espiritual”. Como bem sabemos, veio 

também a ser uma palavra que muitas vezes provoca hostilidade ou constrangimento 

(WILLIAMS, 2011, p. 18).  

 

No mundo contemporâneo, a palavra cultura tem um sentido abrangente e complexo. 

Engloba a história, as realidades dos agrupamentos humanos e suas interações. Está ligada aos 

modos de vida de um povo, suas festas, crenças e rituais. É usada para se referir a atividades 

intelectuais em geral, como Filosofia e Ciência, e a manifestações artísticas ou de 

entretenimento, como o teatro, a literatura, a dança, as artes plásticas e a música.  

Em seu sentido amplo, Cultura é o campo simbólico e material das atividades 

humanas, estudadas pela etnografia, etnologia e antropologia, além da filosofia. Em 

sentido restrito, isto é, articulada à divisão social do trabalho, tende a identificar-se 

com a posse de conhecimentos, habilidades e gostos específicos, com privilégios de 

classe, e leva à distinção entre cultos e incultos de onde partirá a diferença entre 

cultura letrada erudita e cultura popular (CHAUÍ, citado, p.14). 

 

O fato de a cultura ter sido remetida à ideia de civilização e aos costumes da elite 

propiciou uma polarização dentro do próprio conceito de cultura: a coexistência de uma 

cultura erudita e de uma cultura popular. Numa perspectiva marxista, a questão que envolve 

essa divisão é a luta de classes: de um lado, os interesses dos mais favorecidos 

economicamente e socialmente; de outro, a resistência dos excluídos. A cultura erudita é 

associada ao universo das classes dominantes, que, ao longo da história, legitimaram 

conhecimentos produzidos e instituições como universidades, bibliotecas e museus. A cultura 

popular aparece relacionada a manifestações mais espontâneas e regionais. Por exemplo, a 

literatura de cordel, o folclore e a capoeira. Para a filósofa Marilena Chauí (1986), o 
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Romantismo
4
 traz características da cultura popular, como a tradição, o nativismo e o espírito 

comunitário, instintivo e puro. 

Com o Romantismo, delineiam-se os traços principais do que se tornou a Cultura 

Popular: primitivismo (isto é, a ideia de que a cultura popular é retomada e 

preservação de tradições que, sem o povo, teriam sido perdidas), comunitarismo 

(isto é, a criação popular nunca é individual, mas coletiva e anônima, pois é a 

manifestação espontânea da Natureza e do Espírito do Povo) e purismo (isto é, o 

povo por excelência é o povo pré-capitalista, que não foi contaminado pelos hábitos 

da vida urbana). (CHAUÍ, citado, p.19). 

 

No livro Notas para a definição de cultura, o poeta e ensaísta anglo-americano T. S. 

Eliot (1996) considera os diferentes significados da palavra cultura. Segundo o autor, quando 

se refere a organismos inferiores, como ao trabalho de um bacteriologista ou de um agricultor, 

por exemplo, fica mais evidente a unanimidade em relação ao seu significado. Por outro lado, 

o termo cultura pode aplicar-se ao melhoramento do espírito humano e, nesse ponto, de 

acordo com Eliot, torna-se mais difícil uma concordância sobre o real entendimento da 

palavra. Eliot perpassa os muitos sentidos da palavra cultura: a ideia de civilidade, de 

erudição, de elegância; como se o homem culto fosse aquele de boas maneiras ou dotado de 

um conhecimento e sabedoria profundos do passado. A noção de cultura também se apresenta 

muitas vezes, de acordo com Eliot, atrelada à filosofia e ao interesse por temas abstratos, além 

de se relacionar às artes, como à música, ao teatro, às artes plásticas e à literatura.  

Cultura pode até ser descrita simplesmente como aquilo que torna a vida mais digna 

de ser vivida. E é também aquilo que justifica outros povos e outras gerações 

quando dizem, ao contemplar os restos e a influência de uma civilização extinta, que 

valeu a pena ter existido essa civilização (ELIOT, citado, p.30). 

 

No livro A conveniência da cultura – usos da cultura na era global, o autor George 

Yúdice (2006) vai refletir sobre como a noção de cultura vem sofrendo transformações e 

como a ideia de cultura está sendo percebida na atualidade, cada vez mais dialogando com 

outros setores. Segundo o autor, que toma como base os Estados Unidos, a cultura se 

expandiu muito em direção às esferas política e econômica, ao mesmo tempo em que as 

noções convencionais de cultura se esvaziaram. Nesse sentido, argumentam alguns autores, a 

cultura perde o seu valor de transcendência; as artes não estão mais sancionadas unicamente 

na esfera da cultura e não receberão fomentos, por exemplo, se não puderem oferecer algum 

tipo de retorno. A cultura pela cultura de nada adiantaria, dentro dessa lógica. “Uma vez que 

                                                           
4
 Romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século 

XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. 
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todos os atores da esfera cultural se prenderam a essa estratégia, a cultura não é mais 

experimentada, valorizada ou compreendida como transcendente” (YÚDICE, citado, p. 281). 

Em um ambiente onde os retornos expressivos para as empresas financiadoras são 

fundamentais e um pré-requisito para a aposta em um projeto cultural, Yúdice (2006) 

questiona qual seria o critério para se investir em um projeto cultural. “As diferentes espécies 

de retorno são incentivos fiscais, comercialização institucional ou valor publicitário, e a 

conversão da atividade não comercial em atividade comercial” (YÚDICE, citado, p.32). Esses 

mecanismos de compensação acabam sendo imprescindíveis, dentro do contexto do que 

chama de culturalização da economia. 

De fato, quando instituições poderosas como a União Europeia, o Banco Mundial e 

o Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), as maiores fundações 

internacionais, e assim por diante começam a compreender a cultura como uma 

esfera crucial para investimentos, a cultura e as artes são cada vez mais tratadas 

como qualquer outro recurso. (YÚDICE, citado, p.30). 

 

Na mesma linha, Paul du Gay (1997) vai tratar, no livro Production of 

culture/Cultures of production, da relação da cultura com a economia e o mundo dos negócios 

na atualidade. Embora os dois termos (a cultura e a economia) sejam considerados por muitos 

incompatíveis, o autor cita exemplos dessa ligação em circunstâncias distintas.  Muitas vezes 

esse entrelaçamento é rejeitado:  

Eles são invariavelmente deixados de lado quando, por exemplo, o governo anuncia 

reduções nos investimentos para artes e demanda que organizações de artes se 

tornem mais empreendedoras na pesquisa por alternativas de investimento. Em outro 

contexto, referências similares são utilizadas quando fãs acusam bandas de „indie‟ 

pop e rock de se venderem ao assinarem contrato com grandes gravadoras. O que 

estes dois exemplos mostram é uma crença de que „economia‟ e „cultura‟ são 

entidades absolutamente autônomas e qualquer junção delas é uma maneira de 

macular e degradar a cultura (GAY, 1997, p.2 – tradução nossa)   
5
. 

 

Ele reconhece ainda que a expressão economia cultural provoque certo estranhamento. 

Se por um lado a economia remete a algo mais objetivo, racionalista e materialista, o termo 

cultura pode ter uma conotação de ambiguidade, de algo mais abstrato. Nesse sentido, cria-se 

uma ideia acerca desses termos e até uma hierarquia entre eles: 

Nestas abordagens, a linguagem da „economia‟ é sustentada para nos fornecer uma 

aparente „transparência‟, um processo material „real‟. Em contraste, a linguagem da 

„cultura‟ parece lidar com a „delicadeza‟, sendo menores os elementos tangíveis da 

vida – significados, representações e valores, por exemplo – e estes assumem ser 

incapazes de gerar de forma clara, sem ambiguidade, portanto, um conhecimento 

verdadeiro. Por um longo período, estas abordagens deram a entender que as 

                                                           
5
 No original: “They are invariably deployed when, for example, the government announces reductions       

in state funding for the arts and demands that arts organizations become more enterprising in their 

search for alternative sources of finance. In a somewhat different context, similar frames of reference 

are utilized when fans accuse „indie‟ pop and rock bands of „selling out‟ when they sign to major record 

labels. What these two examples share is a belief that „economy‟ and „culture‟ are absolutely 

autonomous entities and any merging of them is bound to demean and debase the later”. 
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dimensões culturais da vida eram como um fenômeno superestrutural – isto é, um 

processo e prática de segunda ordem dependente de uma base reflexiva material. 

Neste sentido, a economia assumiu por completo o domínio e determinou o domínio 

cultural. (GAY, citado, p. 2 – tradução nossa) 
6
. 

 

 

 

1.2 - O conceito de indústria cultural 
 

 

Os filósofos alemães Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, assim como outros 

intelectuais da chamada Escola de Frankfurt, analisaram os impactos dos meios de 

comunicação de massa na sociedade e a sua inserção em um mundo industrializado e 

capitalista, no século XX. Os pensadores dedicados à pesquisa social de cunho marxista 

refletiram sobre o uso dos mass media, por parte da classe dominante, para disseminação de 

suas ideias conformistas e controle da população, e alertaram para a dominação da técnica 

sobre a razão no contexto do pós-guerra. Ao elaborarem o conceito de indústria cultural, 

Adorno e Horkheimer (2002) abordam a interferência do capitalismo no conteúdo dos 

veículos de massa e no próprio sentido de cultura, que estaria reduzido a uma simples 

mercadoria. Segundo os pensadores, a lógica cultural do sistema de mercado é tratar o público 

como um mero consumidor e manter os interesses financeiros e políticos das elites. Para 

Adorno e Horkheimer, o rádio, a televisão e o cinema, por exemplo, estão inseridos nessa 

perspectiva e visam obter um comportamento dócil e domesticado de seu público, pelo 

conteúdo do que veiculam e pela exploração dos bens culturais. 

O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empacotados como arte. A 

verdade de que nada são além de negócio lhes serve de ideologia. Esta deverá 

legitimar o lixo que produzem de propósito. O cinema e o rádio se autodefinem 

como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores-gerais 

tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos (ADORNO e 

HORKHEIMER, 2002, p.8). 

 

Os pensadores da Escola de Frankfurt destacaram a importância da autocrítica na realidade 

contemporânea. Seria uma forma de reagir à prevalência da maquinização, capaz de alienar e robotizar 

a sociedade. Para Adorno e Horkheimer (2002), o mundo tecnológico busca a passividade do 

                                                           
6
 No original: “In these approaches, the language of the „economy‟ is held to provide us with seemingly 

„transparent‟, „factual‟ material processes. In contrast, the language of „culture‟ is seen to deal with the 

„soft‟, seemingly less tangible elements of life – meanings, representations and values, for example – 

and these are assumed to be incapable of generating clear, unambiguous and hence „true‟ knowledge. 

For a long time, these approaches tended to view the „cultural‟ dimensions of life as largely 

„superstructural‟ phenomena – that is, as „second order‟ processes and practices dependent upon and 

reflective of the material base. In this sense, the economy was assumed to completely dominate and 

determine the cultural domain”. 
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indivíduo. A cultura industrializada utiliza as mesmas fórmulas para as massas. O cinema faz uso dos 

clichês de tal forma que o público pode prever como será o desfecho dos filmes.  

Desde o começo, é possível perceber como terminará um filme, quem será 

recompensado, punido ou esquecido; para não falar da música leve em que o ouvido 

acostumado consegue, desde os primeiros acordes, adivinhar a continuação e sentir-

se feliz quando ela ocorre. O número médio de palavras da short-story [conto curto] 

é aquele e não se pode mudar. Mesmo as gags [truques, piadas], os efeitos e os 

compassos são calculados, assim como o quadro onde são montados. Ministrados 

por especialistas, sua escassa variedade é distribuída pelos escritórios. A indústria 

cultural se desenvolveu com a primazia dos efeitos, da performance [desempenho] 

tangível, do particular técnico sobre a obra, que outrora trazia a ideia e com essa foi 

liquidada (ADORNO e HORKHEIMER, citado, p.14). 

 

No ensaio Comunicação de massa, gosto popular e a organização da ação social, o 

sociólogo estadunidense Robert K. Merton e o sociólogo austríaco Paul F. Lazarsfeld (2000) 

discorreram sobre o poder de persuasão dos veículos de massa e os seus efeitos na sociedade. 

Para eles, os meios de comunicação, controlados por empresas que buscam o lucro e o 

cumprimento de seus interesses financeiros e ideológicos, atribuem status a determinadas 

pessoas, conferindo legitimidade a certos grupos e programas de rádio ou TV, por exemplo. 

Nesse contexto, quem sustenta os mass media são os anunciantes, que também influenciam e 

direcionam o conteúdo do que é veiculado. Sendo assim, esses meios contribuem para a 

manutenção da estrutura social e cultural vigente, sem tentar modificá-la: 

Um grupo comunitário [...] pode solicitar ao produtor de um seriado de rádio que 

coloque o tema tolerância racial em seu programa. Se o produtor achar que esse 

tema é seguro, que não antagonizará nenhuma parte substancial de sua plateia [sic], 

poderá concordar; mas à primeira indicação de que é um tema perigoso pois poderá 

afastar consumidores potenciais – o recusará, ou logo abandonará o experimento. Os 

objetivos sociais são constantemente expulsos dos media [mídia] ao entrarem em 

conflito com sua rentabilidade (LAZARSFELD; MERTON, 2000, p.121). 

 

Dentro dessa perspectiva de uma cultura opressora voltada para as massas, Merton e 

Lazarsfeld (2000) mencionam como questões preocupantes a perda da capacidade crítica, o 

conformismo e a passividade do público. Uma das consequências sociais dos meios de 

comunicação, segundo Merton e Lazarsfeld, é a disfunção narcotizante de quem os consome. 

“[...] esse vasto fluxo de comunicações suscita apenas uma preocupação superficial com os 

problemas sociais, e essa superficialidade frequentemente encapa a apatia da massa” 

(LAZARSFELD; MERTON, citado, p.119). 

O filósofo e sociólogo francês Abrahan A. Moles (2000) abordou a questão da relação 

direta entre publicidade e programação nos meios de comunicação de massa. Dentro do que 

denominou „doutrina demagógica‟, as radiodifusões passam a atuar como auxiliares técnicos 

do campo publicista, oferecendo aos ouvintes e telespectadores valores da sociedade de 

consumo, através de mensagens estereotipadas, e exigindo deles o menor esforço intelectual. 
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Entre as características citadas por Moles está “[...] situar o nível do que é dito em uma taxa 

de inteligibilidade correspondente a um cociente intelectual de, aproximadamente, 10 pontos 

abaixo do cociente médio do nível social que se quer atingir” (MOLES, 2000, p.78). 

O sociólogo Edgar Morin (1969), argumenta que as artes técnicas (como o rádio, a TV 

e o cinema) foram desenvolvidas com o objetivo do lucro e tiveram adesão maciça, graças ao 

impulso do mundo capitalista, embora a indústria cultural tenha se estabelecido em todos os 

regimes, tanto no estatal quanto na iniciativa privada. Morin destaca a concentração dos meios 

de comunicação por grupos que detêm o poder do aparelhamento e acabam dominando os 

veículos de massa. Para Morin, essa concentração técnica leva a uma concentração 

burocrática, que filtra o pensamento criativo. “[...] o „poder cultural‟, aquele do autor da 

canção, do artigo, do projeto de filme, da ideia radiofônica, se encontra imprensado entre o 

poder burocrático e o poder técnico.” (MORIN, citado, p. 28). A partir daí, há uma tendência 

à predominância da organização racional da produção e da despersonalização da criação. 

[...] a padronização impõe ao produto cultural verdadeiros moldes espaço-temporais: 

o filme deve ter, aproximadamente, 2.500 de película, isto é, cobrir uma hora e 

meia; os artigos de jornais devem comportar um determinado número de sinais 

fixando antecipadamente suas dimensões; os programas de rádio são cronometrados. 

Na imprensa, a padronização do estilo se dá no rewriting [revisão do texto] Os 

grandes temas do imaginário (romances, filmes) são, eles mesmos, em certo sentido, 

arquétipos e estereótipos constituídos em padrão (MORIN, citado, p.33). 

 

Apesar dessas observações sobre a indústria cultural, o sociólogo francês considera 

que, embora reduzido, dentro dos próprios veículos de comunicação há espaço para a 

expressão de trabalhos que fogem às fórmulas da cultura de massa. Para Morin, a cultura de 

massa é composta pela contradição entre a opressão e a liberdade, mesmo que seja uma 

liberdade restrita. Paradoxalmente, este seria o equilíbrio necessário à sobrevivência dos 

meios de comunicação, que, para manterem o público, não podem ignorar a renovação. Ele 

pondera sobre o funcionamento da indústria cultural, que estabelece uma lógica 

centralizadora, manipuladora e padronizadora, ao mesmo tempo em que firma uma lógica 

individualista, concorrencial e inovadora.  

É a existência dessa contradição que permite compreender, por um lado, esse 

universo imenso estereotipado no filme, na canção, no jornalismo, no rádio, essa 

zona de criação e de talento no seio do conformismo padronizado. Pois a cultura 

industrializada integra os Bresson e os Brassens, os Faulkner e os Welles, ora 

sufocando-os, ora desabrochando-os (MORIN, citado, p.31). 

 

Edgar Morin (1969) destaca a questão da crise do autor em meio à padronização e à 

opressão que envolvem os meios de massa. Segundo o sociólogo, muitas vezes o profissional 

da indústria cultural, como o jornalista, diretor ou escritor, sente-se envergonhado de sua obra, 

como se não a reconhecesse e não se identificasse com ela. Nesse contexto, a grande 
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satisfação com o próprio trabalho é esmagada pelo alto controle da indústria cultural. Por isso 

Morin acredita que, o autor, mesmo recebendo uma oferta salarial generosa, não está livre da 

frustração intelectual e da vergonha do resultado de sua criação.  

O copydesk, anônimamente [sic], dá forma às aventuras de Margareth no France-

Dimanche. Conta o 17 de Outubro como um suspense em que Lenine seria o terceiro 

homem. O cenarista constrói descuidadamente cenários que êle [sic] despreza. Um 

Dassin se submete à Lollobrigida para rodar La Loi, um LazloBenedek, para escapar 

ao silêncio aceita a ninharia convencional de um script. E assim, vemos 

frequentemente autores que dizem: “Isso não é meu filme, fui obrigado a aceitar essa 

vedete, - tive que aceitar este happy end - fui forçado a fazer este artigo mas não o 

assinarei, - é realmente preciso que eu diga isso neste programa de rádio” (MORIN, 

citado, p.35). 

 

Apesar dessa realidade, em alguns momentos, na medida de seu sucesso, Morin 

reconhece que o profissional tem a oportunidade de divulgar sua obra mais singular, já que a 

relação padronização-invenção é dinâmica, e não estática. A indignação e o desejo de 

expressar os pensamentos oprimidos pela lógica mercadológica dos meios de massa podem 

resultar em trabalhos menos custosos financeiramente, mais independentes e prazerosos. 

Seriam uma espécie de resposta do profissional à sua própria insatisfação e até resultado da 

repulsa pelo o que produz para a grande indústria. Nesse contexto, surgem a sua 

transcendência e criatividade para realizar trabalhos que considere mais dignos e libertadores. 

Seria uma alternativa em meio à hegemonia da indústria cultural. 

Enfim, existe uma zona marginal e uma zona central da indústria cultural. Os 

autores podem se expressar em filmes marginais, feitos com um mínimo de despesas 

nos programas periféricos do rádio e de televisão, nos jornais de público limitado. 

Inversamente, a padronização restringe a parte da invenção (levando-se em conta 

algumas grandes exceções) no setor fechado da indústria cultural, o setor 

ultraconcentrado, o setor onde funciona a tendência ao consumo máximo (MORIN, 

citado, p.36). 

 

 

 

 1.3 A cultura e o popular à luz dos estudos culturais 
 

 

 

Os estudos culturais surgiram no final dos anos 1950, na Inglaterra, no contexto do pós-

guerra, e se espalharam pelo mundo
7
. Buscam compreender as relações existentes entre a 

cultura contemporânea e a sociedade, trazendo uma percepção abrangente e complexa sobre a 

noção de cultura. Nesse sentido, ela pode ser vista como um espaço que envolve os aspectos 

antropológico e sociológico, assim como um lugar caracterizado por disputas de poder, onde 

forças contra-hegemônicas e valores alternativos desafiam a cultura dominante. No artigo 

                                                           
7
 O campo dos estudos culturais surge, de forma organizada, através do Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS), diante da alteração dos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra do 

pós-guerra. 
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intitulado Os estudos culturais (2001), a pesquisadora Ana Carolina Escosteguy entende que 

essa área atribui à cultura um papel não totalmente explicado pelas determinações da esfera 

econômica: 

A relação entre marxismo e os estudos culturais inicia-se e desenvolve-se através da 

crítica de um certo reducionismo e economicismo daquela perspectiva, resultando na 

contestação do modelo base-superestrutura. A perspectiva marxista contribuiu para 

os estudos culturais no sentido de compreender a cultura na sua "autonomia 

relativa", isto é, ela não é dependente das relações econômicas, nem seu reflexo, mas 

tem influência e sofre consequências das relações político-econômicas. Existem 

várias forças determinantes - econômica, política e cultural - competindo e em 

conflito entre si, compondo aquela complexa unidade que é a sociedade
8
. 

 

Os estudos culturais tomam como objeto artefatos que possam ser considerados 

culturais, desde a literatura ou uma exposição até um programa de rádio ou TV, por exemplo. 

Diversas são as apropriações que os autores dos estudos culturais lançaram no mundo 

acadêmico da Comunicação Social. Entre os fundadores desse campo teórico estão os ingleses 

Richard Hoggart, Edward Palmer Thompson e Raymond Williams. Outros nomes importantes 

na consolidação dos estudos culturais são o jamaicano Stuart Hall e o filósofo espanhol 

radicado na Colômbia, Jesús Martín-Barbero.  

No texto What is cultural studies anyway?, o autor Richard Johnson (1996) percebe os 

estudos culturais como uma espécie de alquimia para a produção de conhecimento útil e 

entende que a tentativa de codificá-los poderia paralisar suas reações. Nesse sentido, segundo 

Johnson, os estudos culturais demonstram uma abertura reflexiva e versatilidade teórica, e 

estão longe de definições simplistas.   

[...] boa parte das fortes continuidades da tradição dos estudos culturais está contida 

no termo singular cultura, que continua útil não como uma categoria rigorosa, mas 

como uma espécie de síntese de uma história. Ele tem como referência, em 

particular, o esforço para retirar o estudo da cultura do domínio pouco igualitário e 

democrático das formas de julgamento e avaliação que, plantadas no terreno da alta 

cultura, lançam um olhar de condescendência para a não cultura das massas 

(JOHNSON, 1996, p. 107 – tradução nossa) 
9
. 

 

No ensaio Estudos culturais: uma introdução, Ana Carolina Escosteguy (2010) diz 

que esse campo de pesquisa deve ser considerado tanto em um contexto político, quanto sob 

uma perspectiva teórica. “[...] tiveram um impacto teórico e político que foi além dos muros 

acadêmicos, pois, na Inglaterra, constituíram-se numa questão de militância e num 

compromisso com mudanças sociais radicais” (ESCOSTEGY, 2010, p. 142). Os estudos 

                                                           
8
ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os estudos culturais, 2001. Disponível em: 

<http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/estudos_culturais_08_06.php>. Acesso em: 21 

jun.2015. 
9 

No original: “[...] a lot of a powerful continuities are wrapped up in the single term „culture‟, wich 

remains useful not as rigorous category, but as a kind of summation of a history. It references in 

particular the effort to heave the study of culture from its inegalitarian anchorages in high-artistic 

connoisseurship and in discourses, of enormous condescension, on the not-culture of the masses”. 

http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/estudos_culturais_08_06.php
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culturais vão se preocupar com os produtos da cultura popular e dos meios de comunicação de 

massa, que expressam os caminhos da cultura contemporânea. Há uma nova formulação do 

conceito de cultura, segundo a autora, cujo papel não é explicado apenas pelo viés econômico.  

Com a extensão do significado de cultura – de textos e representações para práticas 

vividas –, considera-se em foco toda produção de sentido. O ponto de partida é a 

atenção sobre as estruturas sociais (de poder) e o contexto histórico enquanto fatores 

essenciais para a compreensão da ação dos meios massivos, assim como o 

deslocamento do sentido de cultura da sua tradição elitista para as práticas cotidianas 

(ESCOSTEGUY, citado, p.143). 

 

Para Richard Johnson (1996), os três modelos principais de pesquisa no âmbito dos 

estudos culturais são os baseados na produção, no texto e na cultura vivida. O primeiro tem 

relação com práticas contra–hegemônicas e de resistência; o segundo passa por uma lógica de 

transformação, enquanto o último pode contribuir no sentido de tornar hegemônicas culturas 

marginalizadas. De acordo com o autor, é interessante observar cada tipo de abordagem, que 

implica uma visão diferenciada da política cultural. Ao mesmo tempo, elas não devem ser 

reduzidas.  

Os estudos baseados na produção implicam uma luta para controlar ou transformar 

os mais poderosos meios de produção cultural ou para desenvolver meios 

alternativos pelos quais estratégias contra-hegemônicas poderiam ser buscadas. 

Esses discursos são, em geral, dirigidos a reformadores institucionais ou a partidos 

políticos de esquerda. Os estudos baseados no texto, ao se focalizarem nas formas 

dos produtos culturais, têm, em geral, se preocupado com as possibilidades de uma 

prática cultural transformativa Eles têm se dirigido, mais frequentemente, aos 

praticantes de vanguarda, aos críticos e aos professores. Essas abordagens têm 

atraído, especialmente, educadores profissionais em faculdades ou escolas, porque 

os conhecimentos apropriados à prática critica têm sido adaptados (não sem 

problemas) a um conhecimento apropriado a leitores críticos. Finalmente, a pesquisa 

das culturas vividas tem estado estreitamente associada com uma política de 

representação, apoiando as formas vividas dos grupos sociais subordinados e 

criticando as formas públicas dominantes à luz de sabedorias ocultas (JOHNSON, 

citado, p.97 – tradução nossa) 
10

. 

 

Dentro de uma análise cultural, de acordo com Richard Johnson (1996), é recorrente a 

ligação com o chamado economicismo. Para ele, há uma tensão dedicada ao modelo de 

produção capitalista, mas sem pensar a questão da natureza mais complexa e ambígua do 

circuito das mercadorias culturais. Porém, no entendimento de Richard Johnson, para os 

                                                           
10

 No original: “Production-related studies imply a struggle to control or transform the most powerful 

means of cultural production, or to throw up alternative means by wich a counter-hegemonic strategy 

may be pursued. Such discourses are usually addressed to institutional reformers or to radical political 

parties. Text-based studies, focussing on the forms of cultural products, have usually concerned the 

possibilities of a transformative cultural practice. They have been addressed most often to avant-garde 

practitioners, critics and teachers. These approaches have appealed especially to professional educators, 

in colleges or schools, because knowledges appropriate to radical practice have been adapted (not 

without problems) to a knowledge appropriate to critical readers. Finally, research into lived cultures 

has been closely associated with a politics of „representation‟ upholding the ways of life of subordinated 

social groups and criticising the dominant public forms in the light of hidden-wisdoms”. 
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estudos culturais, existem modos de subjetividades inseridos nesse contexto. Haveria, assim, 

uma revelação de outros espaços sociais, como o próprio funcionamento da mídia comercial. 

As condições de produção incluem não apenas os meios materiais de produção e 

organização capitalista do trabalho, mas um estoque de elementos culturais já 

existentes, extraídos do reservatório da cultura vivida ou dos campos já públicos de 

discurso (JOHNSON, citado, p.91- tradução nossa) 
11

.   

  

Ainda na concepção de Johnson (1996), ao pensar uma obra de arte, por exemplo, os 

estudos culturais não vão estudar um determinado romance por ele próprio, mas, sim, 

perceber as formas subjetivas ou culturais efetivadas por ele. A ideia é descentrar o „texto‟ 

como objeto de estudo e não analisá-lo apenas pelos efeitos sociais que se pensa que ele 

produz. Há que se relacionar com o contexto, que inclui desde uma forma subjetiva particular 

até, por exemplo, uma determinada condição doméstica do lar ou ainda uma conjuntura 

histórica mais ampla. 

[...] o objeto último dos estudos culturais não é, em minha opinião, o texto, mas a 

vida subjetiva das formas sociais em cada momento de sua circulação, incluindo 

suas corporificações textuais. Isto está muito distante da valoração literária dos 

textos por si mesmos, embora, naturalmente, os modos pelos quais algumas 

corporificações textuais de formas subjetivas são valoradas relativamente a outras, 

especialmente por críticos ou educadores (o problema, especialmente, do „baixo‟ e 

do „alto‟ na cultura), sejam uma questão central, especialmente em teorias de cultura 

e classe (JOHNSON, citado, p. 97 – tradução nossa
12

). 

 

O antropólogo argentino Néstor García Canclini (2007), pesquisador contemporâneo 

na área de comunicação, cultura e sociologia, propõe reflexões sobre os estudos culturais e 

suas reinterpretações. Para ele, os estudos culturais, livres da ortodoxia e da rigidez teóricas, 

acabam se configurando em uma espécie de „não disciplina‟. Canclini acredita que o avanço 

dos estudos culturais esteja atrelado à sua irreverência. O autor cria uma metáfora que indica 

certa abertura desse campo de pesquisa.   

Estruturar campos disciplinares foi, entre os séculos XVIII e o XX, como traçar ruas 

e ordenar territórios autônomos num tempo em que era preciso defender a 

especificidade de cada saber em face das totalizações teológicas e filosóficas. Mas as 

disciplinas entusiasmaram-se com esta obra urbanística e, por razões, de segurança, 

começaram a fechar ruas e a impedir que servissem para aquilo a que 

originariamente se destinavam: facilitar a circulação e a passagem de um bairro a 

outro. Os estudos culturais são tentativas de reabrir avenidas ou passagens e impedir 

que se tornem extensões privadas de umas poucas casas (GARCIA CANCLINI, 

2007, p.184). 

                                                           
11 

No original: “The conditions of production include not merely the material means of production and       

capitalist organisation of labour, but a stock of already existing cultural elements drawn from the 

reservoirs of lived culture or from the already public fields of discourse”. 
12

 No original: “[...] the ultimate object of cultural studies is not, in my view, the text, but the social life 

of subjective forms at each moment of their circulation, inclunding their textual embodiments. This is a 

long way from a literary valuing of texts for themselves, though, of course, the modes in wich some 

textual embodiments of subjective forms come to be valued over others, especially by critcs or 

educators – the problem especially of „high‟ and „low‟ in culture – is a central question, especially in 

theories of culture and class”. 
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 Pensar a cultura ao longo do tempo, à luz das contribuições dos estudos culturais, é  

recurso importante para tentar entendê-la como algo dinâmico, em transformação e que está 

atrelado a diversos setores da sociedade contemporânea, como economia, política, artes e 

indústria. A cultura não é representada somente através do teatro, cinema, literatura e música, 

por exemplo: vai englobar novos contextos e significados. Deixa de ser apenas um conjunto 

de valores, costumes e normas de convivência de um povo ou de um determinado lugar ou 

espaço. “[...] reconhecidas certas mudanças a partir de meados do século XX, com os estudos 

culturais o objeto de conhecimento científico chamado „cultura‟ adquiriu um novo 

significado” (ESCOSTEGUY, 2011, p.14). A cultura passa a ser vista como algo que dissolve 

fronteiras, que se desterritorializa, que se mistura a outros aspectos das sociedades (levando 

em consideração interesses particulares e a difusão desses significados pelos meios de 

informação no contexto capitalista). A lógica dicotômica cultura versus economia também 

perde seu sentido: 

Da política à economia, incluindo o espaço dos negócios e dos empreendimentos 

comerciais, todos os processos e práticas da nossa vida social estão envolvidos com 

questões culturais. Levando em conta essa situação, não seria possível atribuir à 

cultura um papel secundário (ESCOSTEGUY, citado, p.15). 

 

Um dos expoentes dos estudos culturais, empenhado em pensar a cultura e a 

comunicação na América Latina, o filósofo Jesús Martín-Barbero (2013) sinaliza para o 

diálogo existente entre o espaço da cultura e da política e o Romantismo (daí, em sua 

concepção, viria a noção de cultura popular - uma espécie de reação e de fuga da humanidade 

no contexto da sociedade capitalista). Este último, segundo o autor, é percebido pela 

modernidade de maneira preconceituosa, reduzido a uma escola literária ou musical, a algo 

melodramático, piegas e sentimental. Para Martín-Barbero, os românticos chegam por três 

caminhos à descoberta da ideia de povo: pela exaltação revolucionária (incluindo aí o espírito 

de coletividade e a figura do herói que enfrenta o mal), pela reação política contra a fé 

racionalista e o utilitarismo burguês; e pelo nacionalismo.  

Da relação entre a mudança na ideia [sic] de cultura e o acesso do popular ao espaço 

que a nova noção recobre, é bom exemplo o fato de que Herder – que em 1778 

publica os Volkslieder, nos quais apresenta como autêntica poesia a que emerge do 

povo, “comunidade orgânica” – só uns anos depois, em 1784, escreve Ideias [sic] 

para uma filosofia na história da humanidade, onde estabelece a impossibilidade de 

compreender a complexidade da evolução da humanidade a partir de um só 

princípio, e tão abstrato como a “razão”, e a necessidade então de aceitar a 

existência de uma pluralidade de culturas, isto é, de diferentes modos de 

configuração da vida social (MARTÍN-BARBERO, citado, p. 37). 

 

Uma das críticas no trabalho de Jesús Martín-Barbero aos marxistas ortodoxos é a 

desconstrução, no século XIX, da ideia de povo gerada pelo movimento romântico. A 



28 
 

dissolução completa, como ele denomina, teve contribuição, segundo o autor, tanto pela 

esquerda, na ideia de classe social, quanto pela direita, no conceito de massa. A mudança no 

conceito de povo para o de classe nesse período ganha contornos no debate entre anarquistas e 

marxistas, e, conforme o autor, para esses últimos, os chamados „Ilustrados‟, “a ignorância e a 

superstição não são meros resíduos, senão efeitos da „miséria social‟ das classes populares 

[...]” (MARTÍN-BARBERO, citado, p.42). 

Assim como Martín-Barbero, a filósofa Marilena Chauí (1986) resgata essa oposição 

entre os Românticos e os Ilustrados no entendimento da noção de povo e de cultura popular. 

A filósofa menciona o espanhol-colombiano ao tratar de certa contradição dos Ilustrados: ao 

mesmo tempo em que estão contra a tirania, em nome da vontade popular, vão contra o povo 

e a favor da razão. Já para os Românticos, segundo a autora, esse racionalismo deve ser 

combatido para dar lugar à alma popular, à simplicidade e à pureza do povo. O primitivismo, 

a preservação de tradições, o comunitarismo e o purismo estão incluídos no Romantismo e 

dão o tom da ideia romântica de cultura popular. Enquanto o Romantismo manifesta um 

interesse pelo passado, os Ilustrados veem no futuro o tempo não popular, identificado com a 

Razão, conforme explica Chauí:  

A dualidade Povo-povinho persistirá na Ilustração. Haverá, para ela, o Povo como 

vontade universal e legislador soberano, unidade jurídica dos cidadãos definidos 

pela lei, e o povinho ou populacho, ignorante, supersticioso, irracional e sobretudo 

sedicioso – a massa perigosa (CHAUÍ, citado, p.17).  

 

O teórico cultural e sociólogo jamaicano Stuart Hall, cujo papel foi relevante para a 

consolidação dos estudos culturais, discute questões identitárias em seus trabalhos ao 

discorrer sobre temas como racismo, trabalho, indústria, a cultura, o popular e ideologia. No 

livro Da diáspora: identidades e mediações culturais (2009), Hall inicia seu texto expondo 

sua dificuldade em lidar com os termos popular e cultura, especialmente quando os dois 

temas aparecem juntos. Para ele, a base do estudo da cultura popular e de suas transformações 

é a luta em torno da cultura dos trabalhadores e dos pobres no decorrer da transição para o 

capitalismo agrário e, mais tarde, na consolidação do capitalismo industrial. “As mudanças no 

equilíbrio e nas relações das forças sociais ao longo dessa história se revelam, 

frequentemente, nas lutas em torno da cultura, tradições e formas de vida das classes 

populares” (HALL, 2009, p. 231). Segundo Hall (2009), o que ocorre ao longo do tempo é a 

rápida destruição dos estilos de vida e sua transformação em algo novo: em vez de caírem em 

desuso, elas simplesmente são ativamente descartadas para que outras possam tomar o seu 

lugar. “A „transformação cultural‟ é um eufemismo para o processo pelo qual algumas formas 

e práticas culturais são expulsas do centro da vida popular e ativamente marginalizadas” 
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(HALL, citado, p.232). Seu destaque é para o caráter dinâmico da cultura popular: ao mesmo 

tempo em que ela retém, ela resiste. Esse duplo movimento vai caracterizar o termo. E, para o 

autor, é essa contradição que deve ser observada no estudo da cultura popular:  

A partir dessas bases culturais, frequentemente muito distantes das disposições da 

lei, do poder e da autoridade, o “povo” constantemente ameaçava eclodir: e quando 

o fez, invadiu o palco das relações clientelistas e de poder com um clamor e um 

estampido ameaçadores – com pífaros e tambores, com laço e efígie, com manifesto 

e ritual – e frequentemente com uma disciplina ritual popular surpreendente. 

Contudo, sem nunca romper os fios do paternalismo, da deferência e do terror que os 

aprisionava contínua senão frouxamente (HALL, citado, p.233). 

 

Quanto ao termo popular ser compreendido como algo dirigido, consumido e 

apreciado pelas massas, Stuart Hall o entende como o mais ligado ao senso comum. Mas o 

autor tem cautela com essa definição de popular na medida em que as pessoas não são 

totalmente passivas ou aviltadas o tempo inteiro sem, em algum momento, rejeitar o que lhe é 

oferecido pela indústria cultural:   

Ora, se as formas e as relações das quais depende a participação nesse tipo de 

cultura comercialmente fornecida são puramente manipuláveis e aviltantes, então as 

pessoas que consomem e apreciam esses produtos devem ser, elas próprias, aviltadas 

por essas atividades ou viver em um permanente estado de „falsa consciência‟. 

Devem ser uns „tolos culturais‟ que não sabem que estão sendo nutridos por um tipo 

de ópio do povo (HALL, citado, p.233). 

 

Assim, não seria razoável pensar a cultura comercial popular sem considerar a sua 

complexidade – ao mesmo tempo em que promove um falso apelo, também oferece elementos 

de reconhecimento e identificação. Essa seria a dinâmica, segundo Hall, e o público acabaria 

por responder a essas recriações e atitudes reconhecíveis dos meios de comunicação. 

A linguagem do jornal Daily Mirror não é nem uma construção pura do linguajar do 

Fleet Street, nem é a linguagem que os leitores trabalhadores realmente falam. É 

uma espécie altamente complexa de ventriloquismo linguístico, em que a 

brutalidade degradante do jornalismo popular é habilmente combinada e entretecida 

a alguns dos elementos da objetividade e da peculiaridade vívida da linguagem da 

classe trabalhadora. Ele não conseguiria sobreviver sem preservar um pouco de suas 

raízes vernáculas – no “popular” (HALL, citado, p. 239). 

 

Hall também mantém certo cuidado ao tratar da cultura popular no sentido mais 

antropológico, relacionado aos valores, costumes e crenças. Para o autor, a quantidade de 

coisas que o povo faz ou realizou é infinita, e ficaria difícil definir o que não seria incluído na 

lista. Além disso, de acordo com Stuart Hall, o que caracteriza o popular e o não popular se 

modifica constantemente – o valor cultural das formas populares pode ser promovido e mudar 

de lado, passando a integrar o que é considerado de domínio central da cultura dominante. 

Hall opta por outra definição de popular. Essa definição, segundo ele, considera em qualquer 

período as formas e as atividades cujas raízes se situam nas condições sociais e materiais de 
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classes específicas, além de pensar o domínio dessas formas e atividades culturais como um 

campo mutante.  

Observa o processo pelo qual essas relações de domínio e subordinação são 

articuladas. Trata-as como um processo: o processo pelo qual algumas coisas são 

ativamente preferidas para que outras possam ser destronadas. Em seu centro estão 

as relações de força mutáveis e irregulares que definem o campo da cultura – isto é, 

a questão da luta cultural e suas muitas formas. Seu principal foco de atenção é a 

relação entre a cultura e as questões de hegemonia (HALL, citado, p. 241). 

 

 

 

1.3.1 - Os estudos culturais e as críticas à indústria cultural 

 

 

Os estudos culturais seguiram em um caminho diferente da Escola de Frankfurt, 

conforme será visto nessa parte do presente subcapítulo. Romperam com as abordagens 

tradicionais dos estudos da comunicação ao rejeitar a ideia de um público indiferenciado ou 

passivo. Para os estudos culturais, as mensagens são decodificadas por públicos diversos, 

variando conforme diferentes fatores, entre os quais as orientações sociais e políticas. Na 

visão de Jesús Martín-Barbero (2013), por exemplo, a experiência do nazismo pode ter sido o 

motivador do radicalismo nas reflexões dos frankfurtianos, principalmente Adorno e 

Horkheimer, na elaboração do conceito de indústria cultural.  

[...] somos herdeiros de uma concepção ascética que condenou o ócio como tempo 

do vício, e de uma crítica ideológica que confunde a diversão com a evasão 

alienante, especialmente a partir de sua massificação e sua mercantilização pelas 

indústrias culturais (MARTÍN-BARBERO, citado, p.227). 

 

A Escola de Frankfurt vai se referir à atrofia e à passividade do espectador frente aos 

meios de comunicação de massa e à degradação da cultura, que, para os frankfurtianos, se 

transforma em indústria de diversão, dentro de uma vida desumana, nos moldes capitalistas. 

Martín-Barbero propõe uma reflexão crítica sobre esse pensamento: 

[...] em lugar de ir da análise empírica da massificação à de seu sentido na cultura, 

Adorno e Horkheimer partem da racionalidade desenvolvida pelo sistema tal e como 

pode ser analisada no processo de industrialização-mercantilização da existência 

social – para chegar ao estudo da massa como efeito dos processos de legitimação e 

lugar de manifestação da cultura em que a lógica da mercadoria se realiza 

(MARTÍN-BARBERO, citado, p. 71).  

 

Os anos 1930 foram decisivos para a América Latina, segundo Jesús Martín-Barbero 

(2013). Não apenas pelo desenvolvimento das indústrias ou pela questão econômica, mas 

também na área política, devido ao surgimento das massas nas cidades. O êxodo rural 

provocou o crescimento das classes populares. Nascia, assim, na concepção de Martín-

Barbero, uma nova forma de existência do popular. Os oriundos do campo precisavam retirar 
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documentos de identidade, aprender a andar de ônibus pela grande cidade e a se adaptar a 

todas essas exigências, aos olhos hostis das classes burguesas. A quantidade de pessoas nas 

cidades significou um déficit no transporte e na moradia. Isso tudo resultou em uma nova 

forma de morar, de andar pela cidade, de se expressar e de comportar-se. As massas iam 

criando suas periferias. “[...] era na integração que residia a subversão. A massificação era de 

uma só vez, com a mesma força, a integração das classes populares à „sociedade‟ e a 

aceitação por parte desta do direito das massas [...] (MARTÍN-BARBERO, citado, p. 226). 

De acordo com Martín-Barbero, a cultura de massa representava, assim, a própria 

sobrevivência das classes populares, tanto fisicamente, quanto culturalmente. Essa última se 

expressava através da música, das novelas de rádio, do cinema. Essa seria uma perspectiva da 

cultura de massa relacionada mais à experiência do que à simples dominação e imposição.  

Avançados os anos 1930 na América Latina, Martín-Barbero (2013) reforça as 

transformações provocadas pela hegemonia do rádio e do cinema. Segundo ele, o cinema vai 

expressar e difundir o populismo, que acaba se convertendo em nacionalismo. Assim, as 

massas populares vão ao cinema não só para se divertirem, mas para se reconhecerem. O 

rádio também terá o papel de inserir essa síntese da cultura tradicional e das exigências das 

metrópoles.  

Juntamente com o cinema, o rádio será outro meio que permitirá conectar o que vem 

das culturas camponesas com o mundo da sensibilidade urbana. Conservando suas 

falas, suas canções e não poucos traços de seu humor, o rádio mediará entre tradição 

e modernidade (MARTÍN-BARBERO, citado, p. 270). 

 

Martín-Barbero (2013) ressalta o aspecto popular do rádio, especialmente a partir de 

1970, após a crise gerada neste veículo pelo surgimento da televisão. “O rádio reage à 

concorrência da televisão explorando sua popularidade, ou seja, seus modos especiais de 

„captar‟ o popular [...]” (MARTÍN-BARBERO, citado, p. 254). Ele desconstrói a teoria 

frankfurtiana de que a mídia é um instrumento de manipulação e de que quem a consome é 

desprovido de meios para se defender, sem capacidade crítica, funcionando, assim, como um 

ser passivo.  

Críticas de Martín-Barbero à parte, Adorno e Horkheimer tiveram grande contribuição 

nos estudos dos meios de massa. Anamaria Fadul (1993) contextualiza o pensamento dos 

filósofos alemães, de maneira que não sejam entendidos apenas como pessoas marcadas por 

uma radicalidade a respeito dos mass media, mas como indivíduos condizentes com 

determinado período histórico; eles conviveram com o nazismo e testemunharam a 
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disseminação das ideias de Hitler pelo rádio e pelo cinema. E isso foi preponderante para que 

pensassem os veículos de comunicação em uma perspectiva de poder unilateral, sem troca.  

Quem são esses autores? São professores judeus do Instituto de Pesquisas Sociais da 

Universidade de Frankfurt que, fugindo do nazismo em 1933, emigraram para os 

Estados Unidos e aí permaneceram, vivendo num período muito importante deste 

país, até o final da guerra (...) (FADUL, 1993, p. 54). 

 

Adorno e Horkheimer desenharam o conceito de indústria cultural influenciados por 

uma época e, para trazê-lo aos dias de hoje, seria importante resgatar essa memória e pensar 

sobre que momento eles falavam, além de conhecer suas condições de total desespero, falta de 

esperança e o clima de desencanto que os tomou. 

Ora, Adorno e Horkheimer conheceram a propaganda nazista. Eles viram o que o 

nazismo fez com o rádio, repetindo, de certa forma, a estratégia já desenvolvida por 

Mussolini na Itália. Ao assumir o poder em 1922 na Itália, Mussolini também usou 

esses dois veículos. Ele criou a Cineccittà, empresa de filmes do Estado italiano. 

Esses dois ditadores desenvolveram políticas de comunicação que podem ser 

consideradas as mais competentes que já existiram. Perceberam o grande potencial 

de mobilização das massas através do cinema e do rádio. É importante aprender com 

esses exemplos, pois eles podem-nos ensinar a mobilizar uma sociedade não para o 

autoritarismo, mas para a libertação, a criatividade e a emancipação (FADUL, 

citado, p. 55). 

 

O clássico A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, do filósofo 

alemão Walter Benjamin (2012), escrito na primeira metade do século XX, é uma obra mal 

compreendida, segundo Martín-Barbero (2013). Para o autor, Benjamin – integrante da Escola 

de Frankfurt - trabalhou com as transformações e as percepções da sociedade de massa no 

âmbito de uma mudança social e tecnológica que aproximava o homem da arte. Se antes 

existia uma distância entre a maioria dos homens e as coisas, para Benjamin, haveria uma 

proximidade entre ambos por meio da técnica, na leitura de Martín-Barbero (2013): “Agora, 

as massas sentem próximas, com a ajuda das técnicas, até as coisas mais longínquas e mais 

sagradas” (MARTÍN-BARBERO, citado, p.82). Nesse ponto reside um ponto de divergência 

entre Adorno e Benjamin, segundo Martín-Barbero. Enquanto para Adorno o cinema seria o 

expoente da degradação cultural, para Benjamin, envolvia uma série de modificações no 

campo da percepção, sem que o progresso tecnológico em si explicasse tudo.  

Sob a ótica de Martín-Barbero (2013), Walter Benjamin foi pioneiro ao enxergar as 

transformações do sensorium, dos modos de percepção e da experiência social. Essa espécie 

de novo sensorium, de um novo olhar da massa, se evidenciava, segundo ele, através do 

interesse de Benjamin pelas artes menores e pelo marginal. Pensamento este que iria na 

contramão das ideias de Adorno e Horkheimer, a quem Martín-Barbero atribui uma visão de 

alienação totalitária a respeito dos meios de comunicação e das novas tecnologias.  
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Adorno pensa que tudo está perdido. Só a arte mais elevada, a mais pura, a mais 

abstrata poderia escapar da manipulação e da queda no abismo da mercadoria e do 

magma totalitário. Benjamin, pelo contrário, não aceita que o sentido tenha sido 

negado, absorvido pelo valor (MARTÍN-BARBERO, citado, p. 87). 

 

Walter Benjamin (2012) considera que a obra de arte sempre foi algo reprodutível, já 

que os homens sempre imitaram os homens. Seja através da imitação de discípulos para 

realização artística; de mestres para a difusão de obras ou pelo simples interesse no lucro. 

Segundo Benjamin, com a reprodução técnica, fica implícito na litografia o jornal ilustrado e 

na fotografia, o filme sonoro. “[...] a reprodutibilidade técnica da obra de arte emancipa esta, 

pela primeira vez na história universal, de sua existência parasitária no ritual” (BENJAMIN, 

2012, p.35). Para Benjamin, com a fotografia o valor da exposição vai deixando para trás o 

valor de culto – o retrato seria uma espécie de culto aos amados, aos familiares que já se 

foram ou que estão distantes. As legendas nas revistas ilustradas dão novo sentido não só à 

imagem, mas também ao olhar do leitor. O cinema também vai exigir uma nova percepção do 

espectador, através da sucessão de imagens.  

Com o cinema tornou-se determinante para a obra de arte uma qualidade que os 

gregos aprovariam em último lugar ou considerariam como a menos essencial. 

Trata-se de sua perfectibilidade [sic]. O filme acabado não tem nada em comum com 

uma criação em um lance; é montado a partir de muitas imagens e sequencias de 

imagens e sequencias de imagens, entre as quais o montador pode fazer sua escolha 

– imagens, de resto, que, dede o início da sequencia da filmagem até o resultado 

final, poderiam ser melhoradas à vontade. Para realizar seu Casamento ou Luxo?, 

que tem um comprimento de 3000 metros, Chaplin filmou 125.000 metros 

(BENJAMIN, citado, p. 51). 

 

Martín-Barbero (2013) entende que o massivo foi gerado gradativamente a partir do 

popular. No momento em que a cultura popular tentou se mostrar como uma cultura de classe, 

ela foi minada e se transformou em cultura de massa. Assim, a cultura de massa não surge de 

repente, como uma ruptura, mas é resultado de todas essas questões, segundo o autor. O fato 

de enxergar na cultura de massa um processo de vulgarização da cultura culta restringe e 

esvazia a discussão, prossegue Martín-Barbero, e “[...] impede que atinjamos as pulsações do 

social que se manifestam pela lógica do mercado, mas que de modo algum nela se esgotam 

[...]” (MARTÍN-BARBERO, citado, p.180).  

 

 

1.4 - Cultura e resistência 
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O campo multidisciplinar dos estudos culturais vai demonstrar interesse no debate 

sobre a noção de resistência. Para reestruturar a concepção considerada radical a respeito da 

nova ordem capitalista pós-industrial, especialmente no contexto dos meios de comunicação 

de massa, os estudos culturais vão se preocupar em pensar a cultura de maneira amplificada. 

De acordo com o autor João Freire Filho (2007), o conceito passa a ser entendido e 

relacionado a uma problemática de poder, buscando o entendimento sobre como os recursos 

culturais poderiam driblar a aceitação do que estava estabelecido socialmente e encorajar a 

resistência à opressão de estruturas de poder conservadoras: “[...] a cultura não se afigurava 

mais apenas como uma distração idealista ou um acessório opcional – constituía a própria 

gramática e arena de luta política” (FREIRE FILHO, 2007, p. 20). Ao interligar estudos 

culturais, micropolíticas e vida cotidiana, João Freire Filho (2007) resgata os estudos culturais 

para falar de resistência na contemporaneidade, com produção acadêmica voltada para a 

temática sobre jovens. A partir do momento em que o conceito de cultura é atrelado a uma 

questão de poder, cabe a reflexão sobre dominações e resistências.  

Os estudos culturais tratam dos vínculos de poder que permeiam o processo 

sociocultural. O campo de investigação ocupa-se das relações de soberania e das formas de 

resistência contra-hegemônica nas culturas e sociedades. Sob esse aspecto, conforme registra 

Muniz Sodré (2002), os estudos culturais abordam a luta política, pela transformação do 

status quo, assim como as interações baseadas no poder e na autoridade. Trata-se de uma 

maneira específica de olhar os fenômenos sociais.  

Aqui tem primado uma sociologia da cultura em geral, característica dos chamados 

estudos culturais e pronta a incorporar contribuições da semiótica – capaz de levar 

em consideração o multidimensionalismo das práticas comunicacionais, mas 

especialmente atenta aos processos de hibridização simbólica atuantes na circulação 

dos produtos da mídia ou da indústria cultural (SODRÉ, 2002, p. 249). 

 

Além dos estudos culturais, o termo resistência possui projeção em diversas áreas de 

conhecimento, como na filosofia, no âmbito das ciências sociais, da literatura, entre outras. 

Multifacetada, a noção de resistência aparece atrelada, por exemplo, às ideias de transgressão 

e subversão. Freire Filho (2007) acredita que poucos conceitos relutam tanto em buscar uma 

definição categórica quanto o de resistência.  

Distintas acepções do termo vêm sendo formuladas por autores de índole 

neogramsciniana ou pós-moderna, cuja agenda analítica se estende para além de 

questões de estrutura e controle social, contemplando (ou mesmo priorizando) 

manifestações de agenciamento – capacidade mediada socioculturalmente de agir de 

modo propositado (e, por vezes, criativo) diante de imposições coercivas e estados 

de dominação, impedindo, fortalecendo ou catalisando mudanças em normas, 

sanções e hierarquias culturais e sociais (FREIRE FILHO, citado, p.13). 
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Ao pensar sobre resistência, Marilena Chauí (1986) compreende que ela pode se 

manifestar de diversas formas: na irreverência das pessoas, nos grafites nas ruas, em ações 

coletivas etc. A filósofa vê a cultura popular como a expressão dos dominados que se realiza 

no interior de uma sociedade contraditória e repleta de antagonismos; também a percebe como 

algo que se efetua e existe por dentro de uma cultura considerada dominante, ainda que seja 

para resistir a ela. Sobre os processos de incorporação da cultura popular brasileira pela classe 

dominante, ela menciona a culinária, a música, a dança, o religioso. Para Marilena Chauí, essa 

atitude ambivalente e dicotômica em relação ao popular reforça o dualismo conceitual, os 

juízos de valor e as concepções ideológicas do bem e do mal, o que a leva a propor outro tipo 

de olhar:  

Talvez seja mais interessante considerá-lo ambíguo, tecido de ignorância e de saber, 

de atraso e de desejo de emancipação, capaz de conformismo ao resistir, capaz de 

resistência ao se conformar. Ambiguidade que o determina radicalmente como 

lógica e prática que se desenvolvem sob a dominação (CHAUÍ, citado, p.124). 

 

Martín-Barbero (2013) retomou algumas formas de luta popular e resistência no 

período pré-industrial: os movimentos anarquistas do século XIX revelam o engajamento da 

cultura popular nos modos de vida do povo, criando raízes entre artistas, artesãos, camponeses 

e operários. Surgiram, assim, questões associadas à solidariedade e à consciência igualitária 

desse grupo libertário, que se manifestariam de diferentes maneiras através de greves, da arte 

e dos motins. Para o autor, a cultura popular se vê ameaçada de extinção por um processo de 

enculturação; por isso confronta, se reinventa, reinterpreta normas. O teatro dos bufões, 

exemplifica Martín-Barbero, ao usar o grotesco, desconstrói e ri da ética e moral burguesas; a 

expressão artística repercute não só o riso, mas também a crítica social e dá voz aos 

marginalizados e excluídos.  

As procissões bufas são o contrateatro em que os símbolos da hegemonia são 

ridicularizados e ultrajados. Eis aí uma chave: dados que as classes populares são 

muito sensíveis aos símbolos da hegemonia, o campo do simbólico, tanto ou mais 

que o da ação direta, se converte em espaço preciso para investigar as formas do 

protesto popular (MARTÍN-BARBERO, citado, p. 146). 

 

Voltando a João Freire Filho (2007), para o autor, a ideia de resistência sempre esteve 

associada a manifestações organizadas coletivas contra instituições e ideologias, mas a partir 

dos anos 1980 passou a ser relacionada a iniciativas mais sutis, menos heroicas e visíveis, a 

atitudes como repudiar a autoridade do professor em sala de aula, difamar o chefe e não 

obedecê-lo, adotar estilos de vida alternativos, interpretar a contrapelo informações da mídia, 

rejeitar roupas da moda e incorporar trajes e cortes de cabelo ligados a tradições religiosas e 

culturais. Essas atitudes seriam uma espécie de estratégia cotidiana de resistência dos 

oprimidos nessa relação poder/resistência. 
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Portanto, o olhar diferenciado sobre a cultura e o popular (incluindo questões 

identitárias e de resistência contra-hegemônica), inserido no contexto da sociedade capitalista 

e de massa, possibilitaria novas perspectivas envolvendo esses temas. Os estudos culturais 

abrem caminho e dão passagem a outras possibilidades de reflexão, conjugadas a áreas como 

Comunicação Social, Filosofia, História, Literatura, Antropologia.  Os pensamentos aqui 

expostos revelam a complexidade e a subjetividade inerentes às questões culturais e de 

identidade, às análises dos meios massivos e à investigação social. 
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2 - O RÁDIO NO BRASIL COMO VEÍCULO POPULAR E DIFUSOR DE CULTURA 

 

 

O rádio no Brasil deixou um legado cultural considerável. Impulsionou a indústria da 

cultura, ajudou a despertar o interesse pelas artes, principalmente pela música, e lançou e 

consagrou artistas variados. Busca-se, portanto, nesse capítulo, a produção de um apanhado 

dessa peculiaridade do veículo através do mergulho histórico no desenvolvimento do rádio no 

país. A ideia é pensar nessa trajetória quanto ao seu conteúdo: trazer registros do que foi 

oferecido ao público com o passar dos anos no aspecto cultural. 

O rádio podia ser ouvido em lugares distantes dos grandes centros, que concentravam 

os serviços básicos e os bens culturais. O fato de ser entendido pela população analfabeta era 

uma vantagem em relação à mídia impressa, que, erudita, tinha relativa eficácia. Há quem 

diga que o impacto do surgimento do rádio na sociedade brasileira foi maior do que o 

provocado pelo aparecimento da televisão trinta anos depois.  

Mesmo que até esse momento (anos 1930/40) já existisse produção editorial, é o 

rádio que vai impulsionar a incipiente indústria da cultura no Brasil. O teatro, o 

cinema, o circo e outros espaços que também já existiam, até então, ficavam 

bastante restritos a pequenos setores urbanos que dispunham de acesso, condições e 

hábito para usufruir de tais bens culturais. (GADINI, 2003, p.54). 

 

Na primeira parte deste capítulo, portanto, vamos destacar o desenvolvimento do rádio 

no Brasil, mas com enfoque na Era de Ouro, período que concentrou uma programação 

cultural variada, voltada para a música, a dramaturgia, o humor e demais atrações sobre 

cinema e literatura, por exemplo. Para uma melhor compreensão do radiojornalismo na 

atualidade e da „reinvenção‟ do rádio depois dos tempos áureos, trataremos, nos subcapítulos 

seguintes, da trajetória do jornalismo no rádio ao longo dos anos (e dos reflexos no modelo de 

radiojornalismo contemporâneo) e da consolidação do jornalismo e da prestação de serviços 

no rádio brasileiro após o surgimento da TV. Também são propostas reflexões sobre os 

gêneros do radiojornalismo e o jornalismo comercial popular.    

 

 

2.1 – A Era de Ouro e o legado cultural do rádio no país 

 

O veículo surge no país com uma proposta cultural e educativa. Entre os anos 1920 e 

1930, período correspondente ao início do rádio brasileiro, a ideia era a sua utilização para a 

educação e a instrução das pessoas, em especial as analfabetas. O propósito era coordenado 

pelo médico e antropólogo Edgar Roquette-Pinto, considerado o „pai da radiodifusão 
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brasileira‟. Ele criou a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A 

emissora foi fundada em 1922, e, em 1936, doada ao Ministério da Educação. Tinha como 

slogan “Trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil”.  

A programação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro serviu como referência para 

as emissoras dessa primeira fase radiofônica. Música, aulas, conferências e leitura 

comentada das notícias do dia formavam a estrutura dos programas. Aproveitando-

se da vantagem de estar localizada na capital da República, a emissora contava 

eventualmente com a participação de personalidades da ciência e da cultura em 

visita ao país – caso de Albert Einstein e de madame Curie, por exemplo, que se 

apresentaram ao microfone da rádio. (MOREIRA, 2003, p.17). 

 

O idealismo de Edgar Roquette-Pinto ficava claro na maneira como percebia e definia 

o rádio. Segundo Tavares (1999, p.8), Roquette-Pinto dizia que o veículo era uma espécie de 

“jornal de quem não sabe ler”, “mestre de quem não pode ir à escola”, “o divertimento 

gratuito do pobre” e “o animador de novas esperanças”. O Rio de Janeiro, até então capital 

federal, passava por transformações urbanísticas e havia uma ideia de modernização, com 

mudanças em diversos setores. A partir desse ambiente, Roquette-Pinto teria visto o rádio 

como instrumento de transformação educativa.  

O Rio de Janeiro como metrópole define-se pela urbanização em um processo que 

culmina com a Exposição do Centenário da Independência, preparada para mostrar 

os progressos da indústria nacional e atrair dólares e libras de investidores 

estrangeiros (FERRARETTO, 2007, p.98).  

 

Apesar das boas intenções de Roquette-Pinto, é preciso observar que o rádio dos 

clubes e sociedades era mantido pelas elites: nos anos 1920, o Brasil ainda não havia 

despertado para o lucro radiofônico com base em uma programação financiada pela 

publicidade. Quem quisesse ser sócio de uma emissora, tinha que pagar. O rádio se mantinha 

basicamente com mensalidades daqueles que possuíam aparelhos receptores e por doações 

eventuais de entidades públicas ou privadas. O preço do aparelho era alto para uma família 

operária. Alguns autores criticam a programação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro pela 

sua proposta cultural única e excludente, com muita música erudita (e praticamente nenhuma 

música popular), além de conferências e palestras consideradas entediantes pela população em 

geral.  

[...] ouvia-se ópera, com discos emprestados pelos próprios ouvintes, recitais de 

poesia, concertos, palestras culturais etc., sempre uma programação muito “seleta”, 

apesar de Roquette-Pinto estar convencido, desde o início, de que o rádio se 

transformaria num meio de massa. E, devido a essa certeza e à vontade de divulgar a 

ciência pelas camadas populares, muitas iniciativas foram tomadas no sentido da 

implantação efetiva da radiodifusão no Brasil (ORTRIWANO, 1985, p.14). 

 

As emissoras iam se instalando no país; as principais, no Rio de Janeiro, que, além de 

capital do Brasil, tornava-se a capital do rádio. Entre elas estão a Rádio Club do Brasil, PRA-

3, fundada em 1924. Em 1926, inaugura-se a Rádio Educadora do Brasil, assim como a Rádio 
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Mayrink Veiga, a PRA-9. A quinta emissora carioca surge em 1930: a PRA-X, Rádio Philips. 

Em 1933, a Rádio Cruzeiro se instala no Rio (MOREIRA; SAROLDI, 2005). A Rádio Tupi, 

PRG-3, surge em 1935, mesmo ano da Rádio Jornal do Brasil, a PRF-4. Em 1936, é fundada a 

Rádio Nacional, PRE-8. A Rádio Globo, PRE-3, chega quase dez anos depois, em 1944.  

Só no Rio de 1948 havia 13 opções: Rádio Clube do Brasil (PRA-3), Rádio Cruzeiro 

do Sul (PRE-2), Rádio Globo (PRE-3), Rádio Guanabara (PRC-8), Rádio Jornal do 

Brasil (PRF-4), Rádio Mauá (PRH-8), Rádio Ministério da Educação e Saúde (PRA-

8), Rádio Roquette Pinto (PRD-5), Rádio Tamoio (PRB-7), Rádio Vera Cruz (PRE-

2) e as três principais: Rádio Nacional (PRE-8), Rádio Mayrink Veiga (PRA-9) – 

que dominou a cena entre os anos 30 e meados dos 40, sendo abafada 

posteriormente pela Nacional, a TV Globo da época – e Rádio Tupi (PRG-3), o SBT 

de então (FAOUR, 2002, p.23). 

 

A publicidade foi regulamentada em 1932, o que deu início a uma nova etapa na 

história da radiodifusão sonora do país. “Com a regulamentação da publicidade, a indústria e 

o comércio ganham um veículo para atingir a população, inclusive os analfabetos” 

(FERRARETTO, 2007, p. 104). O rádio recebeu muitos investimentos e se profissionalizou. 

O veículo de comunicação adquiriu papel preponderante na vida social, econômica e política 

do Brasil. “Getúlio Vargas foi o primeiro governante brasileiro a ver no rádio grande 

importância política. E passa a utilizá-lo dentro de um modelo autoritário” (ORTRIWANO, 

1985, p. 17). Naquele contexto, foi inaugurada em 1936 a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 

PRE-8 – que representaria um marco na história da radiofonia brasileira.  

[...] o ouvinte que sintonizava a nova frequência radiofônica da capital da República 

começou a escutar as primeiras notas da melodia que viria a caracterizar a mais 

poderosa emissora brasileira das décadas de 1940 e 1950” (PINHEIRO, 2005, p. 

20).  

 

Pertencente ao grupo A Noite, a Rádio Nacional seria encampada em 1940 pelo 

governo de Getúlio Vargas. A emissora foi transformada em estatal, mas com direito a 

veicular anúncios. Portanto, embora fizesse parte do patrimônio da União, continuava a atuar 

como uma empresa comercial. “Os recursos provenientes da publicidade eram reinvestidos 

diretamente na própria Nacional, garantindo uma programação atraente” (FERRARETTO, 

2007, P. 113). É aí que começa sua história como insuperável concorrente, à frente da Rádio 

Mayrink Veiga, que reinava nos anos 30, antes dessa mudança: 

Até ali, a Nacional não conseguira desbancar a liderança de audiência da Mayrink 

Veiga, centrada principalmente no carisma de César Ladeira, nos talentos de Carmen 

Miranda e do Bando da Lua, no fino humor de Barbosa Júnior e seu programa 

Picolino, nas dramatizações do Teatro pelos Ares ou nas informações do Cine 

Rádio-Jornal de Celestino Silveira, atrações de 1939 (MOREIRA; SAROLDI, 2005, 

p.56). 

 

O perfil do rádio no Brasil era outro e isso foi minando, de certa maneira, o objetivo 

socioeducativo de Roquette-Pinto. O intuito de fazer uma rádio educativa, porém, não havia 
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sido sepultado: compreendendo que o modelo de radiodifusão cada vez mais atendia a uma 

lógica comercial, Roquette-Pinto decidiu doar em 1936 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

para o Ministério da Educação e Saúde Pública, desde que a emissora usasse sua programação 

para o desenvolvimento da cultura popular, sem propaganda política ou publicidade. Surge aí 

a Rádio Ministério da Educação e Saúde, atual Rádio MEC, que mantém proposta 

diferenciada das emissoras comerciais. “Com o tempo, essa idéia [sic] de ensino e cultura sem 

publicidade comercial vai nortear o sistema de rádio educativo do país” [...] (FERRARETTO, 

2007, p. 104).  

Especialmente os anos 1940 e 1950 marcaram o momento áureo do rádio, que vivia uma 

abundância cultural e desfrutava de grande audiência - a chamada Era de Ouro. Com forte 

investimento publicitário, o veículo chegava ao auge, nascia como meio massivo e tornava-se 

uma das primeiras expressões da indústria cultural no Brasil. A Rádio Nacional, símbolo 

desse período, possibilitou o intercâmbio entre artistas e o público, e cedeu espaço a talentos 

que integrariam de vez o cenário cultural brasileiro. Na dramaturgia, foram destaque Mário 

Lago, Paulo Gracindo, Amaral Gurgel, Oduvaldo Vianna, José Mauro, Janete Clair e Dias 

Gomes. Os músicos Lamartine Babo, Radamés Gnatalli, Baden Powell, Francisco Alves, 

Orlando Silva e Luiz Gonzaga estão entre os que passaram pela emissora. As cantoras Linda 

Batista, Emilinha Borba e Marlene também fizeram história na Nacional, que tinha em suas 

instalações um auditório de 500 lugares, onde recebia o público. Na programação da emissora 

havia atrações musicais como Um Milhão de Melodias e No Mundo do Baião, que fortaleciam 

o repertório nacional e o divulgavam em lugares e a populações distantes. No primeiro, um 

programa semanal criado em 1943, eram selecionadas músicas brasileiras atuais e antigas, 

além de composições estrangeiras. O maestro Radamés Gnatalli escrevia todos os arranjos e 

os regia. Já o programa No Mundo do Baião, apresentado pelo radialista Paulo Roberto, 

caracterizava-se por levar ao público a música regional nordestina. 

O baião, o xote, o xaxado, até aquele momento restritos ao Nordeste, passaram a ser ouvidos e dançados no Rio 

de Janeiro, em Belo Horizonte ou em São Paulo. As distâncias desapareciam, os ritmos se enriqueciam, nasciam 

parcerias, o país unia suas falas. (PINHEIRO, citado, p.66). 

 

O sanfoneiro sulino Pedro Raimundo fez sucesso, caracterizado de gaúcho, em suas 

apresentações na Nacional. Também sanfoneiro, Luiz Gonzaga adotou os trajes típicos de 

nordestino, se lançando nos microfones da emissora. “Com o poeta e compositor Humberto 

Teixeira, Gonzagão celebrou uma das mais bem-sucedidas parcerias da história da MPB” 

(PINHEIRO, citado, p. 64). A Rádio Nacional apresentava ainda aos ouvintes adaptações de 

obras literárias nacionais e estrangeiras. Quem apreciava cinema podia ouvir o programa 
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Cinelândia Matinal, apresentado pelo jornalista Adolfo Cruz. A atração reunia entrevistas 

com personalidades do cinema brasileiro, principalmente das chanchadas, e astros de 

Hollywood.  

Falaram ao microfone da Rádio Nacional: Bob Hope, Danny Kaye, Eleanor Parker, Carmen Miranda, Vic 

Damone, Van Johnson, Fred Mac Murray, Ann Miller, Jane Powell, Walter Pidgeon, Jeannete McDonald, Janet 

Gaynor, Errol Flynn e muitos outros. Também falaram ao microfone da Nacional outros astros como Yves 

Montand” (PINHEIRO, citado, p.117). 

 

Com uma estrutura complexa, consolidada e em busca de maior profissionalismo, as 

emissoras não davam margem para o amadorismo e os improvisos. Na luta pela audiência, o 

rádio estava organizado como empresa, com cargos diversos e programas com horário certo 

de veiculação. O luxuoso cast da Nacional representava esse forte investimento no rádio – 

especialmente na área artística - e a visão acerca do veículo como negócio gerador de lucro. A 

emissora tinha um extenso conselho de administração com divisões especializadas, 

subordinadas ao diretor geral Victor Costa.  

[...] a Nacional contava com 10 maestros, 124 músicos, 33 locutores, 55 radioatores, 39 radioatrizes, 52 cantores, 

44 cantoras, 18 produtores, 13 repórteres, 24 redatores, 4 secretários de redação e 240 funcionários 

administrativos. No auge da rádio havia 15 maestros, mais uma reserva de produtores, jornalistas e músicos 

eventuais” (PINHEIRO, citado, p. 120).  

 

A Rádio Mayrink Veiga, PRA-9, foi líder de audiência nos anos 1930 até o surgimento da 

Nacional. A cantora Carmen Miranda estreou na emissora. No veículo, também soaram as 

vozes dos cantores Jorge Veiga, Dircinha Batista e Aracy de Almeida. Um integrante 

importante para impulsionar a emissora foi César Ladeira, que remodelou e fez diversas 

melhorias na programação da rádio. “Deu nova roupagem aos programas literomusicais, 

estimulou a cultura e, a curto prazo, transformou a Rádio Mayrink Veiga do Rio de Janeiro 

num verdadeiro padrão da nossa radiofonia” (TAVARES, 1999, p.179).  

Na Rádio Globo, o Grande Teatro Eucalol apresentava radiofonizações de clássicos da 

literatura brasileira e internacional, além de peças escritas especialmente para o programa. 

Foram adaptadas obras de autores como Jorge Amado, José de Alencar, Emily Brontë e 

Somerset Maugham. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro, PRG-3, transmitia o programa Grande 

Teatro Tupi, que revelava talentos do radioteatro brasileiro. A emissora tinha um variado 

elenco de humoristas, entre os quais Costinha e Chico Anysio. O ator Paulo Gracindo, que 

chegou a sair da emissora para trabalhar na Rádio Nacional nos anos 1940, e depois retornou 

à Tupi, era um dos profissionais mais bem pagos da época. Além de apresentador, foi diretor 

do departamento de radioteatro da PRG-3. Outro nome de sucesso na emissora, o compositor 

Ary Barroso mostrava aos ouvintes as suas várias facetas. 

No final dos anos 30, Ary Barroso já desfrutava de enorme prestígio nos meios radiofônicos do País, dividindo-

se entre as transmissões esportivas, a produção de revistas musicais para o teatro, seu programa de calouros e sua 
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atividade de cronista e compositor popular. Ary era contratado da PRG-3 Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde 

atuava um jovem radioator, dono de uma personalidade muito marcante, muito seguro, já que trazia a 

experiência dos palcos teatrais, ao lado de Procópio Ferreira, Dulcina e Odilon, e outras figuras de renome do 

teatro brasileiro. Aquele jovem era Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, artisticamente conhecido como 

Paulo Gracindo. (TAVARES, citado, p.101). 

 

A Rádio Club do Brasil, PRA-3, assim como outras emissoras, lançou artistas nacional e 

internacionalmente. Do seu elenco fizeram parte Pixinguinha, Altamiro Carrilho e Braguinha. 

Foi a primeira a contratar, com exclusividade, uma verdadeira orquestra sinfônica, com 

concertos irradiados nos anos 1940 diretamente do auditório da rádio e sob a regência dos 

maestros Eugen Zenckar e José Siqueira, diretores da Sinfônica Brasileira (BRAGA, 2002). O 

estreito relacionamento da Rádio Club do Brasil com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e 

seus cantores resultou no aproveitamento de muitos deles na emissora. 

A Rádio Club do Brasil funcionou como uma escola formadora de artistas, compositores, cantores e escritores do 

radioteatro no país. Dias Gomes, que chegou à Academia Brasileira de Letras e se tornou um dos maiores 

novelistas da televisão, nos idos de 1950 já colaborava na PRA3 (BRAGA, 2002, p.93). 

 

Embora desde os anos 1930 houvesse a dramatização de histórias no rádio, o sucesso em 

grandes proporções viria em 1941 a partir da radionovela Em busca da felicidade, da 

Nacional. Foram quase 300 capítulos em aproximadamente dois anos de transmissões da 

adaptação de Gilberto Martins do texto original do cubano Leandro Blanco. A Rádio São 

Paulo transmitia no mesmo ano a primeira radionovela criada no país: Fatalidade, do 

teatrólogo Oduvaldo Vianna. Na Nacional, outra radionovela atrairia grande público: O 

direito de nascer, de autoria do cubano Felix Caigner, traduzida e adaptada por Eurico Silva. 

Quando da apresentação dos capítulos de O Direito de Nascer, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro era absoluta 

em termos de audiência e, naquele horário, os cinemas, os teatros e os outros meios de entretenimento ficavam 

vazios, as ruas como por encanto silenciavam e ninguém perambulava por elas... Era um horário religioso, uma 

imensa reunião emudecida e atenta que comungava, junto aos receptores, todas aquelas emoções vividas por 

Albertinho Limonta e os demais personagens inventados por Felix Caigner (TAVARES, citado, p.203).  

 

As radionovelas da Tupi deram destaque a Ida Gomes, Amélia Simone, Paulo Porto, 

Sagramor de Scuvero (que também atuou nas rádios Guanabara, Mayrink Veiga e Globo), 

Aidê Miranda, Sonia Barreto, Maria do Carmo e Paulo Maurício, em trabalhos como Os que 

ficaram e As mil e uma noites. Fizeram sucesso em outras emissoras a radioatriz 

MarilenaAlves (que viveu uma personagem caipira na série Aquarela Sertaneja, da Globo), 

Paulo Gonçalves, Sara Nobre Carlos Cotrim, Zezé Fonseca, Heloísa Mafalda, Sérgio Érico, 

Daysi Lúcidi, entre outros (FAOUR, 2002). 

A fase áurea do rádio incluiu em sua programação as atrações de humor e delas saíram muitos 

comediantes que, posteriormente, migrariam para a televisão e se eternizariam. A maior parte 

dos programas se popularizou nos anos 1940. Entre eles, o PRK-30, Edifício Balança Mas 

Não Cai, Tancredo e Trancado e Piadas do Manduca. O PRK-30 era uma sátira do que se 
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fazia na época no rádio e uma espécie de “emissora clandestina”, como sugere seu próprio 

título. Foi um programa de grande audiência, que começou com o nome de PRK 20 na Rádio 

Clube do Brasil, passando depois pelas emissoras Mayrink Veiga, Nacional e Tupi. Os 

personagens eram encarnados pela dupla de humoristas Lauro Borges e Castro Barbosa. O 

primeiro também escrevia o roteiro. O autor Paulo Perdigão assim observa os scripts criados 

por Borges: 

[...] obedeciam a extremo rigor de construção e, minucioso em todos os detalhes, vinham dotados daqueles 

truques secretos de que sabe se valer um artista para arrematar sua obra – ou seja, no caso da PRK-30, para 

deixar uma impressão de desordem (em todos os sentidos) com uma estrutura absoluta de ordem (PERDIGÃO, 

2003, p. 17).  

 

O sucesso do rádio e de seu vasto elenco na Era de Ouro não movimentou apenas o mercado 

musical e artístico, mas também o editorial. Surgiram diversas revistas especializadas sobre os 

astros da época, que despertavam o interesse dos ouvintes. Entre as publicações estão a 

Revista do Rádio, Radiolândia, A Voz do Rádio, PRANOVE e Rádio Cine Jornal. As 

reportagens abordavam peculiaridades, aspectos pessoais e dados sobre a carreira dos artistas, 

além de levar ao leitor informações sobre as principais atrações da programação de cada 

emissora radiofônica. A Revista do Rádio, por exemplo, incluía em suas páginas fotos dos 

artistas do rádio, cujas fisionomias ficavam apenas no imaginário dos ouvintes. Algo que 

certamente atraía o grande público, curioso sobre as feições que caracterizavam cada voz que 

ouvia nas emissoras. 

[...] mostrava o rosto dos cantores, locutores, animadores de auditório, humoristas ou radioatores. Vale lembrar 

que, naquele tempo, só existia o som e o grande público só podia conhecer as feições de seus ídolos por meio de 

revistas especializadas ou – se fossem atores, vedetes ou cantores – pelas chanchadas da Atlântida, nos cinemas. 

O teatro era para um público mais restrito e não tinha alcance num país de dimensões continentais como o Brasil. 

(FAOUR, citado, p.19). 

 

O surgimento da TV vai significar um novo momento para o rádio. O impacto negativo sobre 

o „rádio espetáculo‟ será sentido gradativamente, já que os artistas dos programas de auditório 

vão se voltar para o novo meio de comunicação.  

De início, o novo veículo enfrenta dificuldades para atrair anunciantes, não afetando as emissoras de rádio. A 

Nacional segue aumentando o seu faturamento, mas começa a perder profissionais para o novo veículo, um 

processo que vai abrangendo também as suas concorrentes (FERRARETTO, 2007, p. 135).  

 

O rádio vai, então, se despedindo de seus artistas, que passam, além de ouvidos, a serem 

vistos. É na televisão também que os pagamentos serão melhores aos seus profissionais, pois 

a verba publicitária começa a ser direcionada à TV.  

 

 

2.2 – Radiojornalismo brasileiro: surgimento, desenvolvimento, evolução, reflexos 
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Embora o rádio da Era de Ouro fosse marcado pelo conteúdo generalista, com programação 

composta, em sua maioria, por atrações artísticas, com humorísticos, novelas e programas de 

auditório, havia certo espaço para os noticiários e para a cobertura esportiva (FERRARETTO, 

2011). Torna-se fundamental, portanto, abordar no presente trabalho a maneira como o 

radiojornalismo surge e se desenvolve no Brasil para o entendimento não somente da sua 

trajetória, mas de como era produzido na fase pioneira do veículo e de como se estruturou até 

hoje, com possíveis reflexos de um modelo passado. O estudo dessa evolução do jornalismo 

no rádio vai contribuir para a análise dos noticiários pesquisados na dissertação, 

especialmente quanto à linguagem, técnica e ao formato. O conteúdo e a construção da 

informação no rádio brasileiro contemporâneo podem ainda ser pensados à luz dessa 

perspectiva histórica. O papel do rádio como difusor de cultura e consolidador de uma 

identidade nacional passa pela sua relação com a notícia e com o jornalismo, já que o veículo, 

por muitos anos, foi (se não é até hoje) a principal fonte de informação para a população 

analfabeta e residente de lugares distantes e inacessíveis do país. 

O jornalismo no rádio brasileiro percorreu etapas diversas. Na fase pioneira, as notícias eram 

literalmente recortadas dos jornais impressos e lidas no ar, sem um formato textual próprio. 

“No segmento do jornalismo, as décadas de 1920 e 1930 foram caracterizadas por um 

processo conhecido como „tesoura e cola‟, ou seja, as notícias eram recortadas diretamente 

dos jornais e seguiam para a leitura ao microfone” (BESPALHOK, 2011, p. 59). A chegada 

do Repórter Esso sinaliza para uma etapa profissional do radiojornalismo, no sentido de se 

pensar em um texto mais adaptado ao rádio e de haver uma preocupação maior com a 

entonação na leitura dos noticiários. As orientações e regras podiam ser encontradas no 

manual de redação – que, posteriormente, seria instituído nos departamentos de jornalismo 

das emissoras. A inserção da reportagem na programação radiofônica – que permite ao 

jornalista contar um fato do local do acontecimento – mostra o diferencial do veículo e 

caracteriza sua agilidade e dinamismo. O surgimento da televisão e a chegada do transistor 

vão favorecer uma maior inserção do jornalismo na grade radiofônica, configurando nova fase 

do rádio, que se despede de seus artistas da Era de Ouro a partir do final dos anos 50.      

A emissora educativa fundada por Roquette-Pinto (Rádio Sociedade do Rio de Janeiro) é 

considerada precursora no radiojornalismo no país. Era ele mesmo que produzia e apresentava 

o Jornal da Manhã, a partir das informações veiculadas nos jornais impressos. Roquette-Pinto 

escolhia as notícias consideradas mais interessantes para serem lidas e comentadas. O 
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processo era bem simples e até amador. Naquela época, a mídia impressa dava o tom do que 

seria noticiado no rádio, diferentemente dos dias atuais, em que o rádio, com sua característica 

de mobilidade e agilidade (de estar no lugar dos fatos e de noticiá-los quase que no momento 

em que ocorrem), normalmente serve de referência para o que estará nas páginas dos jornais 

no dia seguinte. De acordo com Zucoloto (2011), a Rádio Sociedade transmitia outros três 

noticiários: Jornal do Meio-Dia, Jornal da Tarde e Jornal da Noite, todos no mesmo esquema 

de leitura comentada dos jornais. 

O radiojornalismo começa a ser estruturado no período da Era de Ouro, no rádio comercial, 

quando a publicidade entra em cena. Com o uso do teletipo nas redações nos anos 1940, os 

noticiários radiofônicos feitos a partir das leituras de jornais impressos perdem força. O 

jornalismo vai se profissionalizando e seguindo cada vez mais o padrão norte-americano de 

produção de notícias, influenciado, inicialmente, pelo Repórter Esso, que chega ao país nesse 

contexto: tratava-se de um modelo de jornalismo ao estilo fordista, com regras rígidas de 

produção e locução do texto. Patrocinado pela Standard Oil of New Jersey, foi transmitido 

pela primeira vez em 1941, na Rádio Nacional. Surge, portanto, no período da Segunda 

Guerra Mundial, assim como outras experiências noticiosas que vão levar ao público 

informações sobre os movimentos políticos e militares da época. O Repórter Esso tinha 

formato e conteúdo importados, semelhante ao praticado pelas emissoras radiofônicas 

estadunidenses. “[...] o noticiário manteria um perfil de defesa das posições dos Estados 

Unidos mesmo após a derrota do nazifacismo, já então orientando-se pela lógica da Guerra 

Fria, que opunha o bloco capitalista e o comunista” (FERRARETTO, 2011, p. 22). Acaba por 

introduzir o modelo de síntese noticiosa, com duração de cinco a dez minutos, sendo, assim, 

“[...] um informativo no qual o texto curto e direto predomina em uma ação privilegiando a 

similaridade de assuntos e destacando o acontecimento mais importante ao final do 

noticiário.” (FERRARETTO, citado, p. 55). Ia ao ar em várias emissoras do país como a 

Rádio Record, em São Paulo (SP); Rádio Farroupilha, em Porto Alegre (RS); e a Rádio 

Inconfidência, em Belo Horizonte (MG). Essas transmissões simultâneas já caracterizam a 

tentativa de montar uma rede nacional de veiculação de notícias.  

O Repórter Esso não deixa de ser uma herança para o radiojornalismo brasileiro nos conceitos 

de imediatismo e atualidade, pois os fatos eram divulgados já naquela época com um sentido 

de urgência. “A partir de seu surgimento, várias rádios procuraram, além de retransmiti-lo, 

imitá-lo” (DEL BIANCO, 2011, p. 109). O noticiário era transmitido diariamente, 

rigorosamente nos mesmos horários, em edições regulares de segunda a sábado e em edições 

especiais, caso necessário, aos domingos. Ficou no ar por aproximadamente 27 anos e deu 
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início ao modelo tradicional de radiofonia do Brasil. A partir dele surgiram técnicas de 

redação e de locução para notícias radiofônicas: “[...] seria implantado um modelo de 

noticiário inédito no país: texto linear, direto, corrido e sem adjetivações, apresentado por um 

locutor exclusivo” (FERRARETTO, 2011, p. 21). O Esso já inseria padrões de fidelização 

dos ouvintes e de credibilização do conteúdo que, posteriormente, seriam refletidos em outras 

emissoras. O locutor e o redator eram instruídos até mesmo sobre a leitura e escritas 

diferenciadas dos textos, no caso de publicidade. A entonação deveria ser diferente da leitura 

de uma notícia, assim como a redação. Dessa forma, explorava-se e era construída também 

uma ideia de imagem sonora nos noticiários radiofônicos. Nascia uma noção de texto feito 

especificamente para o rádio. Conforme Klöckner (2011), o locutor oficial do Repórter Esso, 

Heron Domingues, produziu uma fita gravada com orientações básicas, chamando a atenção 

para o tom, a postura, o ritmo e o entusiasmo a serem utilizados na hora da leitura do 

noticiário: 

Num jornal impresso toda matéria é distribuída com maior ou menor destaque pela ordem de importância. E 

usam-se para isso diversos artifícios, como o negrito, a manchete etc. Num jornal falado, meios semelhantes 

podem ser usados como uma chamada (eleva a voz)... Atenção ou Atenção, atenção. Ou então ao contrário, 

baixando a voz: 

E agora uma nota que entristece todo o país./ Faleceu esta manhã em São Paulo o grande escritor patrício 

Monteiro Lobato (DOMINGUES apud KLÖCKNER, 2011, p.114).  

 

Já o manual do Repórter Esso dava as seguintes indicações aos redatores quanto à estrutura e 

aos assuntos levados ao público:  

Cada edição normal do Repórter Esso dura no ar cinco minutos. Cerca de vinte segundos são dedicados à 

abertura e ao encerramento; quatro minutos a notícias locais, nacionais e internacionais e cerca de quarenta 

segundos à mensagem comercial (MOREIRA; SAROLDI, citado, p.76).  

 

Outro destaque do radiojornalismo foi o Grande Jornal Falado Tupi, que entrou no ar em 

1942 na Rádio Tupi de São Paulo. Criado por Coripheu de Azevedo Marques e Armando 

Bertoni, tinha uma hora de duração diária e as notícias eram reunidas de acordo com o 

assunto, que ia desde economia até esportes. O Grande Jornal Falado Tupi levava ao público 

ainda informação de cunho popular, como dados para localização de pessoas desaparecidas e 

envio de recados para parentes distantes - práticas ainda observadas na programação das 

rádios comerciais populares contemporâneas. O Repórter Esso e O Grande Jornal Falado 

Tupi podem ser considerados embriões na busca de uma linguagem noticiosa específica para o 

rádio. “O Repórter Esso e O Grande Jornal Falado Tupi foram marcos importantes para que o 

radiojornalismo brasileiro fosse encontrando sua definição, os caminhos de uma linguagem 

própria para o meio [...]” (ORTRIWANO, 1985, p.21). Para Ferraretto (2007), enquanto o 

Esso introduziu o formato de síntese noticiosa, O Grande Jornal Falado Tupi pode ser 
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considerado o primeiro radiojornal brasileiro moderno. Radiojornal é assim definido pelo 

autor:  

Corresponde a uma versão radiofônica dos periódicos impressos, reunindo várias formas jornalísticas (boletins, 

comentários, editoriais, seções fixas – meteorologia, trânsito, mercado financeiro... – e mesmo entrevistas). Os 

assuntos são agrupados por editorias, regiões geográficas, similaridade ou, mais recentemente, em fluxo 

(FERRARETTO, citado, p.55). 

 

O noticiário Matutino Tupi surgiu em 1946, também criado por Coripheu de Azevedo 

Marques. Veiculou mais de 10 mil edições na Rádio Tupi de São Paulo. Tinha milhares de 

ouvintes fixos e fiéis no interior do país. Gisela Ortriwano, na Revista da USP, número 56, 

assim escreveu:  

Foram 31 anos desbravando as manhãs para a informação, com grande audiência no interior do país, destacando 

a notícia de interesse popular, os recados urgentes para locais de difícil acesso e a valorização do município, da 

proximidade com o ouvinte (OTRIWANO, 2002/2003, p.75)
13

. 

  

Nessa fase, os noticiários praticamente não continham reportagens, devido à dificuldade de 

registrar entrevistas e transmiti-las no local dos acontecimentos. Isso ocorreria mais tarde. 

Cabe ressaltar que as capitais e metrópoles iam modernizando a sua maneira de fazer 

radiojornalismo, mas no interior do país o que se observava nas rádios era ainda o processo 

rudimentar de leitura no ar dos jornais impressos. Algumas emissoras copiavam as grandes 

estações. 

Na esteira da evolução do radiojornalismo, a Rádio Continental do Rio de Janeiro vai trazer 

como contribuição a introdução da reportagem nos noticiários. Se o Repórter Esso e O 

Grande Jornal Falado Tupi foram pioneiros na maneira de se fazer um jornalismo mais 

radiofônico (pensando no rádio como veículo de informação e eliminando amarras com o 

jornalismo impresso), a Continental teve como peculiaridade a participação do repórter no 

local dos fatos. A emissora – antiga Rádio Clube Fluminense, situada em Niterói, foi 

inaugurada em 1948 e mantinha o foco no esporte e na informação. Usava o slogan “a que 

está em todas”, em referência ao seu investimento nas externas, oferecendo aos ouvintes a 

informação diretamente do local dos acontecimentos. A Continental atuava nas reportagens 

com dois carros volantes, o RC-1, que era uma camionete, e o RC-2, um furgão.  Era com eles 

que os repórteres saíam para realizar as coberturas do cotidiano como incêndios, acidentes de 

trânsito, crimes, enchentes, eventos etc. Um dos fortes da emissora era a cobertura de 

Carnaval. O jornalismo no rádio não se limitava mais à leitura das notícias do estúdio, 

                                                           
13 

ORTRIWANO, Gisela Swetlana. Radiojornalismo no Brasil: fragmentos de história. In: Revista USP, 

São Paulo, nº 56, dezembro-fevereiro, 2002/2003, p. 75.             
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conforme conta Flávia Lúcia Bazan Bespalhok (2011), em seu artigo sobre o desenvolvimento 

da reportagem na emissora: 

No Rio de Janeiro da época, até uma linha de telefone fixo era difícil de ser conseguida. Mesmo assim, os 

Comandos Continental estavam sempre atentos ao que se passava na cidade e buscavam o imediatismo e a 

velocidade proporcionados pelo rádio, atitude que até então não era usual, já que o jornalismo, como vimos, 

ainda estava muito preso ao estúdio. Para transpor as dificuldades técnicas – quando não estava a bordo do RC-1 

ou do RC-2-, a equipe usava o prestígio que já tinha conquistado junto à população para pedir os telefones 

emprestados. Os repórteres procuravam a residência mais próxima do local do fato, se identificavam e, depois de 

reconhecidos como integrantes dos Comandos, utilizavam o telefone pelo tempo que fosse necessário 

(BESPALHOK, citado, p.70).   

 

Enquanto o Repórter Esso dedicava-se a informações de cunho internacional, a Continental 

focava nas notícias locais e nacionais. Com a exploração da reportagem em sua programação, 

desenvolvia mais os assuntos (que não eram apenas lidos do estúdio, mas desdobrados através 

da figura do repórter). Esse panorama da emissora, que se dizia “a serviço do povo por toda a 

parte”, é relatado pelo então repórter Paulo Caringi: 

Desde o momento em que entramos no ar, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser vigiada por uma equipe 

integrada, permanentemente sintonizada com hospitais, órgãos policiais e de trânsito, controle de meteorologia e 

hora certa, concorrendo ombro a ombro com as quatro grandes emissoras da época: Nacional, Tupi, Mayrink 

Veiga e Rádio Clube do Brasil. Uma edição extraordinária do Repórter Esso tinha a sua suíte na Continental, 

emissora que não media esforços para transmitir detalhes diretamente dos locais onde os fatos ocorriam” 

(CARINGI apud FERRARETTO, 2007, p.139). 

 

Apesar de todas essas experiências noticiosas, o radiojornalismo se consolida no Brasil após a 

chegada da TV, nos anos 1950. Com a migração de seus artistas e do investimento 

publicitário para a televisão, o rádio começa a se voltar para uma programação mais calcada 

na prestação de serviços ao ouvinte e no formato música-esportes-notícia.  

 

 

2.3 A ‘reinvenção’ do rádio a partir do surgimento da TV: radiojornalismo e prestação 

de serviços 

 

Com o advento da TV no Brasil nos anos 1950, o rádio precisou criar mecanismos de 

ressignificação para se manter atuante. A televisão despertou grande interesse do público, dos 

profissionais e, consequentemente, da publicidade. O novo meio de comunicação atraiu 

atores, produtores, diretores, apresentadores, cantores e comediantes do rádio. “[...] os artistas, 

por motivos evidentes, deram preferência aos programas de auditório da televisão. Lá os 

cachês eram maiores” (JUNG, 2004, p.37). Os tempos áureos davam “adeus” e as emissoras 

radiofônicas tiveram que sair em busca de outros rumos e desenvolver uma programação mais 

econômica, já que os anunciantes também se transferiram para a TV.  
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Antes de 1951-52, o rádio absorvia 24% do total das verbas publicitárias. Depois da inauguração dos primeiros 

canais de TV, agências e anunciantes diretos passaram a destinar às estações de rádio apenas 12% dos 

patrocínios, investimento reduzido cada vez mais nos anos seguintes. A perda de vitalidade da mídia radiofônica 

atingiu de frente a programação eclética e feita ao vivo, com cantores e músicos, escritores e radioatores, marca 

dos vinte anos de hegemonia da PRE-8 (SAROLDI; MOREIRA, citado, p.177). 

 

Muitos acreditavam que o rádio chegava ao fim, devido ao efeito avassalador provocado 

sobre as emissoras nesse período. Esse termômetro da época fica explícito em outros países 

também, conforme Eduardo Meditsch: “Mcluhan relata um encontro de radialistas de que 

participou em Vancouver, em 1957, em que teve que convencer aos assustados profissionais 

que o rádio não seria destruído” (MEDISTCH, 2001, p.35). No contexto histórico, a ditadura 

militar foi mais um fator que afetou diretamente o conteúdo veiculado pelas emissoras de 

rádio. O golpe de 1964 intensificou esse processo com a demissão de vários artistas 

considerados subversivos e houve forte intervenção na programação. Muitas atrações saíram 

do ar por determinação dos militares. A pressão se exercia também no aspecto econômico, 

com a retirada pelo governo da publicidade oficial e com a pressão sobre os anunciantes para 

não investirem mais em determinadas emissoras, as que consideravam “incômodas”.  

O declínio da Nacional, que se iniciara com a inauguração da televisão, acentuou-se com o golpe militar de 

1964, que afastou 36 profissionais e colocou sob investigação mais 81, todos denunciados como subversivos por 

César de Alencar, Hamilton Frazão e Celso Teixeira, citados como informantes no Inquérito Policial Militar 

(IPM) da Diretoria de Artilharia de Costa e Artilharia Anti-Aérea. Entre os demitidos pelo Ato Institucional n°1 

estavam Mário Lago, Dias Gomes, Nora Ney, Jorge Goulart, Gracindo Júnior e outros (PINHEIRO, citado, p. 

154).    

  

Após o surgimento da televisão, o radiojornalismo torna-se majoritário nas emissoras em AM, 

que começaram a investir na prestação de serviços aos ouvintes e na tríade jornalismo-

esporte-entretenimento. Um aliado do rádio, o transistor, apresentado ao mundo em 1947, 

favoreceu a acessibilidade do veículo, pois permitia que fosse ouvido em qualquer hora ou 

lugar, sem precisar de eletricidade. Válvulas que ocupavam muito espaço foram substituídas 

por pilhas como fontes de energia. Na década de 1970 houve a proliferação das rádios em 

Frequência Modulada (FM), que entraram para a disputa de ouvintes no mercado radiofônico. 

As canções gravadas ganhavam espaço.   

A música, que até então representava o espaço mais caro da programação, pela necessidade de manter, a soldo, 

elencos de artistas disponíveis para execuções ao vivo, transformou-se subitamente no mais simples e barato. Os 

artistas passaram a ser mantidos pela indústria de discos, que cedia os direitos de transmissão às emissoras 

praticamente de graça, em troca da divulgação, também gratuita, de seus produtos (MEDITSCH, citado, p.36).  

 

O crescimento do número de emissoras radiofônicas com a nova faixa de frequências e a 

multiplicação de receptores vão abrindo caminho para outras possibilidades de se fazer rádio e 

para a segmentação. “Essas transformações ajudaram McLuhan a ganhar sua aposta, 

contrariando o pessimismo dos profissionais [...]” (MEDITSCH, citado, p. 36). Segundo 
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Ferraretto (2007), as emissoras em Amplitude Modulada, AM, caracterizam-se pela 

transmissão de ondas médias e curtas, mas têm qualidade de som inferior à das emissoras em 

FM, pois estão sujeitas a interferências. Já as emissoras em Frequência Modulada, embora 

possuam essa qualidade superior em relação às emissoras em AM, são dotadas de alcance 

limitado. Enquanto a primeira foi se dedicando à especialização do público e a um jornalismo 

mais regionalizado, a segunda se debruçou em uma programação estritamente musical.     

Para se recuperar do impacto sofrido pela chegada da televisão, muitas emissoras se transformaram em 

“vitrolões” – alusão aos aparelhos de som que tocavam discos – executando música gravada, com forte 

influência americana. Mas quem apostou no jornalismo ganhou credibilidade (JUNG, 2004, p. 38). 

 

 Em vez das produções caras, com inúmeros contratados, predominava no rádio a 

comunicação ágil, de notícias e de prestação de serviços. O acompanhamento dos fatos no 

momento e no local onde ocorriam se consolidava na figura do repórter de rua. Era uma forma 

de as emissoras radiofônicas competirem com a TV, apesar das dificuldades geradas pelo 

peso dos aparelhos utilizados para isso, já que ainda não havia o celular ou o pequeno 

gravador. A exemplo da Rádio Continental, que explorou a reportagem (antes mesmo do 

surgimento da televisão no Brasil), outras emissoras investiram depois nessa proposta, como a 

Rádio Jornal do Brasil, também no Rio de Janeiro. Inaugurada em 1935, a Rádio JB fazia 

parte do grupo empresarial do periódico Jornal do Brasil. Seguindo a tendência de 

segmentação, mantinha uma programação voltada para um público de maior poder aquisitivo. 

Esse seria o caminho das emissoras, que procuravam se dirigir a determinadas faixas sócio-

econômica-culturais. “[...] a Jornal do Brasil foi a primeira emissora a integrar um complexo 

jornalístico. Nela, a música e a notícia complementavam-se em uma programação voltada às 

classes A e B” (FERRARETTO, 2007, p.141). Um de seus investimentos foi a prestação de 

serviços (peculiaridade que se afirmou no rádio após a chegada da televisão), que  

caracterizou e diferenciou o veículo dos demais meios de comunicação. Outras emissoras a 

copiariam posteriormente. “A inovação foi introduzida por Reinaldo Jardim, que teve como 

objetivo restabelecer o diálogo com os ouvintes. Inicialmente, o Serviço de Utilidade Pública 

surgiu nas rádios divulgando notas de „achados & perdidos‟” (ORTRIWANO, 1985, p. 23). A 

programação jornalística ganhava cada vez mais espaço, com ênfase na reportagem, e a 

audiência era bem expressiva. No texto O discurso de resistência à censura da Rádio Jornal 

do Brasil AM, Ana Baumworcel (2011) revela o que os profissionais da redação faziam nas 

entrelinhas dos noticiários para driblar os militares nos anos de chumbo e não esconder os 

fatos, além das represálias sofridas. As possibilidades radiofônicas foram exploradas e 
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utilizadas a serviço da informação como forma de manter a credibilidade. O recurso da 

própria sonoridade exemplificou isso: 

Os tiros evidenciavam a violência policial, mesmo sem que esta tivesse sido explorada pelo locutor.  No som 

ambiente das manifestações, reproduzido pela emissora, gritos e tiros foram significativos para revelar as armas 

de cada um na “batalha entre estudantes e policiais”. E foi assim que os recursos não verbais deram outro sentido 

ao programa, ressignificando-o (BAUMWORCEL, citado, p. 81). 

 

Outras emissoras seguiam a mesma linha de informação e prestação de serviços da Rádio 

Jornal do Brasil. Entre elas estão a Rádio Guaíba, em Porto Alegre (RS), e a Bandeirantes, a 

Record e a Jovem Pan, em São Paulo (SP). A Guaíba dividia a programação entre jornalismo, 

esporte e música clássica. Um destaque foi a síntese noticiosa Correspondente Renner, que 

depois ganhou o nome de Correspondente Portocred. Sobre a emissora gaúcha, diz Luiz 

Artur Ferraretto:  

[...] misturava uma locução sóbria, em que até mesmo os comerciais eram lidos ao vivo com um padrão musical 

caracterizado por orquestrações. No conjunto, estes fatores contribuíram para reforçar uma imagem de 

credibilidade associada às transmissões de notícias e à cobertura esportiva. No conjunto, esta forma de fazer 

rádio ficou conhecida, no sul do país, como estilo Guaíba (FERRARETTO, 2007, p. 143).    

 

A Jovem Pan chamava-se Panamericana S.A, na ocasião de sua inauguração, em 1944. O 

objetivo inicial era transmitir radionovelas, shows de auditório, jornais radiofônicos e esporte. 

No final dos anos 1940, dedicou-se essencialmente às transmissões esportivas, mas depois 

precisou se renovar: no início dos anos 1960, percebendo a demanda de público por notícia, 

mudou de nome e investiu no jornalismo e na prestação de serviços. A emissora tirou proveito 

da agilidade proporcionada pelo veículo de comunicação: 

O fato é que, no início dos anos 60, a Rádio Panamericana estava relegada a uma das últimas posições em 

audiência. Nesta época, também, uma parcela do público passou a se mostrar carente de boa informação. Foi 

quando a “emissora dos esportes” se renovou radicalmente. Tinha assumido a direção-geral da Rádio Antônio 

Augusto Amaral de Carvalho (Tuta), que imediatamente idealizou suprir a lacuna existente no espaço da 

informação, criando a Jovem Pan (PORCHAT, 1989, p.18).   

 

O Jornal de Integração Nacional, criado pela Jovem Pan AM em 1972, utilizou a estrutura 

montada pelo governo federal através da Empresa Brasileira de Telecomunicações 

(Embratel). Com isso, partes do radiojornal foram geradas ao vivo de várias cidades 

brasileiras: os primeiros passos para a formação de rede. Posteriormente, a Rádio 

Bandeirantes AM de São Paulo daria início à era das redes via satélite com o radiojornal 

Primeira Hora. “A Embratel montou uma rede de estações terrestres ligadas via satélites, 

interligando os vários pontos do Brasil entre si e aprimorando a conexão com o exterior” 

(FERRARETTO, 2011, p.31). A Empresa Brasileira de Telecomunicações lançou mais 

adiante o Radiosat, sistema de transmissão de rádio via satélite, com alta qualidade de áudio, 

que possibilitava a união de emissoras de grandes capitais e do interior para a formação de 

redes. Entre os que utilizaram o serviço está a Radiobrás - Empresa Brasileira de 
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Radiodifusão -, fundada em meados dos anos 1970 pelo governo federal, preocupado com a 

expansão e o conteúdo das emissoras radiofônicas. Produto da ditadura militar, tinha entre 

suas finalidades “[...] organizar emissoras, operá-las e explorar os serviços de radiodifusão, 

explorando os respectivos serviços de radiodifusão do Governo Federal [...]” (ORTRIWANO, 

1985, p.24). A formação de redes nacionais e regionais se expandiu ao longo dos anos 1990 

na radiodifusão brasileira. 

O papel informativo da radiodifusão sonora se reforça nos anos 1980 e 1990. Algumas 

emissoras vão investir no modelo norte-americano all news, totalmente voltado à veiculação 

de notícias. O estilo „jornalismo 24 horas por dia‟ vai ter como pioneira no país a Jornal do 

Brasil AM, cuja experiência nesse caminho durou seis anos. O formato inspirou outras 

emissoras, como a Gaúcha e o Sistema Globo de Rádio, que passou a operar a Central 

Brasileira de Notícias, a CBN.  

 

 

2.4 - Rádio (e jornalismo) comercial popular 

 

 

Na onda da segmentação pós-TV, algumas emissoras radiofônicas comerciais (cuja interação 

entre a publicidade e a programação vai interferir no conteúdo das mensagens) irão se dedicar 

a uma programação mais popular, não somente composta por jornalismo e esportes, mas 

também pelo entretenimento. A figura quase mítica e de forte presença do comunicador, que 

interage com seu público, opina, fala „ao pé do ouvido‟ e até aconselha seus ouvintes, é uma 

das características. A programação das rádios com esse perfil torna-se, assim, mista, e tem na 

prestação de serviços um aliado. Sobre as emissoras radiofônicas comerciais populares, diz 

Ferraretto: 

O jornalismo, afora emissoras dedicadas às classes A e B, está presente também em rádios de teor popular, indo, 

por vezes, além da cobertura policial e do serviço à população característicos de outros tempos. Há exemplos 

históricos, como Itatiaia AM/FM, de Belo Horizonte; Globo AM/FM, do Rio de Janeiro; Globo AM, de São 

Paulo; e Super Rádio Tupi AM/FM, do Rio de Janeiro. Com o crescente acesso ao consumo pelos extratos 

socioeconômicos C e D, outras estações, mesmo de conteúdo musical popular, também passaram a incluir o 

noticiário ou, pelo menos, uma referência mais frequente, por parte de seus comunicadores, a fatos do cotidiano 

e opiniões de fontes, mesmo que lidas dos jornais ou de sites da internet (FERRARETTO, 2011, p.38). 

 

O serviço de utilidade pública ganhou dimensão nas emissoras de rádio e se mantém forte. Na 

concepção de Janine Marques Passini Lucht (2010), trata-se de um formato inserido no 

gênero utilitário, um dos gêneros que integram o radiojornalismo, conforme classificação da 

autora. De acordo com Lucht, o serviço de utilidade pública é composto por “[...] notas sobre 
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„o que funciona no feriado‟, „data limite para entregar a declaração do imposto de renda‟, 

„solicitação de doadores de sangue‟, etc.” (LUCHT, citado, p.284). Dentro do gênero 

utilitário, fazem parte ainda, segundo Lucht, os boletins de trânsito, a previsão do tempo, 

cotação, necrologia, indicador e roteiro. A autora vai tratar também dos gêneros informativo, 

opinativo, diversional e interpretativo. Este último vai englobar, por exemplo, a enquete, que 

comumente é praticada no rádio comercial com uma programação mais popular. Porém, para 

Lucht, ela não deve se limitar a emissoras desse segmento: 

Ouvir a opinião do povo nas ruas sempre é uma boa alternativa para dar mais credibilidade à matéria. Não deve 

ficar restrita apenas a emissoras populares ou do interior. Quando atrelada a algum assunto tratado no programa, 

ajuda o ouvinte a criar sua própria posição a respeito do tema (LUCHT, citado, p.282).    

 

  Barbosa Filho (2003) denomina „gênero de serviço‟ o que inclui informações de apoio 

às necessidades da população. “[...] o ouvinte pode estar sempre atento às mudanças no fluxo 

do trânsito de sua cidade, às condições meteorológicas, a anúncios de concursos, aos preços 

dos alimentos, aos espetáculos artísticos em cartaz [...]” (BARBOSA FILHO, citado, p.135). 

Ao mencionar os principais formatos radiofônicos (espécie de „filosofia de trabalho‟, estrutura 

ou padrão) adotados por emissoras em AM e FM, Ferraretto (2007) faz distinção entre os 

puros e os híbridos. O primeiro, de acordo com o autor, é subdividido nos formatos 

informativo, musical, comunitário, educativo-cultural e místico-religioso. Já o segundo possui 

uma programação calcada no trio música-esporte-notícia e na participação do ouvinte. Esta 

última é “[...] o rádio da conversa com o ouvinte que inclui, na maioria das vezes, prestação 

de serviços e discussão de problemas da comunidade” (FERRARETTO, citado, p. 63). O 

autor acredita que o formato comunitário ganhe, por vezes, características popularescas 

quando utilizado no rádio comercial: 

Comunicadores de grande empatia com o público conversam com ouvintes por telefone ou frente a frente no 

estúdio, praticam um assistencialismo de resultados, não raro, duvidosos e, de modo sensacionalista, exploram 

casos policiais e escândalos. Tudo entremeado por música e mensagens simples de otimismo (FERRARETTO, 

citado, p. 62). 

 

Artur da Távola (apud ORTRIWANO, 1985, p. 30) vai tratar dos conceitos de „Rádio de Alta 

Estimulação‟ ou „de mobilização‟ e de „Rádio de Baixa Estimulação‟ ou „de relaxamento‟. 

Seriam duas tendências praticadas no processo de segmentação de público; a primeira, voltada 

para os setores populares, e a segunda, para a elite. Essas linguagens e conteúdos 

diferenciados marcariam, assim, a distinção do público-alvo das emissoras. A „Rádio de Alta 

Estimulação‟ contém elementos como “uso de estímulos sonoros permanentes”, “caráter de 

urgência”, “muito serviço e esporte”, “proximidade da comunidade”, “uso de comunicadores 

individualizados” e “proximidade da cultura popular”; enquanto a „Rádio de Baixa 

Estimulação‟ é composta por “baixo uso de estímulos sonoros”, é “menos urgente”, tem 
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“pouca atividade de serviço”, faz “uso de uma fala ainda elaborada”, possui “comunicadores 

não individualizados” e “tende para uma cultura de classe média”. Importante, porém, 

ponderar sobre a rigidez dessas definições, já que algumas características acabam por se 

misturar entre as emissoras que não operam em formatos tão “engessados”. Mas interessante 

observar o ponto de vista de Távola e relacioná-lo ao que diz Meditsch (2001) a respeito de 

um profissional que comunicava para duas emissoras com públicos distintos, o que traz um 

retrato sonoro sobre as peculiaridades de cada estilo: 

Na CBN de São Paulo, um locutor referiu-se à dificuldade de seu trabalho, já que apresentava notícias naquela 

emissora voltada para a elite e, quase simultaneamente, na Rádio Globo, que atinge uma faixa mais popular. 

Entre um estúdio e outro, localizados a poucos metros de distância no mesmo corredor, ele trocava radicalmente 

a personalidade e o estilo, passando de um tom elegante e discreto a um entusiasmo grandiloquente e apelativo 

(MEDISTCH, citado, p. 95).  

 

Meditsch (2001) recupera o que diz Maria Immacolata V. Lopes no que chama de „rádio dos 

pobres‟, em oposição ao rádio essencialmente informativo, „dos ricos‟. A mesma estratégia de 

marketing e de discurso não serviria para os dois tipos de emissora, já que claramente 

possuem públicos distintos. A autora destaca a conotação pejorativa das emissoras comerciais 

populares a partir do olhar das classes sociais mais favorecidas:  

O discurso radiofônico popular se estrutura, como um todo, na diferença. Em relação ao discurso de massa 

burguês aparece como discurso de dominação, marcado por uma redução ou simplificação do discurso burguês 

“sério” e confinado ao campo da “distração”. Distrair é o principal objetivo, segundo seus produtores. Em 

segundo lugar, a matriz cultural das classes populares é que vai conferir especificidade ao discurso radiofônico 

popular. (...) A este respeito, nota-se que é generalizada nos setores médios e altos uma avaliação negativa dos 

programas populares (...). Estes programas foram referidos como sendo de “baixo nível”, de “mau gosto”, “sem 

utilidade”, etc., demonstrando claramente o caráter de classe na recepção do rádio (LOPES apud MEDITSCH, 

citado, p. 94).    

 

Ao discutir o jornalismo comercial voltado para o perfil popular, Márcia Franz Amaral (2006) 

entende que os profissionais da área devem deixar de lado a ideia de que a imprensa destinada 

ao segmento popular é degradante ou de mau gosto. Segundo a autora, os jornalistas “[...] 

devem tomar cuidado para separar o que de fato é mau jornalismo daquilo que é efetivamente 

jornalismo para uma determinada camada social, porém numa linguagem mais simples” 

(AMARAL, citado, p.22).  Para Amaral, o termo popular na mídia comercial não tem um 

sentido de contra - hegemonia, mas de um segmento que leva ao público elementos 

historicamente destinados e produzidos por ele. O termo, portanto, segundo ela: 

[...] identifica apenas um tipo de imprensa que se define pela sua proximidade e empatia com o público-alvo, por 

intermédio de algumas mudanças de pontos de vista, pelo tipo de serviço que presta e pela sua conexão com o 

local e o imediato (AMARAL, 2006, p.16).  

 

Como características necessárias para a realização de um jornalismo popular viável e de 

qualidade, a autora menciona algumas como: “representa as pessoas do povo de forma digna”; 

“é composto de notícias de interesse público, relatadas de maneira humanizada”; “agrega o 
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conceito de responsabilidade social da imprensa (o dever de assumir os efeitos sociais das 

informações que divulga) ao de utilidade social (o atendimento a interesses concretos dos 

cidadãos)”; e “expõe as necessidades individuais das pessoas para servir como gancho para 

aquelas de interesse público” (AMARAL, citado, p.133). De acordo com a autora, o 

profissional da imprensa comercial voltada para o perfil popular precisa ter elementos como 

responsabilidade social, boa apuração e sensibilidade para descrever um fato numa linguagem 

simples e didática.   

 

 

 

 

3 – JORNALISMO CULTURAL: CONCEITO, CONTEXTO, CONOTAÇÕES, CRISE 

E CRÍTICAS 

 

 

Para fazer as conexões entre rádio comercial popular e jornalismo cultural, torna-se necessário 

discutir aqui o papel do jornalismo de cultura no Brasil, suas questões, aspectos e relevância. 

Observa-se no país uma escassez de estudos que tratem do jornalismo cultural no rádio 

comercial. Pensando nesse tipo de rádio voltado para o segmento popular, a lacuna parece ser 

ainda maior, tanto na teoria quanto na prática. As inquietações sobre o tema geraram este 

trabalho, que buscou no resgate do legado cultural radiofônico um elemento importante de 

ligação com a pesquisa. Afinal, o rádio teve papel considerável como difusor de cultura e 

construiu uma história singular, eternizada, seja através dos artistas e cantores que lançou, 

pelo sucesso das radionovelas, pela programação artística variada ou pela sua acessibilidade 

em lugares remotos.  

Os entraves enfrentados pelos profissionais para consolidar um trabalho de qualidade no 

jornalismo cultural não se restringem à mídia impressa e devem ser analisados sob a 

perspectiva de outros meios de comunicação. Para o presente trabalho foi escolhido o rádio 

como objeto de reflexão. Mais especificamente, o rádio comercial popular. A ideia é pensar a 

sua relação com o jornalismo cultural na atualidade. Irônica e paradoxalmente, o rádio no 

Brasil, que projetou artistas nacionais mundo afora, especialmente na chamada Era de Ouro, 

muitas vezes não dispõe de espaço na programação jornalística para as pautas de cultura. A 

própria história do jornalismo cultural no país parece estar atrelada à evolução da mídia 
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impressa, já que praticamente não existe (ou é rara) uma bibliografia que trate e discuta o 

jornalismo cultural no rádio. 

Nos capítulos anteriores tratamos do que pode ser entendido como cultura e das diferentes 

fases do rádio brasileiro, que dedicou-se não apenas à área artística. Também se destacou no 

jornalismo e na prestação de serviços como forma de se reinventar após o surgimento da 

televisão. Com a junção das abordagens sobre os possíveis sentidos de cultura e do resgate do 

rádio como consolidador de uma identidade cultural nacional, busca-se agora, nessa primeira 

parte do capítulo, discutir o que pode ser entendido como jornalismo cultural e como ele é 

percebido e realizado na contemporaneidade. Alguns autores se debruçaram sobre o tema e 

trazem suas impressões acerca do assunto. Vamos tratar, portanto, através de variados pontos 

de vista, do conceito de jornalismo cultural, da sua trajetória, do seu processo nas redações e 

no ensino nos cursos de Comunicação. Na segunda parte, abordaremos as dificuldades que 

envolvem a prática do jornalismo cultural no rádio contemporâneo. Mostraremos também 

que, paradoxalmente, o rádio possui elementos para valorizar uma reportagem de cultura e 

torná-la atraente aos ouvintes. Essas peculiaridades do veículo podem caracterizar um 

diferencial das matérias culturais em relação às demais editorias e evidenciar a personalidade 

do rádio perante outros meios de comunicação. 

 

 

3.1 - O jornalismo cultural sob diferentes olhares 

 

Se as artes estão compreendidas no vasto conceito do que é considerado cultura, o jornalismo 

especializado vai abarcar principalmente as manifestações artísticas em sua editoria. Nesse 

sentido, o jornalismo cultural envolve a cobertura de teatro, cinema, música, artes plásticas e 

literatura, por exemplo. O professor José Salvador Faro, no artigo Nem tudo que reluz é ouro: 

contribuição para uma reflexão teórica do jornalismo cultural (2006)
14

, percebe esse campo 

do jornalismo como uma produção noticiosa e analítica relacionada a eventos de natureza 

artística, pautados por seções, suplementos e revistas especializadas nessa área. 

Franthiesco Ballerine (2015) observa que a divulgação das obras artísticas é uma das 

características do jornalismo cultural:  

                                                           
14 FARO, José Salvador. Nem tudo que reluz é ouro: contribuição para uma reflexão teórica sobre o 

jornalismo cultural. In: Comunicação & sociedade, Universidade Metodista de São Paulo, São Paulo, 

vol. 28, nº 46, 2006, p. 143-163. 
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Divulgar uma obra de arte é algo obrigatório, visto que o artista não a produz apenas para si próprio. A arte deve 

ter contato com o público. Embora haja várias instituições capazes de tal aproximação – universidades, museus e 

eventos –, aparentemente o jornalismo cultural faz a melhor mediação entre arte e público no quesito 

“visibilidade da oferta”. E ele deve sempre trabalhar diante da tensão permanente entre a divulgação da tradição 

e a sensibilidade para o novo, a vanguarda, tornando públicas ambas as frentes artísticas (BALLERINE, 2015, 

p.46). 

 

        No artigo O que é jornalismo cultural?, Geane Alzamora, Aylton Segura e Cida Golin 

(2008) entendem que a escolha de uma editoria é importante, no sentido de corresponder a um 

determinado público e a um lugar natural na área da produção. Para os autores, a editoria de 

cultura abrange o campo das manifestações artísticas na divisão de trabalho das empresas de 

comunicação: 

Dentro da expansão e consolidação das empresas jornalísticas, a estrutura fragmentada das editorias (esportes, 

política, economia, cultura) foi resultado da divisão de trabalho nas redações, respondendo à complexidade do 

negócio, à expansão urbana, assim como ao desenvolvimento das indústrias culturais. Na sua abrangência 

temática, a editoria de cultura circunscreve o campo das manifestações artísticas. O jornalista, situado no 

domínio da linguagem pragmática da comunicação, tangencia o universo poético que permite a comunicação do 

estranhamento e da ambigüidade. Esta mediação pode ser determinante na relação entre o público e os bens 

simbólicos (ALZAMORA; SEGURA; GOLIN, 2008, p.5). 

 

 

Já para Cremilda Medina (2007), todo jornalismo é cultural e torna-se necessário o resgate da 

essência do jornalismo, em vez de insistir no fragmento de seu conteúdo, como visto na 

sociedade contemporânea. “Não me parece que o jornalismo seja econômico, esportivo, 

cultural ou de cidades. Esses adjetivos nascem da divisão do trabalho, um fenômeno 

industrial” (MEDINA, 2007, p. 32).  Segundo Medina, na era pós-industrial, no século XXI, 

os jornalistas devem assumir a responsabilidade da produção cultural do futuro. Para ela, a 

cultura passa em todos os espaços e tempos do jornalismo. 

Não há narrativa nem matéria jornalística que não seja produção cultural, o que se diz da realidade à nossa volta 

é representado simbolicamente no discurso jornalístico. E quem interpreta a realidade é um leitor da 

contemporaneidade que produz sentidos, produz significados perante o acontecimento social, econômico, 

político, artístico, esportivo, científico, ambiental etc. (MEDINA, citado, p.32).  

 

Não há muitos registros sobre o histórico do jornalismo cultural no mundo, cujo 

desenvolvimento se dá primeiro na mídia impressa. Segundo Ballerine (2015), recontar esse 

surgimento é praticamente um quebra-cabeça a ser montado, seja pela documentação 

inconstante, escassa ou de difícil acesso, seja por barreiras linguísticas e culturais ou pela falta 

de livros e trabalhos acadêmicos que abordem o tema. Nesse sentido, alguns lugares não são 

tão bem representados em sua produção sobre jornalismo cultural, como o Oriente. Conforme 

o autor, definições de jornalismo cultural surgiram até mesmo antes da institucionalização do 

jornalismo:  

Anchieta (2007) lembra a frase “Que todos entendam e que os eruditos respeitem”, dita em 1696 por um dos 

primeiros teóricos do jornalismo, o alemão Tobias Peucer, que “sentencia a vocação do jornalismo como obra 

cultural, ou seja, a de dizer coisas complexas por meio de formas muito simples” (BALLERINE, citado, p.16). 
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Um momento importante do jornalismo cultural e um marco do seu início estão em 1711, com 

a fundação da revista diária The Spectator, criada por Richard Steele (1672-1729) e Joseph 

Addison (1672-1719). A publicação trazia em seu conteúdo hábitos de vida, textos sobre 

manifestações artísticas e comportamento. “Com um corpo de colaboradores que assinava sob 

pseudônimo, a publicação popularizou‑se rapidamente em Londres, incentivando o hábito da 

leitura de produtos culturais [...]” (BALLERINE, citado, p. 17). A revista não deixava de ser 

um olhar sobre o homem moderno que vivia na cidade: incluía percepções sobre o que estava 

na moda, os estilos em voga e a adaptação de quem chegava do campo. Podia recorrer a 

alguma obra literária ou fazer referência a uma determinada obra de arte ou artista em seus 

textos, mas usava uma linguagem coloquial.  

A revista falava de tudo – livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, política – num tom de 

conversação espirituosa, culta sem ser formal, reflexiva sem ser inacessível, apostando num fraseado charmoso e 

irônico que faria o futuro grão-mestre da crítica, Samuel Johnson, sentenciar: “Quem quiser atingir um estilo 

inglês deve dedicar seus dias e suas noites a ler esses volumes”. Podia tratar dos novos hábitos vistos numa casa 

de café, como temas em discussão e roupas na moda, ou então criticar o culto às óperas italianas e o casamento 

em idade precoce. Podia citar Xenofonte para satirizar a falta de modéstia dos ingleses e Dom Quixote para 

atacar a mania de ridicularizar o outro por meio de risadas” (PIZA, 2003, p. 12). 

 

Daniel Piza (2003) contextualizou o período do surgimento desse gênero de jornalismo 

bastante influente na Europa como a „era de ouro do jornalismo cultural‟: 

Dizendo ainda de outra forma, o jornalismo cultural, dedicado à avaliação de ideias, valores e artes, é o produto 

de uma era que se inicia depois do Renascimento, quando as máquinas começaram a transformar a economia, a 

imprensa já tinha sido inventada (por Gutenberg em 1450) e o Humanismo se propagara da Itália para toda a 

Europa, influenciando o teatro de Shakespeare na Inglaterra e a filosofia de Montaigne na França. (PIZA, citado, 

p.12).  

 

No país, o jornalismo cultural teve nomes importantes como Machado de Assis, José 

Veríssimo, Sílvio Romero e Araripe Jr. O primeiro colaborava com o chamado Jornal das 

Famílias, no qual publicava contos de literatura amena e fantasias. “No Brasil, o jornalismo 

cultural só ganharia força no final do século XIX; e dele nasceria o maior escritor nacional, o 

nosso Henry James, Machado de Assis (1839-1908) [...]” (PIZA, citado, p.16). 

Os modos de vida da sociedade ganhavam status de notícia nos periódicos da época. Tudo 

estava associado ao processo de urbanização, à criação da indústria e ao mercado consumidor, 

principalmente no Rio de Janeiro. A então capital federal passava a abrigar teatros, cinemas, 

grandes eventos e festas. O fortalecimento do mercado cultural estava aliado à proliferação da 

lógica de consumo. “[...] É, pois, na perspectiva de industrialização da cultura que se pode 

encontrar elementos para traçar uma história do jornalismo cultural [...]” (GADINI, 2003, p. 

56). 
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O extinto jornal Correio da Manhã publicou matérias culturais sobre teatro, cinema e música. 

Os assuntos chegaram a ser tratados nas páginas do periódico diariamente. “Desde seu 

surgimento, o Correio traz seções voltadas ao campo cultural, como a Letras de artes, Teatro e 

outros eventuais setores destacados” (GADINI, citado, p.13). No jornal trabalharam os 

críticos de cinema Moniz Viana e José Lino Grunnewald, os escritores Carlos Heitor Cony, 

Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria 

Carpeaux, Antônio Callado e Álvaro Lins. “[...] Lins dirigiu também revistas e suplementos 

literários e construiu uma carreira de intelectual, não só pela qualidade de suas avaliações, 

mas também pela capacidade de envolver os leitores” (PIZA, citado, p.35). Com o suplemento 

Folhetim, o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro destacou a temática cultural. Um marco 

no jornalismo brasileiro, porém, foi a revista O Cruzeiro, meio de grande importância no país 

nos anos 1930 e 1940. 

[...] deu enormes contribuições à cultura brasileira ao publicar contos de José Lins do Rego e Marques Rebelo, 

artigos de Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira, ilustrações de Anita Malfatti e Di Cavalcanti, colunas de José 

Cândido de Carvalho e Rachel de Queiroz, além do humor de Péricles (O Amigo da Onça) e Vão Gogo (vulgo 

Millôr Fernandes) (PIZA, citado, p.33). 

 

Clarice Lispector e Ferreira Gullar escreveram para o Jornal do Brasil, no Caderno B. 

Lançado no final dos anos 1950, o suplemento publicava reportagens sobre arte, cultura e 

variedades. O lendário Caderno B resultou do intitulado Suplemento Dominical, criado em 

1956 pelo poeta Reynaldo Jardim, com a proposta de uma nova concepção estética e a mistura 

de temas como artes plásticas, ciência e literatura. O Jornal do Brasil implantou um ousado 

aspecto gráfico em suas páginas, que revolucionou a imprensa escrita e inspirou outros jornais 

a mudarem sua diagramação. O JB foi um dos pioneiros no atual formato do jornalismo 

cultural brasileiro impresso.  

A história do Caderno B contém vários ensinamentos editoriais que se espalharam pelos outros jornais e que 

persistem ainda hoje. Com a mesma força, a sua diagramação criativa, elegante e atraente, foi sendo assimilada 

por todos, grandes e pequenos, cada qual interpretando à sua maneira as grandes bolações do B (permitam-me a 

intimidade), que consistiam basicamente nos espaços generosos ao material fotográfico e o emprego de claros 

que fugiam das regras impostas ao noticiário do dia a dia (YASBECK, 2002, p.124). 

 

Fora da então capital federal, os jornais de São Paulo também fizeram modificações gráficas e 

editoriais importantes para a trajetória da imprensa brasileira, que se estenderam ao campo 

cultural. O Estado de S. Paulo criou em 1956 o Suplemento Literário, que, posteriormente, 

influenciaria os demais jornais a lançarem outros cadernos de livros, como o Ideias, do Jornal 

do Brasil, e o Letras, da Folha de S. Paulo. O Suplemento reunia, além das seções fixas 

referentes à literatura, informações sobre artes plásticas, cinema, música e teatro. Em 1976, o 

Suplemento Literário foi substituído pelo Suplemento Cultural, que manteve as características 

básicas do anterior, mas tinha como premissa levar ao leitor textos de especialistas em cada 
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setor da atividade cultural. Assim como o Suplemento Literário, tinha formato tabloide e 

dezesseis páginas em cada edição dominical. 

Já a Folha de S. Paulo criou em 1958 a Folha Ilustrada, um dos primeiros cadernos culturais 

do país a circular diariamente, assim como o Caderno B. A Ilustrada tinha, logo no 

lançamento, entre quatro e seis páginas e publicava reportagens sobre arte e cultura, além de 

tiras, notas sociais, programação televisiva e palavras cruzadas. Nos anos 1960, ampliou e 

diversificou os assuntos abordados no caderno, passando a reunir informações sobre ciência, 

astros internacionais e horóscopo. Na década de 1970, a Folha de S. Paulo lançou o 

suplemento Folhetim, também dedicado ao jornalismo cultural, e que circularia aos sábados. 

A renovação do jornalismo de cultura na Folha contou com nomes como Ruy Castro e Paulo 

Francis, que passaram pelo O Pasquim, outro marco da imprensa brasileira.  

Os cadernos culturais da Folha de São Paulo e de O Estado de S. Paulo consolidaram um 

momento representativo junto aos leitores nos anos 1980 e 1990, em meio à efervescência 

cultural do período e à expectativa de abertura democrática no país. Na época, a opinião 

predominava nos diários culturais, com seus articulistas e críticos contundentes. Os textos das 

reportagens eram mais autorais, com posições claras e definidas de seus escritores.  

Piza (2003) sinalizou para uma crise de identidade do jornalismo cultural a partir do século 

XX, especialmente na segunda metade, com o surgimento dos meios de comunicação de 

massa. Segundo o autor, em meados da década de 1990, a opinião foi perdendo força dentro 

do jornalismo cultural e cedendo lugar à divulgação de eventos culturais, com prevalência de 

informações como datas, locais de realização e preços de ingressos. Estaria menos preocupada 

com a análise e crítica, e mais ligada ao furor da novidade e do compromisso de publicar 

estreias e lançamentos de produtos culturais. 

[...] a modernização da sociedade transformou também a imprensa: o jornalismo moderno passou a dar mais 

importância para a reportagem, para o relato de fatos, não raro sensacionalista, e começou a se profissionalizar. 

Repórteres de polícia e política passaram a ser os mais importantes dentro das redações. O jornalismo cultural 

também “esquentou”: descobriu a reportagem e a entrevista, além de uma crítica de arte mais breve e 

participante (PIZA, citado, p.19). 

 

Muitas são as discussões envolvendo o jornalismo cultural no país. Profissionais da área 

expõem críticas ao modo de se fazer esse tipo de jornalismo nas redações. Questões estas que 

vão desde a prática da agenda passiva (quando o jornalista fica “refém” das datas das 

programações culturais e começa a se pautar a partir do calendário de eventos), passando pela 

falta de preparo, de experiência e de conhecimento para o exercício da função do jornalista na 

área de cultura, até a cobertura superficial praticada pelos meios de comunicação.  
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O espaço dedicado ao jornalismo cultural muitas vezes remete a algo menos importante diante 

das demais notícias ou das hard news, por exemplo. Consciente ou inconscientemente, essa 

percepção acerca do jornalismo cultural parece estar incutida em muitas mentes nas redações 

dos mass media. Talvez isso ocorra também por causa do entendimento (especialmente por 

parte de uma redação que cobre o factual) de que suas matérias são mais “frias” (entrevistas, 

perfis), sem tanta urgência de serem publicadas. “Apesar da evidente importância do 

jornalismo cultural, ele muitas vezes se torna a editoria menos privilegiada dos veículos” 

(BALLERINE, citado, p.53).  

Na mídia impressa, os cadernos culturais recebem nomes que possuem a conotação de algo 

complementar ou suplementar frente às outras informações, como bem observa Gadini: 

 

[...] a noção de segundo caderno (caderno dois, suplemento ou afim) está imaginária e inevitavelmente, ligada à 

idéia [sic] de algo complementar ao caderno principal (daí, uma das explicações, porque aos poucos também os 

próprios leitores passaram a entender como normal ou aceitável que a cultura seja algo complementar... em 

forma de suplemento). (GADINI, citado, p. 56).  

 

Piza (2003) trouxe um olhar valoroso sobre os bastidores das grandes redações em relação a 

como o jornalista cultural é percebido por alguns colegas. Uma observação bem peculiar, de 

quem vivenciou e passou pela experiência; de quem conheceu os meandros do jornalismo do 

dia a dia. Isso nos faz pensar na existência de uma cultura das redações, que vai sendo 

construída ao longo dos anos, e influencia os profissionais nas empresas de comunicação. Piza 

tratou do preconceito dos jornalistas que cobrem áreas como polícia, economia ou política, 

por exemplo, com quem atua no campo da cultura dentro do jornalismo. Uma dessas atitudes 

seria supor que jornalista cultural não gosta de notícia ou de trabalhar.  

Primeiro, supõe-se que ele trabalha menos. Não é verdade. Jornalista cultural sério trabalha muito fora da 

redação também: lê livros em casa, vai a shows, filmes e exposições, cobre festivais etc. Pode-se argumentar que 

tais atividades são prazerosas, que ele as praticaria  mesmo se não tivesse a obrigação. Mas o fato é que às vezes 

é preciso virar a noite terminando de ler um livro para resenhar no dia seguinte, e se não fosse o prazo 

poderíamos deixa-lo para depois. Além disso, a responsabilidade do jornalista cultural é especial, porque ele 

pode facilmente “quebrar a cara” quando não domina um tema; é preciso ter boa memória e gostar de estudo, 

para não sair grafando errado os nomes, atribuindo títulos e frases a outros autores, embaralhando conceitos e 

períodos históricos etc. (PIZA, citado, p. 88). 

 

 

O problema da submissão do jornalista de cultura à divulgação do cronograma de eventos 

suscita questões como a qualidade do conteúdo produzido para os veículos de comunicação. 

Muitas vezes, um livro ruim, que acabou de ser lançado, recebe uma ampla publicação. Em 

contrapartida, uma obra melhor escrita e mais elaborada, por exemplo, não tem o merecido 

destaque na mídia. Essa inversão de valores está relacionada a uma lógica mercadológica. Em 

muitos casos, o profissional chega a perder a capacidade crítica sobre determinado produto 
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cultural, tão acostumado que está em obedecer à pressão dos interesses econômicos e 

editoriais, que favorece um livro, disco ou filme em detrimento de outro. Sendo assim, um 

bom longa-metragem nacional independente, acaba ficando de fora da grande mídia por não 

ter sido realizado por uma influente produtora cinematográfica ou por sua temática não ser 

condizente com o que é habitualmente retratado nos filmes apreciados pelo grande público.  

O jornalista cultural anda se sentindo pequeno demais diante do gigantismo dos empreendimentos e dos 

“fenômenos” de audiência. As publicações se concentraram mais e mais em repercutir o provável sucesso de 

massa de um lançamento e deixaram para o canto as tentativas de resistência – ou então as converteram também 

em “atrações” com ibope menor, mas seguro (PIZA, citado, p.31). 

 

Medina (2007) traz algumas críticas à prática do jornalismo cultural nas redações. Para ela, há 

um longo espaço na mídia ocupado por pressões mercadológicas, especialmente do marketing 

cultural. “Para sair do estresse de informação gerada pelo marketing cultural só autores, 

jornalistas de muita criatividade, para se tornarem independentes dessas pressões” (MEDINA, 

2007, p. 34). A autora percebe a tensa e delicada relação entre os jornalistas e os assessores, 

profissionais com diferentes interesses. “Cada situação exige uma criativa competência para 

negociar, precedida, no caso do assessor de imprensa, por outro embate no cenário de poder 

interno da empresa ou instituição onde opera” (MEDINA, citado, p. 34). Outra observação de 

Medina, que parece algo paradoxal e impensável, é a rejeição por parte dos editores dessa área 

à identidade cultural brasileira. Ela também chama a atenção para uma espécie de 

deslumbramento que acomete os jornalistas que lidam com artes. 

Os jornalistas que se intitulam “culturais” padecem do deslumbramento ou vedetismo que atingem o artista. 

Como eles próprios gostariam de ser olimpianos das artes, destilam um veneno vingativo nos juízos de valor 

com que avaliam os artistas, principalmente os de sua vizinhança. Outra vingança da frustração dos editores de 

cultura se manifesta na marginalização da arte necessária e cotidiana em detrimento dos alvos preferenciais 

(MEDINA, citado, p. 34). 

 

Isabel Travancas (1993), em pesquisa realizada com jornalistas no Rio de Janeiro, relata certa 

atitude narcisista e, assim como Medina, um deslumbramento dos profissionais nas redações, 

que parecem se considerar superiores ao “resto dos mortais”, exatamente por frequentarem 

locais importantes e por estarem, muitas vezes, perto de autoridades. Observa ainda uma 

ideologia individualista e um comportamento nos profissionais dotado de um ar blasé diante 

dos fatos e da vida, tentando, de qualquer maneira, ocupar um lugar de destaque na sociedade.  

O indivíduo narcisista vai estar sempre buscando se destacar na multidão, o que explica o fascínio narcisista pela 

celebridade. Esta visão do narcisismo vem ao encontro do que os jornalistas afirmam sobre sua própria classe e 

sua relação com o poder, que os atrai (TRAVANCAS, 1993, p. 108). 

 

Para Paulo Roberto Pires (2007), o bom jornalista cultural precisa promover o trânsito crítico 

entre o público e a obra, em vez de simplesmente acompanhar a agenda ou pautar alguma 

atividade artística apenas porque ela está em cartaz.  



63 
 

A ditadura da agenda atua nos cadernos literários, que são um resumo dos lançamentos das editorias. Situação 

muito clara de se confirmar quando acontecem eventos como a Bienal do Livro e publica-se um caderno especial 

sobre o evento. São 15 páginas, com o mapa da feira, onde se vende de cachorro quente a livros, o que é 

absolutamente inútil (PIRES, citado, p. 31).  

 

Ballerine (2015) reforça que embora o jornalismo cultural tenha como uma de suas 

características a divulgação de manifestações artísticas e seja marcado pela atualidade (por se 

tratar de jornalismo), isso não quer dizer que o profissional da área tenha que se pautar 

exclusivamente pela agenda de lançamentos ou por pressões das assessorias de imprensa. 

Nas últimas décadas, nota‑se uma estrutura jornalística pautada pela antecipação de produtos culturais, como 

lançamentos de filmes e livros, estreias de peças, novelas, abertura de mostras; de um novo restaurante; do novo 

game recém‑lançado; do próximo desfile de moda etc. Em outras palavras, a partir de 1990, é difícil encontrar 

nos cadernos diários textos culturais que fujam desse sistema de lançamentos (BALLERINE, citado, p.46). 

 

Para Humberto Werneck (2007), é sempre possível fugir da agenda, que considera uma 

espécie de camisa de força. Acredita que o profissional deve ter mais imaginação e fazer um 

bom jornalismo mesmo que o material disponível seja limitado. “A submissão à agenda é uma 

atitude de extrema mediocridade. O jornalista vai fazer uma matéria sobre a exposição só 

porque a exposição está acontecendo [...]” (WERNECK, citado, p. 70). O autor intitula de 

“ditadura do mainstream” o enorme espaço oferecido pela mídia aos grandes lançamentos, 

deixando de fora artistas menos conhecidos e nem por isso com trabalho de baixa qualidade. 

Segundo Werneck, o que predomina nas redações é a postura elitista de falar apenas do que 

interessa à maioria. “Como jornalista, eu estarei traindo a profissão, traindo a mim mesmo, 

traindo o leitor, se decidir aceitar que só se deve falar de um livro se ele entrar na lista dos 

mais vendidos” (WERNECK, citado, p. 67). Ele toca em um ponto crucial que envolve o 

jornalismo nas redações e que resvala na qualidade do trabalho da editoria de cultura: a 

substituição de veteranos por jovens jornalistas culturais, que viram mão de obra barata e não 

possuem o repertório de quem está há muito tempo no ofício.  

Como não há tempo para maturação, jornalistas jovens, muitas vezes, chegam ao comando sem estarem prontos 

para isso. Não se pode exigir que um jornalista de 20 e poucos anos tenha preparo para tocar uma editoria de 

cultura, como tem acontecido. Um jovem de 20 e poucos anos pode prestar um grande serviço, mas ainda não 

tem repertório, não tem tempo de janela, não tem leitura suficiente – e é óbvio que na área de cultura é 

necessário ter conhecimentos bem sedimentados, ter visto o calendário girar algumas vezes. Ninguém precisa ser 

especialista em coisa alguma, é claro, mas todos têm de ter um repertório mínimo – quando alguém falar de A 

Montanha Mágica, por exemplo, o cara não pode achar que o assunto é alpinismo, tem de saber que é um 

romance de Thomas Mann (WERNECK, citado, p. 68).  

 

Ballerine (2015) descreve um cenário semelhante ao relatado por Humberto Werneck sobre a 

dinâmica de trabalho nas redações em relação ao jornalismo cultural. Observa a falta de 

preparo dos jovens e inexperientes profissionais, que, sem maturidade e conhecimento, se 

limitam a um trabalho superficial e com a qualidade comprometida. 
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A situação é corriqueira e antiga nas redações de jornais, revistas, portais e telejornais. Um estagiário é 

contratado e, quando se forma, formalizado como repórter na editoria de cultura. Seu editor pede‑lhe que vá à 

coletiva de lançamento da Bienal, ou de um novo filme francês, ou do novo CD de um famoso cantor de jazz, ou 

do livro de uma grande poetisa brasileira. Porém, em sua formação acadêmica, o repórter teve um semestre de 

cultura brasileira e outro de história da arte. Isso porque cursou uma das mais conceituadas faculdades de 

jornalismo do país. Inseguro, ele decide o óbvio: apoiar ‑se fortemente no release entregue na coletiva – ou 

enviado antes por e‑mail – e também nas declarações que os artistas farão no dia (BALLERINE, citado, p.191). 

 

Para Teixeira Coelho (2007), de uma maneira geral, há uma presunção dos empresários dos 

meios de comunicação no Brasil de acharem que o público não se interessa por cultura. 

Coelho classifica esse tipo de pensamento como uma falta de atitude empreendedora por parte 

deles e considera lamentável e assustadora essa ideia acerca do brasileiro.  

[...] enquanto até países considerados “pouco cultos”, como os Estados Unidos, ainda mantêm amplo espaço para 

o jornalismo cultural de alto nível, aqui desce-se cada vez mais a escada, aos tombos e encontrões. O jornalismo 

cultural só deveria desaparecer, e ter menos espaço nos jornais e meios de comunicação, quando todos tivessem 

um nível cultural minimamente satisfatório. Aqui, para não dizer que esse nível é vergonhoso e aviltante, como 

de fato é, vamos dizer que ele está mais longe de ser o mais minimamente satisfatório possível (COELHO, 2007, 

p. 28). 

 

Na contramão dos pensamentos aqui expostos, Maurício Stycer (2007) acredita que exista 

muito espaço para o jornalismo cultural no Brasil. Para ele, é justamente o excesso de ofertas 

da chamada indústria cultural que prejudica o desenvolvimento dessa área: 

[...] mais de 30 livros novos, lançamentos, chegam à minha mesa toda semana. Dez a 20 CDs novos, toda 

semana. Ocorrem em São Paulo uma média de duas a cinco estréias [sic] de filmes por semana. Estréiam [sic] 

também de duas a cinco peças de teatro por semana. Exposições de artes plásticas, um número às vezes maior do 

que esses. É uma dificuldade e uma tarefa enorme para o jornalista cultural lidar com esse volume de informação 

e selecioná-lo (STYCER, citado, p.73). 

 

Stycer (2007) lista alguns problemas envolvendo o jornalismo cultural. Entre eles, o alto 

poder de influência dos assessores de imprensa sobre os jornalistas, que se deixam cooptar por 

esses profissionais. Isso vai significar, segundo o autor, uma perda para o público, devido ao 

empobrecimento da reportagem. “Como os artistas se deixam administrar por assessores de 

imprensa, estes passam a negociar diretamente com editores e repórteres o tipo de matéria que 

querem ver publicadas [...]” (STYCER, citado, p.73). Também traz como questões que 

envolvem o jornalismo cultural a contaminação dessa área pela publicidade, o grande espaço 

dedicado ao jornalismo de celebridades (que, de acordo com ele, faz com que seja 

privilegiada a vida do artista em vez de sua obra) e a rejeição da imprensa por temas 

importantes dentro dessa editoria e do cenário cultural brasileiro, como discussões sobre Lei 

Rouanet ou sobre o projeto da Ancinav. 

Faro (2006) busca desconstruir a perspectiva dicotômica acerca do jornalismo cultural. Muitas 

são os pensamentos de que essa área remete às origens do gênero, ou seja, serve como um 

espaço de discussão temática; mas também há a corrente que percebe o jornalismo cultural 
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como uma produção mercantil voltada simplesmente para o entretenimento, submissa e 

desprovida de crítica. O autor quer ir além dessa dicotomia, que, segundo ele, alimenta tanto 

uma visão idealizada do jornalismo cultural quanto uma percepção cética e essencialmente 

economicista sobre sua prática. Esse olhar economicista seria um reflexo da falta de 

exploração do amplo conceito que envolve o gênero. No ambiente acadêmico, Faro acredita 

que a discussão sobre jornalismo cultural precisa de aprofundamento e sair das explicações 

simplistas: 

[...] o jornalismo cultural ainda não conseguiu produzir em torno de si reflexões acadêmicas que dêem [sic] conta 

de sua complexidade. Embora se possa afirmar que estamos diante de uma vaga, dada a proliferação de livros, 

artigos, disciplinas em programas de pós-graduação e nos próprios cursos de graduação, sites e até comunidades 

virtuais que discutem o assunto, os estudos existentes sobre o gênero, na maior parte dos casos, enveredam por 

linhas de interpretação que diluem sua natureza em explicações formalistas que, por sua simplicidade, acabam 

por turvar a riqueza de possibilidades de análise que o jornalismo cultural permite [...] (FARO, 2006, p. 146).  

 

Mas como o jornalista cultural pode melhorar a sua atuação? O que poderia ser feito de 

maneira a tornar mais digno o trabalho do profissional? Apesar das críticas de quem pratica e 

vivencia essa área, há caminhos propostos como forma de contribuir para o desempenho da 

função, seja na execução do trabalho nas redações, seja no ambiente acadêmico. 

No artigo Jornalismo cultural: reflexão e prática, Cida Golin (2009) observa que para 

adentrar o campo do jornalismo cultural é necessária uma formação mais ampla, devido à 

complexidade e riqueza da área. Propõe que o profissional vá além da graduação em 

jornalismo. Sugere, por exemplo, uma pós-graduação na área de artes, ciências sociais ou 

letras, e um aprofundamento acadêmico nos níveis de mestrado e doutorado. Para Golin, 

jornalismo cultural não é algo simples, mas projeto a longo prazo. Ela ressalta que o 

profissional deve fazer do dia a dia o seu repertório, seja indo ao cinema, a exposições, ao 

teatro etc.  

Para atuar nesse segmento, é preciso apostar em uma formação humanística e intelectual rigorosa. O próprio fato 

de trabalhar nessa área, de sentir na prática o processamento veloz de idéias [sic] e conteúdos complexos, faz 

com que o profissional sinta necessidade de especializar-se a fim de gerir com mais segurança uma rotina 

assoberbada de informações
15

. 

 

Teixeira Coelho (2007) chama atenção para a deficiência do aluno que chega aos cursos de 

jornalismo no Brasil; a responsabilidade, desta forma, não seria da instituição de ensino nem 

do professor, mas, segundo ele, do estudante, que não tem uma boa formação básica. Crê que 

seja fundamental a vocação e a dedicação dos alunos, mas não considera que a formação de 

um jornalista cultural dependa da universidade. Para Teixeira Coelho, não é tão simples ser 

                                                           
15

GOLIN, Cida. Jornalismo cultural: reflexão e prática. Disponível em: 

<http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Jornalismo-Cultural-

Reflex%C3%A3o-e-Pr%C3%A1tica.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2015.  
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um bom profissional na área de cultura. Ele compara o jornalismo cultural com a editoria de 

economia.  

Não estou plenamente convencido de que a formação do jornalista por algum curso universitário seja necessária 

ou indispensável. Mas acredito que a passagem do jovem por uma universidade lhe seja benéfica de modo geral. 

Compreender a cultura é muito difícil. Dominar a cultura, como se diz, mais ainda. Muito mais difícil do que a 

economia. Dominar alguns princípios da economia e vir a ser um jornalista econômico é relativamente simples 

(e mesmo assim se diz que o jornalista econômico é geralmente aquele que errou na previsão e que diz no dia 

seguinte o que todo mundo já ficou sabendo). Agora, para saber se o Ezra Pound é bom ou não é, ou do que ele 

está falando, leva-se uma vida! (COELHO, citado, p.27). 

 

Para Paulo Roberto Pires (2007), a academia insiste em formar profissionais de uma maneira 

tecnicista, atrelada a códigos, e isso provoca o que chama de desintelectuzalização dos 

estudantes, e, consequentemente, dos profissionais. Uma possível saída para melhorar a 

formação, segundo Pires, é a transformação do curso de jornalismo em pós-graduação para 

que pessoas de formações variadas apliquem seus conhecimentos às formas jornalísticas de 

codificação. De acordo com o professor, a formação de um jornalista cultural é ampla e 

demanda um compromisso intelectual com a profissão.  

Por isso, de nada adianta pensar que disciplinas como “jornalismo cultural” ou “jornalismo econômico” 

fornecerão conteúdos específicos ao futuro jornalista. Se é fácil entender que um curso de jornalismo econômico 

ensina a codificação dos jargões da área, qual seria a ementa possível de um programa dedicado ao jornalismo 

cultural, naturalmente abrangente? (PIRES, 2007, p. 30).  

 

Ballerine (2015) discute os problemas desde a formação até a prática do jornalista cultural. 

Em sua opinião, nada deve ser desprezado ou desdenhado no jornalismo de cultura: seja um 

best-seller, seja um trabalho mais autoral. Além de reconhecer o que é bom, o profissional 

deve também refletir sobre o que é ruim e o porquê de ser assim considerado. Nesse sentido, 

segundo Ballerine, o jornalista vai colaborar como um mediador entre o público e a arte para 

o avanço da cultura no país.  

[...] a maior contribuição que os bons cursos de jornalismo podem dar ao mercado é formar profissionais que 

consigam, por meio de um texto claro, coeso e estilisticamente atraente, atrair leitores não para a óbvia 

historinha de super‑herói do quinto filme da franquia hollywoodiana, mas para aquele curta‑ metragem estudantil 

do interior do Pará que, de forma simples, abordou uma grande questão cultural e social do momento. Ou 

mostrar, com argumentos sólidos, reflexivos e sedutores, o vazio artístico do tal quinto filme da franquia, sem 

medo de desagradar a ninguém. Tocar em tabus, desmontar pedestais – por que não criticar com bons 

argumentos a má atuação de um ator de teatro consagrado? (BALLERINE, citado, p.212). 

 

O autor faz uma reflexão sobre a formação deficiente do profissional de comunicação, o que, 

segundo ele, acaba levando a um jornalismo precário. Ele defende o diploma de jornalista e a 

especialização em jornalismo cultural para um bom desempenho da função. Apesar da 

contratação de profissionais de outras áreas pelas redações na editoria de cultura (cineastas, 

historiadores e artistas em geral), acredita que o diferencial do jornalista cultural é, por 

exemplo, escrever um texto claro e coeso, por meio de técnicas aprendidas na universidade; 
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garantir que todos os lados envolvidos sejam ouvidos; a busca de um trabalho isento, e 

oferecer ao leitor e ao veículo pautas e temas que obedeçam aos preceitos básicos do 

jornalismo. 

Urge que as faculdades de Comunicação, em todas as disciplinas, deixem claro aos seus alunos que a cultura é a 

lente pela qual enxergamos o mundo, um poderosíssimo instrumento de poder; que a economia, a política, a 

saúde e a cidadania são diretamente influenciadas por hábitos culturais. Talvez, se incutirmos essa ideia nos 

discentes – e também em alguns docentes distraídos –, começaremos a mudar a forma como os futuros 

comunicadores abordam e divulgam elementos da indústria cultural, sendo um primeiro passo para formar 

leitores mais exigentes e um jornalismo cultural transformador (BALLERINE, citado, p.207). 

 

Muitas são as questões que mobilizam o debate sobre a prática do jornalismo cultural, área 

que suscita opiniões divergentes, mas também concentra observações semelhantes a respeito 

de seu desempenho nas redações e seu lugar no jornalismo brasileiro. A discussão aqui 

exposta é uma espécie de amostra de temas recorrentes envolvendo o setor, já que existem 

tantas outras reflexões acerca do jornalismo cultural. Buscou-se uma abordagem sobre o seu 

lugar não somente no mercado de trabalho, mas nas instituições de ensino. As críticas ao 

jornalismo cultural passam pelas minúcias e pelos bastidores do dia a dia de quem está 

atuando ou atuou na área; pelas percepções a seu respeito (e conotações variadas) oriundas de 

jornalistas, mesmo que de outros setores; pelas relações delicadas com as assessorias de 

imprensa e marketing, e pela formação acadêmica do profissional. A partir dessas 

considerações, pode-se entender um pouco mais dos meandros do jornalismo cultural no país 

e refletir sobre sua importância, suas qualidades e possibilidades. 

3.2.1 - Jornalismo cultural no rádio 

 

 

Espera-se que a especialização do jornalista proporcione mais qualidade ao noticiário, já que 

o profissional cria maior intimidade com a editoria que costuma cobrir, além de poder 

construir suas fontes. “O material produzido torna-se mais preciso e aprofundado, daí sua 

importância e necessidade” (FERRARETTO, 2007, p. 256). No artigo Jornalismo cultural no 

rádio: recursos de linguagem e o tratamento da cultura em reportagens as autoras Cida 

Golin, Natália Pianegonda e Ana Laura Colombo de Freitas (2011) destacam que no rádio 

comercial de perfil essencialmente jornalístico, as pautas de cultura não são uma prioridade: 

“[...] produções específicas desse segmento ganham horários menos nobres e, muitas vezes, 

ocupam a grade do final de semana, na habitual associação entre cultura, consumo e ocupação 

do tempo livre” (GOLIN; PIANEGONDA; FREITAS, 2011, p.234). O jornalista Daniel Piza 

(2003) expôs pensamento semelhante. Para o autor, nas rádios que disponibilizam um tempo 
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para pautas de cultura, quase sempre a abordagem é superficial, relacionada a lançamentos e 

estreias de produtos da indústria cultural, as conhecidas “agendas”, que oferecem dicas de 

lazer e cultura para os finais de semana.  

As rádios noticiosas têm segmentos para os mais diversos assuntos – ecologia, Terceiro Setor, futebol-, mas 

raramente para os culturais, salvo uma dica ou outra às sextas-feiras. As rádios musicais, com exceção das 

segmentadas (Nova FM, de MPB, e Cultura FM, de “erudita”), se concentram em tocar os sucessos ou aquilo 

que as gravadoras vendem como novos hits [lançamentos] e, digamos, não fazem nem sequer um programete 

semanal com análise do momento musical. Em outros países os programas sobre livros ou de debate são muito 

mais frequentes, como sabem os ouvintes brasileiros da britânica BBC. (PIZA, 2003, p.66). 

 

Se esse panorama é observado no rádio essencialmente informativo, que deveria priorizar a 

abordagem de assuntos variados, imagine no caso do rádio comercial popular, cuja linguagem 

e formato são bem específicos e padronizados para um determinado público? Público este, 

percebido, muitas vezes, com olhar preconceituoso acerca de sua capacidade intelectual e 

entendido, por alguns, como não consumidor de cultura. É raro, portanto, encontrar setoristas 

na área de cultura nesse segmento. Ferraretto (2007), ao detalhar os tipos de cobertura do 

radiojornalismo, as divide em policial, econômica, política, judiciária e geral. Esta última, 

segundo o autor, engloba outras áreas, incluindo a cultural, o que evidencia essa carência de 

especialização: 

O repórter de geral é considerado, entre os jornalistas, um tipo de especialista em coisa alguma, forma simplista 

de definir a abrangência do seu trabalho. Na realidade, o setor deste profissional é a cidade em tudo o que não se 

relaciona, de modo direto, com política, economia, polícia e esporte. O repórter atua, assim, na cobertura de 

acontecimentos nas áreas sindical, de educação, de saúde, de serviços públicos, de cultura, de ecologia etc. 

(FERRARETTO, 2007, p. 258).  

 

Na classificação dos gêneros de radiojornalismo, Janine Marques Passini Lucht (2010) intitula 

como „resenha‟ o texto e a narrativa mais crítica de um produto cultural. Integraria o gênero 

opinativo, que, segundo Janine, “[...] será a fala do crítico de cinema, discorrendo sobre os 

lançamentos da semana, por exemplo. Não confundir com roteiro, que é a mera indicação de 

serviço sobre as sessões, espetáculos e shows” (LUCHT, 2010, p.283). Este último seria uma 

prestação de serviço aos ouvintes para o consumo de bens simbólicos, mas não emite juízo de 

valor. “Normalmente, é a indicação de filmes e peças que estão em cartaz na cidade. Em 

emissoras populares, aparecem também as indicações do „capítulo de hoje‟ da novela das oito 

[...]” (LUCHT, citado, p.284).  

Na classificação dos gêneros do rádio como um todo, não só no campo do jornalismo, 

realizada por André Barbosa Filho (2003), o gênero educativo-cultural engloba o programa 

instrucional, a audiobiografia, o documentário educativo-cultural e o programa temático. Este 

último, de acordo com o autor, despareceu das emissoras comerciais e se faz presente nas 

rádios educativas. Ele o define como um formato educativo-cultural, cuja finalidade é a 
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discussão de assuntos que levem à produção de conhecimento. Para Barbosa Filho, o gênero 

educativo-cultural é bem consolidado na programação radiofônica de países desenvolvidos e, 

se devidamente utilizado nos dias atuais, poderia servir na conquista da cidadania.  

No Brasil é quase totalmente encoberto no cenário de possibilidades do rádio nacional. A comercialização e 

consequente banalização dos conteúdos dos programas radiofônicos da atualidade não propiciam a criação de 

projetos que visem instruir e educar por meio do veículo de massa mais popular e de maior penetração na 

sociedade brasileira (BARBOSA FILHO, 2003, p.109). 

 

As emissoras educativas, diferentemente das comerciais, não têm fins lucrativos. São 

mantidas por fundações, por governos ou universidades. A Rádio MEC AM e a Rádio Cultura 

Brasil AM são exemplos. Ambas têm como tradição uma programação essencialmente 

cultural. Esse panorama na MEC se verifica entre as atrações que marcaram historicamente a 

emissora, como o Música para a Juventude, que ia ao ar diretamente do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro; o Em Tempo de Jazz, que organizava concursos e sessões de jazz abertas ao 

público; e o Poesia Viva, baseada em comentários de críticos literários sobre a história e 

técnica da poesia. A Rádio Cultura Brasil AM utiliza há décadas o documentário educativo-

cultural. As produções já renderam algumas premiações à emissora: 

[...] foi a partir dos anos 1990 que a emissora começou a produzir as séries de longa duração sobre 

personalidades da música, que têm certa relevância na programação. Dessa época, o destaque fica para 

“Vinícius, poesia, música e paixão”, com mais de trinta capítulos de uma hora cada, escrita pelo jornalista João 

Máximo, coautor do livro Noel Rosa – uma biografia, que acabou ganhando o prêmio da Associação Paulista dos 

Críticos de Arte (APCA). A série é um extraordinário trabalho documental sobre a vida do poeta Vinícius de 

Moraes, com depoimentos de suas ex-mulheres, filhos e artistas, além de contar com gravações raras (GOLIN; 

PIANEGONDA; FREITAS, citado, p.196).  

 

Pensando sobre as peculiaridades e possibilidades do rádio e de seu potencial de 

comunicação, pode-se levar em consideração certos elementos que vão agregar e valorizar a 

informação de cultura para o ouvinte. O rádio dispõe de recursos de linguagem que dão o tom 

plural de sua maneira de transmitir a notícia. E isso deve ser explorado para que justamente as 

características radiofônicas sejam devidamente utilizadas. Os efeitos sonoros proporcionados 

pelo rádio incrementam o produto final ao ouvinte. Como as pautas de cultura, normalmente, 

possuem um texto em tom mais coloquial e livre, sem a rigidez do hard news, as músicas, por 

exemplo, servem como forma de chamar a atenção do ouvinte para o assunto, tornam-se mais 

um elemento de contextualização do tema tratado e oferecem um diferencial à reportagem. 

Obviamente que as canções precisam estar relacionadas ao conteúdo discutido. Sendo assim, 

uma matéria sobre a biografia de Pixinguinha pode ser acompanhada de músicas do 

compositor. Uma reportagem de um documentário sobre Wilson Simonal fica mais 

enriquecida com as canções do artista. Pode-se produzir uma matéria sobre a Era de Ouro do 

rádio brasileiro e usar o vasto repertório das cantoras Emilinha e Marlene. 
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De modo geral, percebemos que a música serve como um adorno à produção, recurso que enriquece 

esteticamente a mensagem e pode estimular outros níveis de percepção ligados à afetividade e à subjetividade, 

reforçando, por exemplo, o tom dramático ou de bom humor. O elemento musical é aplicado, ainda, como forma 

de demarcar situações distintas, em que fragmentos musicais servem como elos narrativos, ocupando o lugar que 

seria tradicionalmente do texto falado. (GOLIN; PIANEGONDA; FREITAS, citado, p. 242). 

 

O fato de o texto de uma reportagem cultural não precisar estar atrelado à objetividade do 

cotidiano do radiojornalismo, propicia uma narrativa mais criativa. O repórter de cultura pode 

aproveitar de certa liberdade para ser mais observador, dar um tom de crônica à sua escrita, e 

até virar o personagem de uma reportagem. Em uma matéria sobre a disseminação de festas 

de black music no Centro do Rio de Janeiro, por exemplo, o jornalista pode relatar ao ouvinte 

como percebeu cada ambiente, o perfil do público, o repertório, as vestimentas etc. O próprio 

tom de voz do repórter de rádio vira outro: ele pode se valer da leveza do assunto para dar 

novo ritmo na gravação do texto, mais informal. 

[...] fica evidente uma variação de entonação nas matérias sobre cultura em relação aos outros programas: o 

ritmo torna-se menos apressado – bem à maneira da desaceleração do tempo de lazer, momento por excelência 

da agenda cultural. Assim, é possível obter um efeito expressivo mais significativo, possibilitando que o relato 

seja carregado de um sentido que não estava manifestado na escrita. (GOLIN; PIANEGONDA; FREITAS, 

citado, p. 239). 

 

Os demais sons e efeitos sonoros compõem as reportagens culturais no rádio. O jornalista que 

for acompanhar o show de um artista, por exemplo, pode usar o áudio dos aplausos para 

sonorizar a matéria, transmitindo assim, a empolgação do público. As vaias captadas também 

podem ser utilizadas e reforçar a narrativa e a ideia do repórter de que o show não foi bem 

recebido. Esses elementos sonoros criam um universo mais conotativo para a pauta cultural. 

Em uma reportagem especial sobre o cineasta Alfred Hitchcock, o repórter pode inserir, antes 

de começar o seu texto, a trilha sonora do suspense Psicose. Isso cria um código com o 

ouvinte e antecipa a ele o tema a ser tratado na matéria. Ao falar sobre o filme Os Pássaros, o 

jornalista pode utilizar um efeito sonoro de pássaros; e ao tratar do longa-metragem Disque M 

para matar, o toque de um telefone antigo pode funcionar como um recurso sonoro para a 

matéria. Tudo vai depender da criatividade, das referências e da ousadia do jornalista de 

cultura. 

O repórter pode aproveitar a relação típica do rádio com o ouvinte, de intimidade e confiança, 

para tentar proporcionar reportagens culturais mais autorais, com estilo próprio, e promover 

um diálogo com o público da emissora. Sendo assim, o jornalismo cultural tem no rádio um 

veículo de comunicação capaz de favorecer o uso de uma linguagem mais coloquial e de 

possibilidades criativas. E isso precisa ser aproveitado.  

Ancoradas no espaço da arte e da cultura, as reportagens concretizam uma experiência diferenciada do 

radiojornalismo cotidiano. Apesar das limitações inerentes ao produto diário, a cobertura sistêmica do campo 

cultural dá lugar a experimentações que descortinam o potencial expressivo da linguagem radiofônica e apontam 
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para a necessidade de explorá-la mais sob o ponto de vista do jornalismo, aproveitando-se da empatia com o 

público e da rica possibilidade de provocação sensorial do ouvinte. (GOLIN; PIANEGONDA; FREITAS, citado, 

p.247). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – O ESPAÇO PARA O JORNALISMO CULTURAL NOS 

NOTICIÁRIOS DA SUPER RÁDIO TUPI E DA RÁDIO GLOBO DO RIO DE 

JANEIRO  

 

 

A primeira fase da pesquisa foi amparada por um referencial teórico que resgatasse os termos 

cultura e popular e promovesse o diálogo entre os temas radiojornalismo, jornalismo cultural 

no Brasil e aplicação do jornalismo de cultura no rádio comercial popular. A bibliografia 

utilizada e as concepções dos autores que tratam dos assuntos mencionados têm como intuito 

a construção das principais ideias que norteiam a reflexão desse capítulo. Servem de 

embasamento para o sustento da posterior análise dos objetos de estudo: a Super Rádio Tupi e 

a Rádio Globo do Rio de Janeiro.  

Pretende-se, a partir do cruzamento de dados e do referencial teórico, encontrar respostas para 

os questionamentos iniciais que provocaram inquietações durante minha trajetória profissional 

e motivaram o presente trabalho: Qual o espaço dedicado à cultura no radiojornalismo 

comercial popular? Qual o lugar da cultura em um veículo comercial voltado para um 

público menos favorecido econômica e socialmente? Como o rádio – que se consagrou como 

meio difusor de cultura e consolidador de uma identidade nacional – aplica o jornalismo 

cultural no segmento popular? Qual o espaço do jornalismo cultural no noticiário 

radiofônico em emissoras comerciais populares? Existe uma ideia pré-concebida de que 

cultura e povo não combinam? É possível praticar o jornalismo cultural no radiojornalismo 

comercial popular? 
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Vamos trazer nos subcapítulos seguintes um breve histórico da Super Rádio Tupi e da Rádio 

Globo do Rio de Janeiro, e informações do IBOPE sobre audiência e referentes ao perfil dos 

ouvintes. A dissertação foi desenvolvida a partir de uma metodologia de pesquisa mista. 

Sendo assim, após a revisão bibliográfica dos capítulos anteriores, teremos adiante uma 

análise dos dois principais noticiários das emissoras, além de entrevistas com profissionais de 

ambas as rádios.  

 

 

4.1 – Sobre os procedimentos metodológicos, a análise dos noticiários e as entrevistas 

com profissionais  

 

 

Sobre os procedimentos metodológicos empregados para a condução da pesquisa, serão 

utilizados a análise de conteúdo e o estudo comparativo do que é veiculado pelo jornalismo 

dos objetos desse trabalho: a Super Rádio Tupi (cujo noticiário estudado será o Sentinelas da 

Tupi) e a Rádio Globo do Rio de Janeiro (cujo noticiário estudado será O Globo no Ar). 

Também vão constar nesse capítulo seus percursos históricos e linhas de atuação. As 

emissoras escolhidas são comerciais e voltadas para o segmento considerado popular. A 

programação de ambas é centrada na tríade jornalismo-esportes-entretenimento e tem como 

característica a participação do público. “É o rádio da conversa com o ouvinte que inclui, na 

maioria das vezes, prestação de serviços e discussão de problemas da comunidade” 

(FERRARETTO, 2007, p. 62). As rádios Tupi e Globo são concorrentes diretas no Rio de 

Janeiro e possuem não só uma grade de programação, mas um perfil de ouvinte semelhante, o 

que reforça a disputa pela audiência. Investem em uma determinada demanda de mercado, 

levando em consideração alguns aspectos como o demográfico e o socioeconômico. Ferraretto 

(2007) assim discorre sobre a questão da segmentação do público: 

 

[...] define-se a segmentação como um processo em que, a partir dos interesses dos ouvintes e dos objetivos da 

empresa de radiodifusão sonora, se adapta parte ou totalidade de uma programação a um público específico. 

Considera-se, assim, não apenas classe social, faixa etária, sexo e nível de escolaridade, mas sim interesses 

determinados como, por exemplo, as preferências do grupo ao qual o indivíduo pertence (FERRARETTO, 

citado, p.54).  

 

As emissoras, portanto, estão inseridas na proposta do presente estudo, já que a Super Rádio 

Tupi e a Rádio Globo são privadas, com foco no segmento popular. Deixariam de valer como 

objeto, caso não fossem caracterizadas como veículos comerciais nem voltadas para o 

público-alvo de interesse do trabalho. Sobre rádios privadas, com fins lucrativos, Eduardo 
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Meditsch (2001) observa a tensão e as contradições que por vezes ocorrem nessa mediação 

organizacional dentro das redações, onde “[...] diferentes objetivos e interesses coexistem e se 

relacionam de maneira fluída e dinâmica, que pode variar da convergência ao conflito, 

gerando situações e atitudes de colaboração ou enfrentamento” (MEDISTICH, 2001, p. 81).  

Em um ponto de vista mais explícito e direto sobre o reflexo dos anunciantes na produção 

jornalística, diz ainda Medistich: 

A orientação das emissoras em função do lucro afeta a produção de notícias pela busca de faturamento crescente. 

O aumento do faturamento depende diretamente da audiência, uma vez que a organização vende a atenção dessa 

audiência aos anunciantes. Portanto, o rádio vai lutar para fazer sucesso junto ao seu público-alvo” 

(MEDISTICH, citado, p.87).     

 

O corpus da presente pesquisa foi composto pelo conteúdo dos noticiários Sentinelas da Tupi 

e O Globo no Ar (veiculado no Rio de Janeiro). O conjunto de informações permitiu o 

cruzamento dos dados. Essa análise quantitativa foi operacionalizada a partir de coletas 

efetuadas durante cinco dias em cinco semanas, possibilitando o acesso a informações 

divulgadas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Para cada dia, uma 

semana diferente.  

Foram verificadas, portanto, cinco edições do noticiário Sentinelas da Tupi no horário de 

07h55, além de outras cinco do noticiário O Globo no Ar, das 8h. No total, foram analisados 

dez noticiários, de segunda a sexta-feira, em semanas diferentes e subsequentes. O Sentinelas 

da Tupi vai ao ar sempre aos 55 minutos, enquanto O Globo no Ar é transmitido nas „horas 

cheias‟. Os horários de 07h55 e 8h foram escolhidos para o estudo por integrarem o período 

de maior audiência do rádio (horário nobre), que está hoje entre 6h e 12h. A análise foi 

realizada entre os meses de outubro e novembro de 2014, conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO DE HORÁRIOS – EDIÇÕES AVALIADAS 2014  

  Segunda-feira 

06/10/2014 
Terça-feira 

14/10/2014 
Quarta-feira 

22/10/2014 
Quinta-feira 

30/10/2014 
Sexta-feira 

07/11/2014 

 
Sentinelas da Tupi 

 

07h55 

 

07h55 

 

07h55 

 

07h55 

 

07h55 

 

O Globo no Ar (RJ) 

 

8h 

 

8h 

 

8h 

 

8h 

 

8h 

   Fonte: Elaboração da autora com base na programação das emissoras, 2014. 

 

A análise dos noticiários em semanas diferentes em vez de apenas em uma semana seguida 

ocorreu desta forma para evitar a possibilidade de que um fato de grande repercussão (por 

exemplo, a queda de um avião, com centenas de mortos), justamente na semana de coleta de 

dados, dominasse os noticiários, tornando-os atípicos, comprometendo assim a pesquisa. Em 
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semanas variadas, entende-se que não há risco elevado da repetição de uma mesma 

informação e de seus desdobramentos por tanto tempo (isso poderia ocorrer em uma semana, 

mas na outra o assunto já teria “esfriado” ou o volume de informações sobre o fato 

diminuiria). A ideia foi acessar os noticiários dentro do seu formato mais original possível 

para, assim, conseguir uma análise condizente com sua rotina e de acordo com o que as 

emissoras veiculam no dia a dia.  

O estudo, portanto, é comparativo, já que a análise do conteúdo jornalístico ocorre em duas 

emissoras radiofônicas. Nesse sentido, busca-se uma perspectiva ampla sobre a temática 

abordada, com a pesquisa do material de mais de um objeto, o que pluraliza o trabalho. A 

análise dos noticiários Sentinelas da Tupi e O Globo no Ar permite, assim, a reflexão sobre o 

que cada emissora disponibiliza como notícia ao público e também uma comparação entre os 

conteúdos jornalísticos de ambas. Pode-se pensar sobre o tempo de duração do noticiário de 

cada uma, quantos noticiários veiculam por dia, quantas informações há em cada noticiário, 

como as mesmas são distribuídas, qual editoria tem mais espaço nos noticiários etc. Através 

da análise de duas emissoras, objetiva-se um resultado abrangente e não restrito. O enfoque 

comparativo vai possibilitar inferir as práticas adotadas pelo radiojornalismo das duas 

emissoras comerciais populares. 

O trabalho também é composto por entrevistas semiestruturadas com redatores, chefes de 

reportagem e coordenadores de jornalismo das rádios Tupi e Globo, no Rio de Janeiro. Foram 

entrevistadas, no total, doze pessoas (seis de cada rádio). As entrevistas foram realizadas entre 

os dias 30 de maio e 05 de julho de 2015. A percepção dos funcionários e envolvidos diretos 

com o departamento de jornalismo das emissoras traz como contribuição um olhar que 

emerge de dentro das empresas. Essa „cultura‟ das redações não deixa de refletir na própria 

produção de notícias e no conteúdo jornalístico das organizações privadas. Por isso, torna-se 

importante e relevante discutir (com quem de fato pratica o jornalismo) os meandros e os 

caminhos editoriais das duas empresas de comunicação. O que se busca é o pensamento dos 

profissionais, numa estrutura organizacional bem hierarquizada, sobre como é desenvolvido o 

conteúdo nos noticiários das duas rádios, qual o critério da escolha de cada assunto nos 

jornais e o que poderia ser acrescentado e/ou elaborado no campo do jornalismo cultural no 

Sentinelas da Tupi e em O Globo no Ar (veiculado no Rio de Janeiro). Esses depoimentos 

podem reforçar não somente o pensamento da postura adotada pela empresa, como expor 

reflexões e até angústias individuais dos profissionais quanto às questões que envolvem a 

realização do jornalismo cotidiano nas emissoras. Meditisch (2001), conforme Nilson Lage, 
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retrata de forma clara, realista e lúcida a relação delicada entre os jornalistas nas instâncias 

dentro das redações: 

[...] a cooptação de profissionais pelos objetivos e orientações das empresas não será tão pacífica. Pelo contrário, 

vai envolver conflito de interesses, que será solucionado com uma política de divisão do grupo profissional em 

dois níveis hierárquicos: o jornalista “autor” ou “controlador” e o jornalista comum, ou “executor”. O primeiro 

nível será cooptado pelo diferencial de salários e o status “executivo”, que incorpora participação nos lucros, 

mordomia e sociedade com a própria empresa em determinados empreendimentos. Ao segundo, restará a 

subserviência, garantida por uma grande oferta de mão de obra no mercado (LAGE apud MEDISTISCH, 2001, 

p.83).  

   

A pesquisa reúne dados oficiais do IBOPE sobre as duas emissoras. As informações se 

referem a índice de audiência e perfil do ouvinte. Esses elementos são importantes para 

compor o cenário das rádios Tupi e Globo e saber para quem essas emissoras comunicam. 

Também foi utilizado material bibliográfico que trate do histórico de ambas as rádios.   

 

 

4.2 - Rádio Tupi, emissora comercial popular: histórico, perfil e programação 

 

 

A PRG-3 Rádio Tupi integrou o que pode ser considerado o primeiro maior conglomerado de 

mídia do país. A inauguração da emissora ocorreu em 25 de setembro de 1935, no Rio de 

Janeiro, com a presença do inventor do rádio, Guglielmo Marconi. Dez dias antes, porém, 

havia irradiado seu primeiro programa musical, com uma orquestra de 120 vozes, que cantou 

o hino nacional regida pelo maestro Heitor Villa-Lobos
16

. A PRG-3 Rádio Tupi funcionava na 

Avenida Venezuela, no centro da capital do país. Foi a primeira emissora a fazer parte dos 

Diários e Emissoras Associados.  

[...] a entrada do Jornal do Brasil no rádio se dá no mesmo ano em que os Diários Associados colocam no ar a 

Tupi do Rio, que depois, em 1937, ganharia a versão paulista. Assis Chateaubriand, homem com faro 

excepcional para negócios e acordos políticos, invadiu o mercado radiofônico ao entender que lá estava o futuro 

das comunicações – assim como faria, anos depois, com a televisão. Estendeu seu poder a 25 emissoras de rádio 

(JUNG, 2004, p.36). 

 

O império de Assis Chateaubriand era conhecido como „taba dos associados‟, assim 

identificado pela preferência do proprietário por nomes indígenas e pela agressividade como 

empresário. 

Espécie de gângster amalucado para alguns ou empresário genial para outros, Francisco de Assis Chateaubriand 

Bandeira de Melo nasceu em 4 de outubro de 1892 e construiu, ao longo de sua vida, os Diários e Emissoras 

Associados, a maior rede de comunicações da história do país. Em seu auge, registra Jacques Wainberg, o 

império de Chateaubriand englobava 33 jornais, 25 emissoras de rádio, 22 estações de TV, uma editora, 28 

revistas, duas agências de notícias, três empresas de serviço, uma de representação, uma agência de publicidade, 

duas fazendas, três gráficas e duas gravadoras de disco (FERRARETO, 2007, p.131). 

                                                           
16

 RÁDIO TUPI. HISTÓRIA. Disponível em:<http://www2.tupi.am/cedoc>. Acesso em: 12 mai. 2015. 

http://www2.tupi.am/cedoc
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Em alta no ano de 1936, a Tupi realizou grande investimento e contratou a cantora Carmem 

Miranda para apresentar dois programas semanais com um salário considerado exorbitante na 

época. A emissora concorria com a Rádio Nacional, líder de audiência, e, em 1946, fez 

mudanças arrojadas na sua programação como parte da estratégia para ganhar mercado, o que 

acabou afetando a Nacional: “Neste ano, a Tupi carioca ganha um transmissor de 50 KW e 

contrata o diretor da Nacional, Gilberto de Andrade, responsável pelo crescimento da 

emissora desde a encampação pelo governo” (FERRARETO, citado, p. 132). O auditório da 

Tupi era conhecido como o „Maracanã dos auditórios‟, em referência ao maior estádio de 

futebol do país. Tinha espaço para 1500 pessoas sentadas, ganhando em tamanho até mesmo 

da Nacional. Era nesse lugar grandioso que o público vibrava e se emocionava com os seus 

artistas prediletos. No radioteatro, ainda hoje, o programa Patrulha da Cidade é destaque na 

emissora. A atração dramatiza fatos policiais do dia a dia há cerca de 50 anos
17

.  

Agora batizada de Super Rádio Tupi, a emissora opera em 1280 AM e 96,5 FM. Atua na 

cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, estando presente em 17 municípios
18

. O 

slogan “Quem tá no Rio, tá na Tupi” reforça sua característica mais regional, enquanto o 

slogan “A Tupi é o povo e o povo é a Tupi” indica seu perfil popular. Em AM +FM, a 

emissora chega a 198.808 ouvintes por minuto. Ocupa o terceiro lugar da audiência absoluta 

no ranking geral das emissoras em AM, FM e WEB do Rio de Janeiro. Está atrás da Melodia 

FM, voltada para uma programação evangélica e que aparece em primeiro lugar, com 316.292 

ouvintes por minuto; e da FM O Dia, emissora musical, que surge em segundo lugar, com 

313.680 ouvintes por minuto. A maioria dos ouvintes da Tupi em AM + FM é formada pelo 

público masculino: 55%. As mulheres integram os 45% restantes. Entre o público-alvo, 22% 

pertencem às classes A/B, 53 % à classe C e 24% à classe D/E. Os ouvintes com 60 anos ou 

mais integram 40% da audiência; em segundo lugar aparece o público na faixa etária dos 50 

aos 59 anos (26%) e em terceiro, dos 40 aos 49 anos (16%); em quarto lugar, surgem os 

ouvintes dos 30 aos 39 anos (10%); e em quinto, dos 10 aos 29 anos (8%) 
19

.  

A Super Rádio Tupi possui os seguintes programas no ar: Super Madrugada Tupi 

(apresentação de Fernando Sérgio), Show do Mário Belisário (apresentação de Mário 

Belisário), Show da Manhã (apresentação de Clóvis Monteiro), Programa Haroldo de 
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 RÁDIO TUPI. HISTÓRIA. Disponível em: <http://www2.tupi.am/80anos/>. Acesso em: 12 mai. 

2015. 
18

 RÁDIO TUPI. HISTÓRIA. Disponível em: <http://www.tupi.am/rede-tupi>. Acesso em: 12 mai. 

2015. 
19

 De acordo com dados do departamento comercial da Super Rádio Tupi, que concentra as informações 

sobre audiência e público-alvo da emissora. Fonte: IBOPE abr./15 – jun./15, de segunda a sexta-feira, 

das 6h às 19h. 

http://www.tupi.am/rede-tupi
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Andrade (apresentação de Haroldo de Andrade Jr.), Patrulha da Cidade (apresentação de 

Coelho Lima), Show do Pedro Augusto (apresentação de Pedro Augusto), Show do Heleno 

Rotay (apresentação de Heleno Rotay), Show do Apolinho (apresentação de Washington 

Rodrigues), Tupi na Rede (apresentação de Geraldo Sena), Programa Luiz Ribeiro 

(apresentação de Luiz Ribeiro), Giro Esportivo (apresentação de Wagner Menezes), Show da 

Galera (apresentação de Wagner Menezes), Show de Bola (apresentação de Eugênio Leal), 

Companhia do Riso (apresentação de Luizinho Campos), Baú da Tupi (apresentação de Jimy 

Raw), Domingo Show (apresentação de Cristiano Santos), Programa Francisco Barbosa 

(apresentação de Francisco Barbosa), Bola em Jogo (apresentação de Luiz Ribeiro) e Seu 

Direito (apresentação de Heleno Rotay) 
20

.   

A Super Rádio Tupi tem dois noticiários: o Sentinelas da Tupi e o Tupi Noticias, sendo o 

primeiro o principal e tradicional na emissora. Enquanto o Sentinelas é composto por notas, 

matérias gravadas, textos com sonora e participações ao vivo dos repórteres, o segundo é 

formado por aproximadamente cinco notas curtas e tem cerca de dois minutos. O Sentinelas 

da Tupi – escolhido para ser analisado no presente trabalho – vai ao ar de segunda a sexta-

feira nos seguintes horários: 00h55, 01h55, 02h55, 03h55, 04h55, 06h55, 07h55, 09h55, 

10h55, 13h55, 15h55, 20h55 e 23h55. Aos sábados, é veiculado nos horários de 00h55, 

01h55, 02h55, 03h55, 04h55, 05h55, 06h55, 07h55, 08h55, 09h55, 10h55, 12h55, 13h55, 

21h55, 22h55 e 23h55. Aos domingos, o esquema é semelhante ao de sábado; só não é 

veiculado o noticiário de 12h55, mas entra o de 11h55, que não está previsto no dia anterior.  

O departamento de jornalismo da emissora conta com 40 pessoas, em média, entre chefia de 

reportagem, coordenadores, editores, repórteres e estagiários. Estão incluídos os repórteres 

que ficam em Brasília, como correspondentes, gravando reportagens ou realizando entradas 

ao vivo da capital federal
21

. Já o departamento de esportes é separado fisicamente da redação 

e possui outros jornalistas e estagiários. A cobertura é essencialmente dedicada ao futebol. Os 

Diários Associados englobam veículos de comunicação em diversos estados brasileiros, mas o 

conglomerado de mídia não corresponde à metade do que era no auge do império do Chatô. É 

composto por cerca de 50 veículos de comunicação: 12 emissoras de rádio, 10 emissoras de 

TV, 12 jornais, cinco revistas, 13 portais na internet e mais quatro empresas. No Rio de 

Janeiro, fazem parte dos Diários Associados, além da Super Rádio Tupi AM/FM, a Rádio 

Nativa FM, o Jornal do Commercio, o site jornaldocommercio.com e o jornal Diário 

                                                           
              

20
 RÁDIO TUPI. HISTÓRIA. Disponível em: <http://www.tupi.am/mais>. Acesso em: 15 mai. 2015. 

21
 Informações obtidas durante entrevista realizada em 30 mai. 2015 com Ana Rodrigues, chefe de  

reportagem da Super Rádio Tupi. 

http://www.tupi.am/mais
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Mercantil
22

. Após a morte de Assis Chateaubriand, o grupo foi deixado para um condomínio 

de acionistas.  

 

 

4.3 - Rádio Globo, emissora comercial popular: histórico, perfil e programação 

 

A Rádio Globo do Rio de Janeiro, primeira emissora do Sistema Globo de Rádio, entrou no ar 

em 2 de dezembro de 1944. O jornalista Roberto Marinho fez uma inauguração com festa e 

espetáculo ao vivo, no centro da cidade. A emissora foi fundada para levar ao ar notícias do 

jornal O Globo (que o empresário e jornalista havia herdado do pai Irineu Marinho, e dirigiria 

durante sete décadas). Usava o slogan “Rádio Globo, uma emissora de O Globo”. Já a Rádio 

Globo de São Paulo foi inaugurada em 1º de maio de 1952, vinculada às Organizações Victor 

Costa
23

. O nome, inicialmente, era Rádio Nacional São Paulo. A Nacional paulista tinha forte 

aliança com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro nos seus primeiros anos. Em 1965, as 

Organizações Globo adquiriram a emissora, que, no final de 1979, passou a se chamar Rádio 

Globo de São Paulo. 

  A Rádio Globo já tinha como foco o jornalismo, o esporte e a prestação de serviços, porém 

não deixou de investir na parte artística. “O radioteatro, sob o comando de Amaral Gurgel, 

tinha como uma de suas estrelas a radioatriz Daisy Lúcidi. A sinfônica da Globo era regida 

por um monstro sagrado da música erudita, o maestro Francisco Mignone”
24

 . Em meados dos 

anos 1950, a emissora extinguiu sua equipe de atores, mas manteve intocáveis as transmissões 

esportivas, o que indicava essa tendência de se dedicar ao setor. A partir dos anos 1960, os 

noticiários que iam ao ar de hora em hora passaram a se chamar O Globo no Ar e a utilizar a 

vinheta característica
25

. A emissora fez grande aposta nos programas de variedades, centradas 

na figura do comunicador. 

Na virada do século, a rede Rádio Globo Brasil começou a transmissão conjunta: as emissoras 

do Rio e de São Paulo passaram a atuar em rede, que incorporou, em 2002, a Rádio Globo de 

Belo Horizonte. Além das três emissoras próprias, mais de 20 afiliadas participam da rede 
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 DIÁRIOS ASSOCIADOS. HISTÓRIA. Disponível em: <http://www.diariosassociados.com.br/>. 

Acesso em: 17 mai. 2015. 
23 

Victor Costa foi diretor da Rádio Nacional e fundador do grupo de comunicação brasileiro OVC 

(Organizações Victor Costa). 
24

 RÁDIO GLOBO. HISTÓRIA. Disponível em: <http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-

radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm>. Acesso em: 30 mai. 2015. 
25

 RÁDIO GLOBO. HISTÓRIA. Disponível em: <http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-

radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm>. Acesso em: 30 mai. 2015,  

http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm%3e.%20Acesso
http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm%3e.%20Acesso
http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm
http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm
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Rádio Globo Brasil
26

. A Rádio Globo do Rio de Janeiro é transmitida em 98,1 FM e em 1220 

AM; a de São Paulo, em 1100 AM; e a de Belo Horizonte, em 1150 AM. 

Em AM +FM, a Rádio Globo do Rio de Janeiro chega a 181.165 ouvintes por minuto. Ocupa 

o quarto lugar da audiência absoluta no ranking geral das emissoras em AM, FM e WEB do 

Rio de Janeiro. Está atrás da Melodia FM, voltada para uma programação evangélica e que 

aparece em primeiro lugar, com 316.292 ouvintes por minuto; da FM O Dia, emissora 

musical, que surge em segundo lugar, com 313.680 ouvintes por minuto; e da Super Rádio 

Tupi em AM + FM, terceira colocada, com 198.808 ouvintes por minuto. A maioria dos 

ouvintes da Rádio Globo do Rio de Janeiro em AM + FM é formada pelo público feminino: 

65%. Os homens integram os 35% restantes. Entre o público-alvo, 33% pertencem às classes 

A/B, 46 % à classe C e 21% à classe D/E. Os ouvintes com 60 anos ou mais integram 48% da 

audiência. Como segundo colocado vem o público dos 50 aos 59 anos (23%); em terceiro, os 

ouvintes com idades entre 40 e 49 anos (13%); em quarto aparece a faixa etária dos 30 aos 39 

anos (8%) e, por último, a que vai dos 10 aos 29 anos (7%) 
27

.  

A Rádio Globo do Rio de Janeiro conta com os seguintes programas e atrações: Madrugada e 

Cia. (apresentação de Alexandre Ferreira), Bom dia Globo (apresentação de Jorge Luiz), 

Acorda, Rio! (apresentação de Jorge Luiz), Show do Antônio Carlos (apresentação de Antônio 

Carlos), Momento de Fé (apresentação do padre Marcelo Rossi), Manhã da Globo RJ 

(apresentação de Roberto Canázio), Alegria ao meio-dia (apresentação de Mário Esteves e 

Turma do Riso), David da Tarde (apresentação de David Rangel), Vamos juntos pra casa! 

(apresentação de Hugo Lago), Globo Esportivo RJ (apresentação de Luiz Penido), 

Esporte@Globo RJ (apresentação de Hugo Lago), Futebol de verdade (apresentação de Zico 

e Juninho Pernambucano), Toda noite (apresentação de Zeca Marques), Sábado... do Canázio 

(apresentação de Roberto Canázio), Samba Amigo (apresentação de Zeca Marques), Rádio 

Globo Futebol Clube (apresentação da equipe de esportes da emissora), Central da Bola 

(apresentação de Felippe Cardoso), Plantão de Notícias (apresentação de Maurício Menezes), 

Bailaço da Rádio Globo (apresentação de Alexandre Ferreira), Sucessos da Globo 

(apresentação de Guilherme Grilo), Santa Missa Dominical (apresentação do padre Marcelo 

Rossi), Domingo + Família (apresentação de Jorge Luiz), Eu sempre quis fazer rádio (a cada 

programa a apresentação fica por conta de um artista convidado), Farofa da Globo 
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 RÁDIO GLOBO. HISTÓRIA. Disponível em: <http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-

radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm>. Acesso em: 30 mai. 2015. 
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 De acordo com dados do departamento de Inteligência de Mercado do Sistema Globo de Rádio, que 

concentra as informações sobre audiência e público-alvo da emissora. Fonte: IBOPE abr./15 – jun./15, 

de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h. 

http://radioglobo.globoradio.globo.com/historia-da-radio/HISTORIA-DA-RADIO.htm
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(apresentação de David Rangel), Enquanto a bola não rola (apresentação de Eraldo Leite), 

Farra da Globo (apresentação de Gustavo Henrique), Acorda, Rio! (apresentação de Gelcio 

Gunha) e Panorama Esportivo (apresentação de Zeca Marques) 
28

.  

O principal noticiário da Rádio Globo é O Globo no Ar, composto por notas, matérias 

gravadas, textos com sonora e participações ao vivo dos repórteres. O jornal tem duração de 

aproximadamente três minutos. Nota-se que a iniciativa da Rádio Globo de fazer um 

noticiário com transmissão apenas para o Rio de Janeiro foi uma oportunidade de regionalizá-

lo mais, tal qual sua concorrente direta no estado, a Super Rádio Tupi, cujos noticiários 

veiculam informações de cunho essencialmente local. O Globo no Ar no Rio veicula o 

seguinte slogan: “Rádio Globo, 100% Rio”. O jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, nos 

seguintes horários: 7h, 8h, 9h, 11h, 12h (este último tem transmissão para toda a rede, exceto 

RJ), 13h (apenas RJ), 14h (transmissão para toda a rede, exceto RJ), 15h (apenas RJ), 16h 

(toda a rede), 17h (toda a rede, exceto RJ), 21h (toda a rede) e 23h (toda a rede). Aos sábados, 

os noticiários são veiculados para toda a rede às 7h, 8h, 9h, 11h, 12h e às 13h. Aos domingos, 

a transmissão ocorre às 7h, 8h, 9h, 10h e 11h, também para toda a rede. No Rio de Janeiro, a 

emissora possui ainda o noticiário Rio em um minuto. Como diz o nome, o jornal é local e tem 

duração curta. São veiculadas três notas mais a previsão do tempo. As inserções ocorrem nas 

meias horas, durante a programação. 

O departamento de jornalismo da emissora conta com 15 profissionais, que desempenham as 

funções de coordenador de programação, chefia de reportagem, edição, locução e 

reportagem
29

. Além destes, há quatro estagiários se dividindo no jornalismo
30

. Já o 

departamento de esportes é separado fisicamente e possui profissionais especializados, que se 

dedicam a essa editoria.  

 

  

4.4 – O lugar da editoria de cultura no Sentinelas da Tupi e em O Globo no Ar: uma 

análise dos noticiários em horário nobre 
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RÁDIO GLOBO. PROGRAMAÇÃO. Disponível em: 

<http://radioglobo.globoradio.globo.com/programacao/PROGRAMACAO.htm#RJGRADE>. Acesso 

em: 30. mai. 2015.  
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 31 mai. 2015 com Maurício Bastos, editor e 

locutor de O Globo no Ar. 
30

 Segundo Maurício Bastos, editor e locutor de O Globo no Ar, os quatro estagiários cumprem uma 

escala por todos os setores da redação, não somente da Rádio Globo, como da Rádio CBN, também 

pertencente ao Sistema Globo de Rádio. Atuam no Esporte Globo, Site Globo, Jornalismo Globo, 

Esporte CBN, Site CBN e Jornalismo CBN. 

http://radioglobo.globoradio.globo.com/programacao/PROGRAMACAO.htm#RJGRADE
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A análise do Sentinelas da Tupi e de O Globo no Ar, referente aos dias 06/10/2014, 

14/10/2014, 22/10/2014, 30/10/2014 e 07/11/2014, tem o intuito de perceber e avaliar qual o 

espaço destinado ao jornalismo cultural pelos dois noticiários, considerados os principais 

dessas emissoras. Observa-se que o Sentinelas da Tupi é um pouco maior do que O Globo no 

Ar: o primeiro tem duração de cerca de cinco minutos, enquanto o segundo, um pouco menos, 

de aproximadamente três minutos. Em ambos os noticiários cabe não somente nota lida pelo 

locutor, mas também matérias gravadas e entradas ao vivo de repórteres. Basicamente, a 

estrutura do Sentinelas da Tupi das 07h55 é composta da seguinte maneira: manchete + 

informações do trânsito no Rio (com repórter ao vivo) + informações do trânsito na Ponte 

Rio-Niterói (com repórter ao vivo) + nota ou matéria gravada + panorama dos transportes 

(com repórter ao vivo) + notícia de Brasília (matéria gravada ou entrada ao vivo relacionada à 

editoria de política) + esporte (matéria gravada ou entrada ao vivo) + cotações (nota lida pelo 

locutor com informações sobre o valor do dólar e o rendimento da caderneta de poupança) + 

temperatura do momento (nota lida pelo locutor com a temperatura no bairro de São 

Cristóvão, na Zona Norte do Rio, onde está localizado o prédio da emissora, e em algum outro 

lugar da cidade e região metropolitana, além de informações como fase da lua, umidade do ar 

e estação) + notícia final (nota, entrada ao vivo ou matéria gravada, correspondente à 

manchete).  Nota-se que as matérias gravadas têm entre 30 e 50 segundos. Aos 40 minutos, 15 

minutos antes de ir ao ar, o locutor do Sentinelas da Tupi antecipa ao ouvinte um destaque do 

noticiário que não seja a manchete. Em O Globo no Ar transmitido para o Rio de Janeiro 

observa-se a seguinte estrutura: manchete + nota ou matéria gravada + nota dois ou matéria 

gravada + tempo (temperatura do momento no Rio) + notícia final (nota, matéria gravada ou 

entrada ao vivo de repórter). Nota-se que as matérias gravadas têm em torno de um minuto. 

Uma característica do rádio, sobretudo dos noticiários, é o registro pelo locutor da hora certa, 

herança do modelo adotado no país de veiculação de notícias, prática observada já no 

Repórter Esso.  

A partir da consolidação do Repórter Esso, boa parte dos ouvintes passa a acertar o relógio quando a 

característica do noticioso entra no ar, na hora certa, e desenvolve o hábito, cada vez mais crescente de parar 

tudo para prestar atenção nas últimas informações (KLÖCKNER, 2011, p.46).  

 

O horário é divulgado na abertura do Sentinelas e no encerramento do mesmo, antes da leitura 

da notícia final. Já em O Globo no Ar, a hora certa é veiculada também na abertura e após a 

última informação do noticiário. Por essa peculiaridade, os noticiários costumam ser pontuais.      
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Em relação aos noticiários de 06/10/2014, observa-se, no caso de O Globo no Ar, que todas as 

informações (com exceção do tempo e temperatura) trataram das eleições presidenciais e 

gerais, ocorridas no dia anterior. Pode-se dizer que o conteúdo foi atípico, se comparado aos 

noticiários das outras datas analisadas, no mesmo horário. A manchete era relacionada às 

eleições no estado e dizia: “Pezão quer as pazes com o PT no segundo turno e Crivella busca 

o apoio de todos da oposição”. Foi ao ar como matéria gravada. As demais notícias, em 

formato de nota, tratavam do número de urnas eletrônicas substituídas nas seções eleitorais, 

assim como da quantidade de presos por boca de urna, e do percentual de abstenções no 

pleito. O Sentinelas da Tupi dedicou duas matérias gravadas ao tema eleições: uma tratou da 

demora na votação pelo sistema de biometria em Niterói e outra do agradecimento da 

candidata à reeleição Dilma Roussef pelo apoio dos militantes e pela vitória em Minas Gerais 

e no Rio Grande do Sul. O Sentinelas manteve a prática da inclusão de uma manchete 

relacionada à editoria de polícia, como: “Homem é preso tentando embarcar com drogas no 

aeroporto internacional Tom Jobim”. Foi ao ar como matéria gravada. As outras informações 

veiculadas obedeceram à estrutura do noticiário, que divulgou notícias do trânsito na Linha 

Vermelha e na Ponte Rio-Niterói, do funcionamento dos transportes no Rio de Janeiro, 

esportes (matéria gravada sobre a confiança do técnico do Botafogo na equipe para livrar o 

time do rebaixamento à série B), cotações e tempo. Em nenhum dos noticiários, observou-se a 

presença de uma informação relacionada ao jornalismo cultural. 

No dia 14/10/2014, o Sentinelas da Tupi teve como notícia principal a realização de uma 

megaoperação da polícia para prender uma quadrilha especializada em aborto. Foi veiculada 

como matéria gravada. Repórteres entraram no ar com informações sobre o trânsito na 

Avenida Brasil e na Ponte Rio-Niterói, e com um panorama dos transportes na cidade do Rio 

de Janeiro. O locutor leu uma nota sobre a discussão pelo TRE do Rio da suspensão do uso de 

urnas biométricas no segundo turno das eleições em Niterói. Foi veiculada também uma 

reportagem sobre o repúdio, por parte do Ministério da Saúde, dos comentários racistas e 

preconceituosos nas redes sociais contra africanos e haitianos suspeitos de infecção pelo vírus 

do ebola. Na editoria de esportes, a matéria tratava de mudanças na equipe do Fluminense 

para o jogo contra o Criciúma no Maracanã. Como de praxe, foram noticiadas informações 

sobre cotações e tempo. O Globo no Ar teve como notícia principal a mesma veiculada pelo 

Sentinelas da Tupi, com repórter ao vivo. As outras informações, fornecidas em forma de 

nota, foram sobre uma chacina na Baixada Fluminense e um incêndio no Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O noticiário deu informações 

sobre tempo e temperatura. Através da análise neste dia, observa-se que não houve em 
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nenhum dos jornais, algo relacionado ao jornalismo cultural, seja em forma de nota, 

reportagem ou entrada ao vivo. Nota-se que em O Globo no Ar foram veiculadas duas notícias 

policiais. 

No dia 22/10/2014, o Sentinelas da Tupi teve a seguinte manchete: “Taxista é vítima de 

sequestro relâmpago na Zona Norte do Rio”. A notícia foi ao ar no formato de matéria 

gravada. Também houve reportagem gravada sobre uma tentativa de assalto a um agente 

penitenciário. Repórteres entraram ao vivo com notícias do trânsito na Autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá e na Ponte Rio-Niterói, além de informações sobre o funcionamento dos 

transportes. Foi veiculada reportagem sobre a absolvição do doleiro Alberto Youssef da 

acusação de lavagem de dinheiro. No esporte, foi ao ar uma matéria gravada sobre a volta do 

zagueiro André Bahia ao Botafogo, após uma lesão muscular na coxa esquerda. Também 

foram divulgadas informações sobre cotações e tempo. Já O Globo no Ar teve como notícia 

principal a apreensão de dois milhões de reais em barras de ouro na casa de um traficante que 

comandava a venda de drogas em Niterói e em São Gonçalo. A informação foi divulgada 

através de nota. O noticiário veiculou ainda pesquisa Datafolha sobre as eleições presidenciais 

no segundo turno e uma reportagem sobre uma tentativa de assalto com dois feridos em Vila 

Isabel. Observa-se novamente a veiculação de mais de uma notícia policial em O Globo no 

Ar. Não se percebe nos jornais analisados nessa data a presença de notícias relacionadas ao 

jornalismo cultural.   

Em 30/10/204, a noticia principal do Sentinelas da Tupi foi o combate ao incêndio em um 

depósito de madeira na Baixada Fluminense. A informação foi veiculada como matéria 

gravada. Repórteres entraram no ar, ao vivo, com a situação do trânsito em alguns pontos da 

cidade e na Ponte Rio-Niterói, e deram um panorama do funcionamento dos transportes. 

Também foi ao ar uma matéria gravada sobre um acidente entre dois caminhões na Avenida 

Brasil, que deixou dois mortos. A reportagem de Brasília foi sobre o pedido negado pela 

Justiça do Paraná de acareação de presos da operação Lava Jato. Foram divulgadas 

informações sobre cotações e tempo, além de esportes, como o desfalque do volante Valencia, 

do Fluminense, no jogo contra o Goiás no Serra Dourada. Já O Globo no Ar teve como 

manchete uma megaoperação das polícias do Rio de Janeiro, que deixou 16.000 alunos sem 

aula. A informação foi ao ar como matéria gravada. Assim como o Sentinelas da Tupi, o 

noticiário divulgou o acidente entre dois caminhões na Avenida Brasil, mas em formato de 

nota (no caso de O Globo no Ar, foi contabilizado um morto). O Globo no Ar também teve 

como notícia a localização de uma criança da Baixada Fluminense que estava desaparecida há 

seis dias. Nesse noticiário, diferentemente dos anteriores analisados, observa-se a presença de 
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informação relacionada ao esporte. Foi divulgada matéria gravada que tratou da vitória do 

Flamengo sobre o Atlético Mineiro por dois a zero, garantindo, assim, vaga na decisão da 

Copa do Brasil. Informações do tempo e temperatura foram incluídas. Mais uma vez, observa-

se a ausência de notícias relacionadas ao jornalismo cultural em ambos os noticiários. 

Em 07/11/201, o Sentinelas da Tupi registrou a seguinte manchete: “Oficial da Polícia Militar 

é assassinado em tentativa de assalto na Rodovia Presidente Dutra”.  A notícia foi veiculada 

como nota. Repórteres entraram ao vivo com informações sobre o trânsito na Barra da Tijuca 

e na Ponte Rio-Niterói, além do funcionamento dos transportes. Foi veiculada matéria 

gravada sobre outro fato policial: um homicídio na Baixada Fluminense. Também foi ao ar 

uma reportagem sobre o uso dos Centros Integrados de Comando e Controle na segurança 

pública durante realização do ENEM. No esporte, a matéria gravada foi sobre uma declaração 

do meio-campo Wagner, do Fluminense, a respeito das alterações feitas pelo técnico 

Cristóvão Borges na equipe tricolor. Notícias sobre o tempo e cotações foram mantidas. Já O 

Globo no Ar teve a seguinte manchete: “Ex-chefe do BOPE vai assumir o comando da Polícia 

Militar do Rio”. A informação foi ao ar como matéria gravada. O noticiário também veiculou 

reportagens sobre o time do Fluminense e sobre a adoção de um tom conciliador por parte do 

governo do estado do Rio na discussão pela transposição do Rio Paraíba do Sul. Foi ao ar 

ainda uma nota sobre a rejeição pela Justiça da denúncia do Ministério Público contra o 

jogador Adriano, além de informações do tempo e temperatura. Como se pode observar, nem 

no Sentinelas da Tupi, nem em O Globo no Ar, foram registradas notícias ligadas à área 

cultural. 

Interessante registrar a evidência da editoria policial, que mostra sua forte presença como 

conteúdo no Sentinelas da Tupi e em O Globo no Ar nos horários das 07h55 e das 8h, 

respectivamente. Pode-se observar que em quatro dos cinco Sentinelas da Tupi analisados 

houve a veiculação de manchetes policiais.  Em outro, foi divulgada notícia sobre o combate a 

um incêndio. Mesmo com manchetes policiais, o noticiário radiofônico disponibilizou espaço 

para outras informações relacionadas à editoria de polícia em um mesmo jornal. Um exemplo 

foi o noticiário de 22/10/2014, que teve como informação principal o sequestro relâmpago de 

um taxista e tratou da investigação da tentativa de assalto a um agente penitenciário. O Globo 

no Ar também divulgou mais de uma notícia policial em quatro noticiários. Em todos os 

Sentinelas, se faz referência ao Jornal do Commercio, publicação impressa do grupo Diários 

Associados. Há, portanto, uma junção da informação sobre as cotações do dólar e da 

caderneta de poupança, ao mesmo tempo em que se cita como fonte (numa espécie de 
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propaganda) o jornal de economia pertencente à empresa, dentro daquele conteúdo 

jornalístico.  

A partir da análise dos noticiários, percebe-se que o Sentinelas da Tupi tem uma estrutura 

mais rígida do que O Globo no Ar. Nota-se um formato rigoroso na disposição das notícias, 

com suas respectivas editorias. Em todos os Sentinelas há informações oriundas da capital 

federal e sobre futebol (ambas através de matérias feitas pelos repórteres), além de cotações e 

tempo, numa mesma ordem. Já em O Globo no Ar, pode-se observar que nem todos 

apresentaram noticias de futebol, por exemplo. Mesmo em uma segunda-feira atípica, após 

eleições presidenciais e gerais, o Sentinelas manteve como notícia principal um fato policial, 

como de costume. O jornal é essencialmente local, voltado para informações do Rio de 

Janeiro e região metropolitana, assim como O Globo no Ar transmitido no Rio.  

Seria óbvio o fato de os noticiários Sentinelas da Tupi e O Globo no Ar não veicularem 

informações sobre jornalismo cultural? Se há espaço para editorias diversas, por que não 

caberiam notícias culturais? Algumas inquietações fazem pensar sobre uma espécie de 

concepção existente nas redações, em que os profissionais têm em mente, quase que 

inconscientemente, a ideia de que „o povo não gosta de cultura‟. Sabe-se da precariedade que 

envolve a produção de conteúdo nas redações, muitas vezes, bem enxutas em relação ao 

número de profissionais. Repórteres ficam responsáveis por duas, três matérias em seu turno. 

Nesse contexto, em um modo de trabalho acelerado, fabril e robotizado, a criatividade, a 

novidade e a ousadia podem ser negligenciadas.  

Na busca da valorização de informações relacionadas à editoria de polícia, por exemplo, a 

editoria de cultura pode ficar em último plano. Compreende-se que o factual ocupe grande 

espaço nos noticiários. As pessoas ligam o rádio para saber o que ocorre no momento, a 

previsão do tempo, as novidades do seu time predileto, o próximo horário de partida do trem 

para Japeri etc. Mas isso impediria a veiculação de reportagem sobre a carência de bibliotecas 

na Zona Oeste do Rio de Janeiro ou sobre um festival de música na Baixada Fluminense? 

Cabe a reflexão. 

 

 

4.5 - De dentro das redações: percepções e perspectivas de profissionais da Super Rádio 

Tupi e da Rádio Globo do Rio de Janeiro 
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No questionário elaborado no presente trabalho para profissionais de ambas emissoras foram 

abordadas questões que pudessem contribuir com uma amostra do pensamento dos jornalistas 

atuantes na Super Rádio Tupi e na Rádio Globo do Rio de Janeiro, envolvidos diretos com a 

produção de conteúdo. Profissionais que também demonstram suas angústias. Interessante 

observar visões divergentes e, ao mesmo tempo, opiniões semelhantes. Ao serem perguntados 

se sabiam da realização de alguma pesquisa de mercado na emissora em que trabalham sobre 

o interesse do público em ouvir matérias relacionadas ao jornalismo cultural, os entrevistados 

tinham praticamente a mesma resposta: „não sei‟. Diante disso, vem o seguinte 

questionamento: como afirmar que os ouvintes de classes sociais menos favorecidas não 

gostariam de jornalismo cultural ou que a audiência não responderia a isso, caso fosse 

veiculado nos noticiários? Ao mesmo tempo, pode-se pensar: a inclusão de uma reportagem 

relacionada ao jornalismo de cultura no lugar de uma nota policial dentro do Sentinelas da 

Tupi ou de O Globo no Ar faria tanta diferença, no sentido de impactar a audiência 

negativamente? Seria um alto risco cometido pela empresa de comunicação? 

Nota-se que a maioria dos profissionais entrevistados reconhece a falta de matérias 

relacionadas ao jornalismo cultural nos noticiários e que outras informações acabam por ser 

priorizadas tanto no Sentinelas da Tupi quanto em O Globo no Ar. Chefe de reportagem da 

Rádio Globo, Viviane da Costa enfatiza isso: 

A gente faz jornalismo cultural só se for algo muito importante e que tenha uma relevância diante de outras 

editorias. No geral, os nossos noticiários são muito focados em Brasil e cidade, e o que tem mais é serviço para 

as pessoas. A PEC das domésticas foi aprovada e a gente vai falar bastante sobre isso, detalhar e tirar dúvidas 

dos ouvintes. E o jornalismo cultural acaba perdendo espaço nessa disputa. A gente tem três notas e isso é uma 

disputa do que vai entrar e o jornalismo cultural acaba perdendo espaço, sim. A gente dá bem pouco, porque 

acaba que, na avaliação editorial, perde espaço para outro tipo de conteúdo
31

.  

 

 Editor do Sentinelas da Tupi, Lorimar Ferreira reforça o enfoque na editoria policial nos 

noticiários da emissora: 

A prioridade, por incrível que pareça, além das tragédias, fica mais focada na parte policial. Não no meu. 

Procuro evitar, mas, infelizmente, não tem como. Tem aquele papo de que notícia boa não dá IBOPE. Tem que 

ter tragédia, uma filosofia mais ou menos por aí. Às vezes, tem um grande acontecimento, mas que não repercute 

tanto. Por exemplo, um cientista que faz uma descoberta
32

.  

 

O coordenador de reportagem da Super Rádio Tupi, Marcus Marinho, observa a prioridade de 

outras informações em detrimento do jornalismo cultural nos noticiários: 

Às vezes, por você ter que ficar muito preso ao factual, que é o “filé mignon” no jornalismo, você acaba não 

tendo tempo pra investir em outros segmentos, mas em determinados momentos, esse é um tipo de jornalismo 
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32
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que tem que ficar em segundo plano porque os acontecimentos da cidade não deixam você dar essa 

diversificada
33

.  

 

Para o editor de O Globo no Ar, Fernando Amaral, no âmbito geral, o jornalismo cultural não 

tem tanta importância para entrar nos noticiários: 

 

Se não tiver acontecendo mais nada na cidade, um evento, nesse sentido, pode se tornar importante, mas na 

contextualização geral, não. O formato hoje são três notinhas e é muito difícil que não tenha nada mais 

importante do que um acidente, um tiroteio. Quando o jornal é em rede, quando é uma coisa muito grandiosa, a 

gente até fala do dia da abertura da Bienal do Livro. Quando é grandioso, pode até ser que a gente coloque, 

dependendo do que a gente tem de notícia ao longo do dia, mas consideraria pouco importante
34

. 

 

Por outro lado, percebe-se uma concordância entre a maioria dos profissionais: a de que o 

espaço não destinado à cultura nos noticiários é aproveitado durante a programação das 

emissoras. Nesse sentido, reforçam que há entrevistas de cultura ou informações relacionadas 

à área ao longo da programação, como expressa Heloísa Paladino, outra chefe de reportagem 

da Rádio Globo: 

A gente dá espaço para estreias de peças com perfil mais popular, a gente abre muito pra artistas, principalmente 

ligados à música. Na programação geral, tem espaço, pois tem programas mais dedicados ao jornalismo, mas os 

demais programas são mais dedicados à área de entretenimento e aí o jornalismo cultural tem presença efetiva. A 

gente prioriza lançamentos de peças teatrais, lançamentos de livros, exposições... tudo, claro, sendo uma coisa 

dentro do perfil do público-alvo nosso e procurando sempre colocar uma artista que participe daquela peça e que 

tenha uma abrangência maior. Mas se não tiver artista conhecido, não quer dizer que a gente não vá fazer por 

causa disso. Nos programas de entretenimento, a gente tem um espaço bem legal. Quem faz entrevista é mais o 

comunicador com a pré-produção do produtor. O jornalismo cultural entra mais pela produção e não pela 

reportagem em si
35

.  

 

O mesmo é confirmado por Maurício Bastos, editor e locutor de O Globo no Ar: 

 
Existem as chamadas „entrevistas de entretenimento‟ dentro dos programas. Entrevistas com artistas populares 

que estão aparecendo na televisão e que tem músicas executadas. Peças em cartaz, shows, filmes nacionais que 

estão em lançamento... O próprio comunicador que faz
36

.  

 

Segundo o coordenador de reportagem da Tupi, Marcus Marinho, nos noticiários entram 

apenas o factual, informações de trânsito, de política (através dos correspondentes de Brasília) 

e do esporte. A matéria cultural fica mesmo por conta da programação: 

No noticiário, é mais o momentâneo. O nosso público é voltado para o que está acontecendo na cidade, 99% 

voltado para o factual. Não impede que a gente possa dar uma quebrada no “banho de sangue” e a gente busque 

esses personagens que rendem matérias
37

.  

 

Seguindo esse exemplo de informações relacionadas à cultura e veiculadas ao longo dos 

programas, a chefe de reportagem da Super Rádio Tupi, Ana Rodrigues, destaca o seu quadro 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 10 jun. 2015. 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 12 jun. 2015. 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 14 jun. 2015. 
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de cinema na emissora, intitulado Na fita com Ana Rodrigues, que vai ao ar durante a 

programação, mas não nos noticiários: 

A gente destaca as grandes fases do cinema. Faço no Clóvis Monteiro, aos sábados, e faço diariamente no 

programa do Fernando Sérgio e todo domingo no programa do Cristiano Santos. E na Nativa FM toda sexta-

feira, no programa do Flávio Machado
38

·. Para o Fernando Sérgio, faço mais notícias mesmo, curiosidades do 

cinema, filmes que estão sendo produzidos. No Clóvis, são lançamentos, tanto em DVD quanto nos cinemas
39

.  

 

Embora acredite que haja espaço para falar sobre o Rock in Rio, por exemplo, no Sentinelas 

da Tupi, a jornalista reconhece que essa cobertura não será propriamente do aspecto cultural 

do evento, mas, sim, calcada na prestação de serviços ao ouvinte: 

 

No Rock in Rio, a gente cobre a questão do trânsito. Não cobre o show em si. A gente está preocupado com a 

prestação de serviço, como está o atendimento das pessoas, logística de transporte. Não fica tão em cima do 

artístico, mas, basicamente, é voltado para como as pessoas vão chegar. Nós não vamos discutir muito a playlist 

do show
40

.  

 

Para o coordenador de programação da Rádio Globo, Creso Soares, os programas da Rádio 

Globo desempenham esse papel cultural que não está presente nos noticiários; estes, ficam 

mais voltados para a cobertura factual. Ele cita o programa Samba Amigo, que inclui música e 

discute temas relacionados ao estilo musical. Menciona ainda o programa Alegria ao meio-

dia, que, segundo Creso, costuma contar com a presença de artistas às sextas-feiras. Também 

lembra de um programa que leva nomes da música, do teatro, da literatura, entre outros, para 

apresentarem a atração por um dia: 

Como a gente não é uma rádio jornalística, a gente deixa para O Globo no Ar esse formato mais hard news. A 

gente entrevista artista que está lançando peça, por exemplo. A gente tem um programa de 9h às 10h, chamado 

Eu sempre quis fazer rádio, e a gente está trazendo expoentes artísticos. Ontem, quem apresentou o programa foi 

a Baby do Brasil. O Lenine já fez. Thalita Rebouças... A proposta é fazer o que ele quer fazer
41

.  

 

Jairo Ferreira, editor do Sentinelas da Tupi e repórter, destaca um programa que considera 

cultural na emissora. Conforme diz, seria uma atração diferente das demais na rádio: 

Na madrugada de domingo tem o Baú da Tupi
42

, que é musical. O único diferente de tudo o que tem na rádio. 

Programa musical com história da música. Ele fala o que aconteceu naquele ano, a história... e fala qual foi a 

novela, o presidente que era, o fato daquele ano e as músicas. É um programa cultural musical
43

. 

 

Para a outra editora do Sentinelas da Tupi, Luana Tavares, a emissora tem um enfoque 

voltado para a editoria policial. Acredita que o ouvinte tenha um perfil mais alinhado com o 

jornalismo voltado para essa área: 
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A Tupi é aquela coisa de polícia, tiro, porrada e bomba, sabe? Botando em outras palavras. E o público que 

escuta a Tupi não tem esse outro olhar para a cultura, o teatro, a dança. Tem a coisa do público-alvo. Diferente 

da JB FM
44

, que é outro público, tem outros ouvintes
45

. 

 

Mauro Machado, também editor do Sentinelas da Tupi, entende que o jornal é curto, 

“engessado” e tem como prioridade o factual.  

Em relação a eventos pra população, eu acho que isso não acontece no jornalismo, até pelo perfil do jornalismo 

que é praticado na redação... Não tem espaço de divulgação de eventos. O Sentinelas não tem o perfil, pois é 

muito curto, um noticiário de cinco minutos, e não tem espaço para colocar. Eles deixam o Sentinelas mais 

“engessado” mesmo... no factual, na polícia
46

. 

 

Os entrevistados são unânimes em reconhecer que o Carnaval tem muito espaço nos 

noticiários e na programação geral das emissoras. É no Carnaval que a Super Rádio Tupi, por 

exemplo, reforça sua equipe de jornalistas e comentaristas, como explica o coordenador de 

reportagem Marcus Marinho: 

A cobertura nossa de Carnaval é premiada no rádio, considerada a melhor cobertura do rádio. Nosso time de 

comentaristas é referência no mercado. Carnavalescos, compositores, pessoas que entendem a estrutura do 

samba, os repórteres que correm a pista e entendem de Carnaval. O repórter vai estar narrando o que está 

acontecendo na avenida, pois tem conhecimento técnico. Muitos repórteres trabalham no Carnaval. Tem uma 

equipe que vem exclusivamente só pra fazer isso. É uma equipe de repórteres do Carnaval como um todo: 

repórteres, comentaristas, âncoras
47

.  

 

A Rádio Globo dedica-se integralmente ao assunto nos quatro dias de festa e o Carnaval 

recebe, então, permissão para integrar os noticiários, conforme a chefe de reportagem Viviane 

da Costa: 

Uns dois meses antes, a gente começa a esquentar a cobertura de Carnaval, dando no ar notícias sobre o 

andamento das escolas, e a gente faz boletins gravados com os repórteres. A gente conversa com carnavalescos, 

faz matérias que rodam uma ou duas vezes na programação sobre aquele assunto... Quando começam os ensaios 

técnicos, a gente cobre o Carnaval em si. Até a programação muda de nome, passa a ser Comando geral no 

Carnaval na Rádio Globo. A programação inteira se descaracteriza e ganha um tom carnavalesco. As 

informações e coberturas podem ir nos noticiários, se for algo que a gente considere mais impactante. Isso, antes. 

Durante o Carnaval, com certeza a gente vai falar nos noticiários. E antes, só se for algo impactante: o 

carnavalesco sair da escola de samba, por exemplo
48

.  

 

Outra informação semelhante entre os profissionais é que em ambas as emissoras, a maior 

parte dos repórteres cobre todas as áreas, com exceção do esporte, que possui uma equipe 

exclusiva. Existe, inclusive, uma separação física das duas redações entre os departamentos de 

jornalismo e de esporte, o que deixa clara essa divisão. Na Super Rádio Tupi, ainda há 

repórteres baseados em Brasília, que levam notícias relacionadas à editoria de política. 

Também são mencionados dois repórteres antigos na emissora: Nélio Bilate e Alberto 
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Brandão, que cobrem essencialmente polícia. Diferentemente da mídia impressa, o rádio, no 

geral, não setoriza seus repórteres, o que demonstra uma característica de estar muito voltado 

ao factual, ao que ocorre na cidade no momento, com profissionais de prontidão para esse tipo 

de cobertura. Editor de O Globo no Ar, Fernando Amaral, retrata esse aspecto: 

A gente tem uma redação bem enxuta, todo mundo faz tudo. Você pode cobrir, no mesmo dia, uma coletiva do 

governador e, à tarde, a Parada Gay. O esporte é a única editoria que tem os repórteres especializados. A gente 

tem as pessoas que gostam mais de fazer determinados assuntos, mas não é porque gostam que vão ficar em só 

tipo de cobertura
49

.  

  

Mas o que poderia ser realizado em termos de jornalismo cultural dentro dos noticiários e na 

programação das duas emissoras radiofônicas? Os profissionais teriam alguma sugestão? 

Como percebem essa configuração? O que poderia ser modificado? A chefe de reportagem da 

Rádio Globo, Viviane da Costa, opina: 

A gente não vai na Cidade de Deus falar de um grupo de teatro. Falta a gente se aproximar da comunidade e ver 

o que elas produzem e contar dentro do jornalismo cultural para nossos ouvintes. A gente poderia ter antes 

acompanhado a história deles. Para a emissora seria legal, pois estaria mais próxima da comunidade, e eu sinto 

falta. Tem vários movimentos culturais que a gente não acompanha por falta de interesse editorial e por um 

equívoco de avalição. Às vezes a gente perde ótimas oportunidades. Tem um movimento de valorização da Praça 

Quinze (no Centro do Rio de Janeiro). São várias manifestações culturais que acontecem. E a gente perde. A 

gente só vai fazer alguma coisa falando desse movimento quando fizerem um documentário sobre esse 

movimento e ganhar um prêmio internacional. Falta dar mais voz, mais espaço a esses movimentos culturais. 

Ver o jornalismo cultural de outra forma mesmo, não estando preso ao entretenimento
50

.  

 

O coordenador de reportagem da Super Rádio Tupi, Marcus Marinho, diz o que pode ser mais 

explorado na emissora como conteúdo de jornalismo cultural: 

O que pode ser sempre mais abordado é encontrar os personagens que têm história pra contar e que acabam 

fazendo parte da cultura do Rio de Janeiro. Aquelas pessoas que a gente encontra no dia a dia. O cara que toca 

violão no metrô e, entre uma viagem e outra, passa a sacolinha pra ganhar o dinheiro dele. É legal investir mais 

nisso. A gente já investe e é sempre bom investir mais nesses personagens
51

.  

 

Fernando Amaral, editor de O Globo no Ar, explica o que imagina que poderia caber no 

noticiário dentro do contexto do jornalismo cultural:  

Uma coisa que eu acho interessante que acontece no RJ TV
52

, às vezes, é levar um musical. O musical do 

Chacrinha... Eles filmam um trecho e mostram o trecho, mas aí tem o apelo visual. No rádio isso não acontece 

tanto. Dentro do O Globo no Ar, isso não acontece e não vai acontecer nunca. Colocar o artista tocando um 

trechinho... nunca. Porque é considerado um noticiário sisudo. Mas, às vezes, dentro da programação, há essa 

possibilidade. O RJ TV tem esse espaço só voltado pra cultura na sexta- feira. Tem o espaço dedicado a ele e no 

jornal do rádio não tem esse espaço. Poderia pensar em algo nesse sentido. Uma agenda cultural... isso a gente 

tem ao longo da programação. No jornal, não
53

.  
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Segundo os editores da Super Rádio Tupi, Lorimar Ferreira e Jairo Ferreira, a área de teatro 

poderia ser mais explorada. Já Luana Tavares, editora da mesma emissora, exemplifica o que 

poderia ser noticiado na área cultural: 

Acho que querendo ou não, a cultura é importante pra todo mundo. Pessoa que tem cultura, que tem acesso a 

cinema, teatro, shows, agrega muito. E, na rádio, a gente vê pouco. A Ana Rodrigues já tem o quadro dela de 

cinema, mas acho que ainda é pouco. Falar mais sobre esses eventos gratuitos que tem pela cidade, talvez, 

porque aí se enquadraria mais no público-alvo da Tupi
54

.  

 

De acordo com a chefe de reportagem da Rádio Globo Heloísa Paladino, a emissora já oferece 

bastante espaço na programação para música e poderia se dedicar mais à literatura:  

Uma das funções dos meios de comunicação é contribuir para o engrandecimento cultural das pessoas. É uma 

questão para levar, porque quanto mais cultura, mais o nosso público cresce. A gente vai colocando tantas 

noticias ruins de corrupção e inflação... Não é que eu esteja achando isso, é por causa do contexto. Quem sabe 

não é hora de rever isso e falar de um lançamento de livro bacana, pois a gente fica restrito a questões que 

acontecem na televisão, nas novelas... Por exemplo: agora, um evento como a Flip
55

: a Rádio Globo não fala 

porque o brasileiro não lê... é elitista... vejo tantas pessoas fazendo movimentos de trocas de livros. Falar que o 

público não gosta de cultura... Gosta, sim. Quando coloca teatro a R$ 1, R$ 10, o publico vai. Bota a preço 

popular... todo mundo quer ver. O noticiário é pequeno e a gente briga com noticiário de politica. O Globo no Ar 

tem uma roupagem de primeiro caderno, vamos dizer assim... a gente tem que ter „politica‟, „cidade‟ que seja 

importante, e, nesse contexto, o jornalismo cultural fica na lanterninha
56

.  

 

Para Julyanna Pollo, editora de O Globo no Ar, a programação atende bem às demandas 

culturais. “Eu acho que aqui aborda-se tudo, de teatro, de música, de show. Cada programação 

tem um espaço voltado pra isso. Acho que não há nada que a gente deixe de falar, não. Às 

vezes, não entra no noticiário, mas entra na programação”
57

. A chefe de reportagem da Super 

Rádio Tupi Ana Rodrigues também tem esse olhar.  

Não saberia dizer, pois a gente faz algo tão diverso e tão voltado para o que é importante! Hoje em dia, a gente 

está bem ligado em tudo. Eu não conseguiria imaginar o que poderia ser, a gente tá bem satisfeito
58

. 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 05 jul. 2015. 
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 Feira Literária de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. O evento ocorre anualmente. 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 14 jun. 2015. 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 05 jun. 2015. 
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 Informações obtidas durante entrevista realizada em 30 mai. 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho propôs uma reflexão sobre a prática do jornalismo cultural no 

radiojornalismo contemporâneo brasileiro, em emissoras de perfil comercial popular. A ideia 

partiu de inquietações profissionais, que levaram ao desenvolvimento do tema no ambiente 

acadêmico. Na pesquisa, foram abordadas questões como o entendimento sobre o conceito de 

cultura e, consequentemente, de jornalismo cultural; e o legado cultural do rádio no país – 

com enfoque na Era de Ouro, além do processo de consolidação do radiojornalismo. Como 

falar em jornalismo cultural sem tratar do significado do termo cultura? Como o rádio foi se 

reinventando no Brasil? Em que momento o radiojornalismo emerge? Como o jornalismo 

cultural vem sendo entendido e praticado nas redações? Como pensar o jornalismo cultural no 

rádio? E no rádio comercial popular? Para a realização do estudo, recorremos a autores e 

entrevistados que pudessem contribuir com as indagações sugeridas, através de suas 

impressões e vivências. Percorrer todos esses caminhos, por meio de diferentes olhares, foi 

como descobrir, desconstruir, construir e organizar pensamentos distintos e também 

convergentes. 

Assim, no percurso da dissertação, buscamos investigar qual o espaço destinado à cultura no 

radiojornalismo brasileiro contemporâneo em rádios comerciais populares. Como objetos de 

estudo, foram selecionadas as emissoras Super Rádio Tupi e Rádio Globo. Partimos da 

hipótese de que praticamente não há espaço para matérias e informações relacionadas ao 

jornalismo cultural em seus principais noticiários: o Sentinelas da Tupi e O Globo no Ar 

(veiculado no Rio de Janeiro), respectivamente. A partir da pressuposição de que os mesmos 

mantêm alta produção de informação factual, especialmente policial, delineamos como 

principal objetivo de pesquisa verificar o conteúdo jornalístico veiculado nos noticiários das 

duas emissoras concorrentes diretas no Rio de Janeiro para saber em que momento o 

jornalismo cultural aparece. Portanto, foram realizadas análises comparativas, além de 

entrevistas com profissionais envolvidos com o fazer jornalístico na Super Rádio Tupi e na 

Rádio Globo do Rio.  

Os objetivos secundários foram voltados à discussão de assuntos como o conceito de cultura, 

cultura popular, questões identitárias, resistência contra - hegemônica, a prática do jornalismo 

cultural, o legado cultural do rádio no Brasil, a evolução do veículo e do radiojornalismo. 

Durante imersão no referencial teórico, encontramos críticas que norteiam a prática do 

jornalismo, ao modus operandi das redações, aos jornalistas, à precariedade dos mecanismos 
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de trabalho nas empresas de comunicação e à própria realização do jornalismo cultural. Foi 

interessante perceber nos livros as observações de autores sobre suas experiências 

profissionais: assim, teoria e prática se complementam; não se excluem. Pensar o jornalismo 

cultural no contexto do radiojornalismo comercial popular significou discutir as fragilidades 

do processo de trabalho jornalístico no dia a dia, que acabam, de certa maneira, refletindo no 

produto final. Estão inseridas nesse contexto outras questões, como o espaço para a prática do 

jornalismo cultural em um ambiente dominado por pautas policiais; a grande demanda nas 

redações, da qual os profissionais precisam se encarregar; a pressão do tempo na produção de 

material jornalístico; a priorização do conteúdo factual e a percepção dos jornalistas sobre a 

linha editorial das emissoras em que atuam. Notamos, durante o estudo, a carência de 

publicações sobre jornalismo cultural no rádio comercial, principalmente no rádio comercial 

popular. Nesse sentido, buscamos incentivar a produção de conhecimento na área.  

No primeiro capítulo, intitulado Os sentidos possíveis de cultura, resgatamos a origem do 

termo cultura e como esse entendimento foi se modificando com o tempo, ganhando novos 

significados e interpretações. Inicialmente atrelado à ideia de cultivo, o termo também foi 

relacionado à noção de civilidade e às artes. Pensando a ideia de cultura no contexto dos 

meios de comunicação de massa, a discussão se expandiu para o conceito de indústria 

cultural, de Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e trouxe ainda contribuições de 

pensadores ligados aos estudos culturais, como Raymond Williams, Stuart Hall e Jesús 

Martín-Barbero. O debate sobre o que pode ser entendido como cultura evidenciou a 

complexidade desse conceito, que se mantém vivo e em constante transformação.  

Para tratar do rádio comercial popular, traçamos o histórico do veículo no país, no segundo 

capítulo, intitulado O rádio no Brasil como veículo popular e difusor de cultura. Enfocamos 

especialmente na chamada Era de Ouro – período em que o meio de comunicação consagrou 

artistas da música, do teatro e do cinema. Para falar do rádio, sua história e condição atual, 

trouxemos textos de autores diversos, como Eduardo Medistch, Luiz Arthur Ferraretto e Sônia 

Virgínia Moreira. Abordamos ainda os gêneros do rádio, encontrados nos livros de José 

Marques de Melo e Francisco de Assis, e de André Barbosa Filho. Na busca do intercâmbio 

entre jornalismo cultural e rádio, o resgate do legado cultural do veículo foi um elemento 

importante de conexão com a pesquisa.  

Em Jornalismo cultural: conceito, contexto, conotações, crise e críticas discutimos o 

jornalismo cultural em sua trajetória, em uma perspectiva crítica, com pontos de vista 

variados. Mencionamos observações de autores que analisaram densamente o cenário da 

desse campo jornalístico não somente nas redações e no mercado de trabalho em geral, mas 
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na área de ensino, nos cursos de Comunicação Social. Trouxemos as possibilidades inerentes 

ao rádio para o desenvolvimento de reportagens culturais, como a inserção de música e de 

outros dispositivos sonoros, e de uma narrativa mais coloquial. Trabalhamos neste terceiro 

capítulo com textos de Cida Golin, Cremilda Medina, Daniel Piza, Franthiesco Ballerine, 

entre outros. 

Amparados por essa base teórica, recorremos a uma análise dos noticiários Sentinelas da Tupi 

e O Globo no Ar, a fim de obtermos uma amostra sobre o conteúdo jornalístico dos dois 

jornais. O quarto capítulo, intitulado O espaço para o jornalismo cultural nos noticiários da 

Super Rádio Tupi e da Rádio Globo do Rio de Janeiro, buscou refletir sobre o que poderia ser 

considerado jornalismo cultural na concepção dos profissionais das emissoras (a partir de 

entrevistas com os mesmos) e como ele vem sendo praticado nas duas rádios comerciais 

populares e concorrentes diretas. Como envolvidos diretos com a produção jornalística, os 

entrevistados contribuíram no sentido de trazer um olhar de dentro das redações. 

Os noticiários analisados entre os meses de outubro e novembro de 2014 revelaram a falta de 

espaço para o jornalismo cultural, confirmando, assim, a hipótese da pesquisa. Tanto no 

Sentinelas da Tupi quanto em O Globo no Ar não foram observadas notas, reportagens ou 

entradas ao vivo de repórteres sobre assuntos relacionados ao jornalismo cultural, nos cinco 

dias investigados, em um horário considerado nobre. Percebeu-se que ambos os jornais 

possuem uma linha editorial centrada na veiculação de notícias policiais e de último 

momento. No caso do Sentinelas, observamos que existem informações ou editorias que se 

repetem em todos os noticiários e na mesma sequencia, como trânsito, funcionamento dos 

transportes, notícias oriundas da capital federal, futebol, cotação do dólar, rendimento das 

cadernetas de poupança, previsão do tempo, temperatura do momento, lua e estação atual. No 

caso da cotação, é realizada uma publicidade do Jornal do Commercio dentro do noticiário, já 

que o periódico – pertencente aos Diários Associados - é apontado como a fonte da notícia 

lida pelo locutor. A propaganda da publicação seria uma explicação para a inclusão da notícia 

de economia em todos os jornais. Em O Globo no Ar notou-se também essa lacuna no campo 

do jornalismo cultural, em relação a outros assuntos. Os resultados obtidos com os dados 

analisados, ao fim da dissertação, ofereceram uma amostra do conteúdo jornalístico dos 

noticiários das emissoras.  

Profissionais que trabalham nas duas rádios expuseram suas reflexões e inquietações. 

Reconheceram a falta de espaço para a editoria de cultura nos noticiários, e, cada um, a seu 

modo, contribuiu com críticas e percepções. A colocação dos entrevistados deixa clara uma 

predileção editorial pelo que é considerado mais urgente, ou seja, pelos últimos 
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acontecimentos. O editor Lorimar Ferreira, por exemplo, disse que a prioridade no Sentinelas 

da Tupi é a informação de cunho policial. Embora tente evitar a inclusão de informações 

relacionadas a tragédias (como ele mesmo diz) em seus noticiários, admite que isso é uma 

tarefa difícil. Para o coordenador de reportagem da mesma emissora, Marcus Marinho, o 

material factual é o “filé mignon” do jornalismo. Seguindo esse raciocínio, o jornalismo 

cultural ficaria em segundo plano frente a outras editorias. De acordo com Marinho, a 

prioridade nos noticiários é tratar do momentâneo, do que está ocorrendo na cidade. Ele chega 

a se referir aos fatos policiais que ganham destaque nos noticiários como “banho de sangue”. 

Apesar de acreditar que a emissora esteja bem na informação voltada para a área cultural, a 

chefe de reportagem da Super Rádio Tupi, Ana Rodrigues, reconheceu que quando ocorre a 

cobertura de um evento como o Rock in Rio, ela fica restrita ao número de ruas interditadas 

para os shows, aos desvios de tráfego, à logística de transporte, aos estacionamentos 

disponíveis, aos preços dos ingressos etc, e não, ao aspecto artístico. Nesse contexto, 

entendemos que não poderia ser considerada uma reportagem plenamente cultural, já que nem 

a playlist receberá a devida atenção, por exemplo. Chefe de reportagem da Rádio Globo, 

Viviane da Costa observou que os noticiários da emissora comportam, geralmente, 

informações ligadas às áreas de cidade e país, e à prestação de serviço. Nesse contexto, o 

jornalismo cultural acaba perdendo espaço na avaliação editorial. De acordo com o 

coordenador de programação da mesma emissora, Creso Soares, como a Globo não é uma 

rádio jornalística, cabe aos noticiários esse papel de serem mais voltados para o formato hard 

news.   

Há que ponderar, no entanto, já que, através do presente estudo e das entrevistas com 

profissionais, descobrimos a existência de inserções na programação da Super Rádio Tupi e 

da Rádio Globo, fora dos noticiários, que podem ser relacionadas à área cultural. No quadro 

Na fita com Ana Rodrigues, por exemplo, a chefe de reportagem da Tupi leva ao público 

críticas, lançamentos e bastidores do cinema. Também existem as entrevistas de 

entretenimento, realizadas pelos comunicadores, na programação, em que conversam com 

artistas, especialmente de novelas. Nas duas emissoras há programas que tratam de música, 

como o Samba Amigo, da Rádio Globo, e o Baú da Tupi, da Super Rádio Tupi.  

Mas o jornalismo cultural seria entendido como algo menor, secundário, ou menos 

importante? Por que não caberia nos noticiários? O fato de ser menos urgente significa que 

seja menos importante? Se o rádio dispõe de recursos sonoros que valorizam uma reportagem 

de cultura, por que não explorar essa peculiaridade no fazer jornalístico? É necessário 

ressaltar que se incluirmos o Carnaval como um assunto relacionado à editoria de cultura, 
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teremos aí um tema que se diferencia dos outros na questão do espaço nos noticiários. Na 

entrevista com jornalistas de ambas as emissoras, descobriu-se que a festa popular tem 

cobertura ampla, não somente com enfoque na prestação de serviço (com informações sobre 

ruas interditadas para a passagem de carros alegóricos ou de blocos carnavalescos), mas em 

sua totalidade (aspectos artísticos, estéticos e musicais). A equipe de jornalismo recebe 

reforço de profissionais para os dias de folia, e o Carnaval, a permissão para ser abordado nos 

noticiários e ao longo da programação. 

 Além das impressões sobre o conteúdo dos jornais, buscamos, nas entrevistas, sugestões do 

que poderia ser feito, em termos de jornalismo cultural, nos noticiários e também na 

programação das duas emissoras. Foi uma maneira de pensarmos adiante e não apenas de 

analisar, aprovar, condenar, fazer juízo de valor ou justificar o que vem sendo realizado no 

Sentinelas da Tupi e em O Globo no Ar e, consequentemente no radiojornalismo comercial 

popular. Criar, propor e ousar também integram o trabalho do jornalista, que não deve perder 

o senso crítico sobre a linha editorial da emissora onde atua, nem deixar de apresentar ideias 

para cobertura. Como ser pensante e formador de opinião, torna-se fundamental no trabalho 

do profissional refletir sobre o que realiza dentro das redações. O olhar crítico (e não ingênuo) 

pode inspirar mudanças, apesar da resistência motivada por questões mercadológicas e/ou 

editoriais. O jornalista Fernando Amaral, por exemplo, sugere uma agenda de cultura às 

sextas-feiras, semelhante a do RJTV, telejornal local da TV Globo transmitido no Rio de 

Janeiro. Chefe de reportagem da Rádio Globo, Viviane da Costa admite a falta de interesse 

editorial em acompanhar os diversos movimentos culturais na cidade e na região 

metropolitana. Para ela, seria importante dar voz a essas iniciativas nas reportagens. Luana 

Tavares, editora do Sentinelas da Tupi, imagina que os noticiários pudessem trazer mais 

informações sobre os eventos culturais gratuitos que ocorrem no Rio, assunto este que, 

segundo a jornalista, se enquadraria melhor no perfil dos ouvintes da Super Rádio Tupi.  

Afirmar que o público-alvo das duas emissoras comerciais populares não se interessa por 

matérias sobre jornalismo cultural nos noticiários seria um pensamento construído e repetido, 

mesmo inconscientemente, nas redações? Em geral, os entrevistados não souberam dizer, ao 

certo, se havia alguma pesquisa específica nas rádios sobre o interesse do público em ter 

acesso a informações relacionadas ao jornalismo cultural nos noticiários. Sendo assim, como 

descobrir se essa editoria agrada ou não ao ouvinte? Como mensurar se gostam ou não desse 

tipo de informação jornalística?  

A presente dissertação, portanto, através de entrevistas com profissionais diversos, pensou 

coletivamente o fazer jornalístico contemporâneo na Super Rádio Tupi e na Rádio Globo do 
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Rio de Janeiro. O referencial teórico utilizado serviu como amplo material de discussão, não 

apenas do viés histórico do conceito de cultura e da evolução do rádio, do radiojornalismo e 

do jornalismo cultural. Mas também trouxe, como pano de fundo, reflexões sobre as 

fragilidades no processo de trabalho nas redações, a condição atual dos jornalistas, a 

jovialização dos profissionais no mercado e as contradições vivenciadas no âmbito do 

jornalismo cultural e do jornalismo de maneira geral, em empresas de comunicação privadas. 

Por fim, em meio às conclusões alcançadas nessa pesquisa, nos encontramos também 

cercados de questionamentos para estudos posteriores relacionados à prática do jornalismo 

cultural no rádio comercial popular. Esperamos a vinda de novos frutos.   
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APÊNDICE 

 

Entrevistada: ANA RODRIGUES, chefe de jornalismo da Rádio Tupi. Também possui 

na emissora o quadro de cinema ‘Na fita com Ana Rodrigues’.  

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Tem duas vertentes: a da cobertura comercial da agenda cultural, que é uma prestação de 

serviços ao público, uma seleção de informações que vai levar o que você vai fazer no final de 

semana. Há uma infinidade de opções de lazer. Tem a cobertura jornalística dos eventos e 

você faz uma análise do que está acontecendo e tem a crítica, que é um trabalho reflexivo 

sobre o que é a produção cultural. Em termos de rádio, a gente faz as notas culturais dos 

eventos: tem eventos gratuitos em arenas e lonas culturais e as pessoas não sabem que são ao 

lado da casa delas. Sempre quando tem eventos gratuitos ou eventos a preços populares a 

gente prioriza.  

Sobre o quadro „Na fita com Ana Rodrigues‟ – A gente destaca as grandes fases do cinema. 

Faço no programa do Clóvis Monteiro, aos sábados, e faço diariamente no programa do 

Fernando Sérgio, e todo domingo no programa do Cristiano Santos. E na Nativa FM toda 

sexta-feira, no programa do Flávio Machado (a Rádio Nativa FM pertence aos Diários 

Associados e fica localizada no mesmo prédio da Super Rádio Tupi). Para o Fernando Sérgio, 

faço mais notícias mesmo, curiosidades do cinema, filmes que estão sendo produzidos. No 

Clóvis, são lançamentos, tanto em DVD quanto nos cinemas.  

2) A Super Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural 

em seus noticiários (Sentinelas da Tupi)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: No Sentinelas, eventualmente. Quando é um acontecimento cultural que vai abranger 

grande número de pessoas, sim. Quando a prefeitura anunciou o financiamento pra produção 

de alguns filmes, nós fomos cobrir, pois foi algo de grande abrangência pro Rio de Janeiro. 

Quando a irmã do Woody Allen (cineasta) veio ao Rio conversar com o governador, fomos 

cobrir. Quando é de grande abrangência, a rádio está. Pode ir em forma de nota e, se for uma 

grande importância, sai como matéria. O lançamento do Museu de Arte do Rio, a gente deu 

uma grande cobertura por ser de área portuária. As mostras do Museu Nacional de Belas 

Artes ganharam coberturas da gente. Quando há grandes mostras que fazem fila na porta dos 

museus e dos centros culturais, a gente faz cobertura e manda repórteres. 

3) A Super Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural 

em sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 
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R: Programação cultural tem mais quando envolve o lançamento de filmes. Semana passada 

houve o lançamento do filme do Cauby e a gente fez uma parceria de promoção do filme, mas 

fizemos matéria e entrevistamos pessoas envolvidas no filme, por conta da popularidade do 

artista. Os repórteres gravam matéria para todos os programas. 

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro – O teatro é uma cobertura mais rara, mas quando tem um evento importante como 

um balé ao ar livre, a gente dá um destaque maior. Eventos abertos, coisas assim, sempre 

rendem muitas notinhas culturais, dentro dessa linha popular ou eventos gratuitos. Por 

exemplo: Fernanda Montenegro na Arena da Penha, de graça. É um presente. A gente gosta 

de destacar. Se for evento de grande repercussão, mesmo sendo pago, a gente vai cobrir. Rock 

in Rio: a gente cobre a questão do trânsito. Não cobre o show em si. A gente ouve os fãs para 

saber o que eles gostam de ouvir. A gente está preocupado com a prestação de serviço, como 

está o atendimento das pessoas, logística de transporte. Não fica tão em cima do artístico, 

mas, basicamente, é voltado para como as pessoas vão chegar. Nós não vamos discutir muito 

a playlist do show. A gente, na penúltima edição, foi cobrir Rolling Stones. Fomos no hotel 

ver a movimentação dos fãs, burburinho, se alguém apareceu na sacada ou não. Fomos no 

entorno do Maracanã ver como estava a fila.  

( ) dança  

( ) cinema - Tem o meu quadro na programação („Na fita com Ana Rodrigues‟). É uma coluna 

dentro dos programas e, no site (da Super Rádio Tupi), eu coloco um áudio que pode ter sido 

usado no programa. Às vezes, faço matérias para o site. Dentro dos noticiários, não. 

(x) show – Rock n‟ Rio 

(x) feira literária – Bienal do livro a gente vai, sem dúvida. A gente sempre tá presente. 

Fazemos entrevistas com Ziraldo quando está lançando livro. 

(x) exposições – São exposições com longas filas, a gente faz sim. A gente pode incluir nos 

noticiários e na programação 

(x) Carnaval – Temos uma equipe fixa que está o ano todo acompanhando e, a partir de 

setembro, a gente começa a cobrir matérias de samba nas quadras. A partir desse mês é que a 

cobertura é mais intensa, com gente ao vivo nas quadras. Vem os ensaios técnicos na Sapucaí 

e a gente também cobre. Não necessariamente no Sentinelas da Tupi... só quando é algo mais 

polêmico, de grande mobilização. No geral, tem uma forte cobertura de carnaval. Temos 

pessoas dedicadas a isso desde setembro. 

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(Sentinelas da Tupi)? 

 ( ) sem importância 

( ) pouco importante 
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( ) importante 

( ) muito importante 

(x) fundamental 

R: Fundamental, pois nós estamos cada dia mais necessitados de uma cobertura cultural. As 

pessoas precisam de uma cobertura cultural que dê a elas não só prestação de serviços do que 

está acontecendo e compreensão do que vem sendo feito. Muita gente não sabe o que rola no 

Viaduto de Madureira, no baile charme. A gente não só entende como movimento cultural, 

mas como movimento social que representa. Você vai ao cinema para encontrar com pessoas. 

O cinema é um privilégio. Às vezes, não vai porque não tem a informação. Os jornais estão 

cortando a programação cultural do caderno cultural. Para as rádios fica muito difícil informar 

o „tijolinho‟, mas se a gente puder colaborar dizendo o que é que tem, uma coisa ou outra, já é 

uma forma de colaborar para um público que não comprou jornal, que não viu TV. 

 6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Não sei  

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Em momentos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dedicada a um segmento, que é o 

cinema. E a gente tem um pessoal especializado na cobertura do Carnaval. São quatro pessoas 

dedicadas desde setembro e, quando a festa começa, é a equipe toda: o jornalismo mais a 

equipe de Carnaval. Cobertura na Sapucaí e dos blocos.  

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Especializados em esporte, sim O rádio não tem, ao menos aqui, algo específico de 

economia ou política. A gente cobre „cidade‟, em geral. Em Brasília, a gente tem repórteres 

dedicados à política – são cinco repórteres lá que atuam na cobertura política intensamente. O 

Nélio Bilate e o Alberto Brandão são repórteres de „polícia‟.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Não, o que diferencia apenas é o tipo de evento e o valor do ingresso. Não há diferenças de 

conteúdo. Você está falando a mesma coisa com enfoques diferentes. Se você vai falar do 

Dalí (Salvador Dalí) no CCBB, a gente vai ouvir o curador da mostra, mas a gente também 

vai ouvir o público que está na fila. O jornalismo mais elitizado vai entrevistar um especialista 

na obra do Dalí e dar um tratamento mais técnico do que é o produto de arte que está ali em 

exposição.  
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10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  

R: Não saberia dizer, pois a gente faz algo tão diverso e tão voltado para o que é importante! 

Hoje em dia a gente está bem ligado em tudo. Eu não conseguiria imaginar o que poderia ser, 

a gente tá bem satisfeito. Recentemente, há uns anos atrás, a gente teve a inauguração da 

Catedral da Antiga Sé. Tava bem precária e eles restauraram a igreja: tem relíquias do Pedro 

Álvares Cabral e nós fomos cobrir. Por que não, com palavras, a gente não pode contar? O 

rádio pode prestar serviço de destacar essas coisas interessantes que acontecem. 
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Entrevistado: CRESO SOARES, coordenador de programação da Rádio Globo Rio 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: É uma gama danada. Acho que o jornalismo cultural cumpre uma função de dar elementos 

para enriquecimento das pessoas, de um lado de diversão, de espairecer, aprender a ver o 

mundo com os outros olhos. Pensar fora da caixa... Eu acho que você sugere um filme para 

que você pense sobre um determinado momento do pais, como foi o „Getúlio‟ ou a „Carlota 

Joaquina‟. É comercial, tem várias implicações, mas, na verdade, é uma forma de reflexão. Eu 

acho que o jornalismo cultural ajuda na reflexão da nossa realidade e ajuda, além desse 

pensamento, dessa contextualização, de que é possível partir de discos, livros, e o jornalismo 

cultural presta serviço de apresentar essas obras às pessoas e, desta forma, contribuir para o 

enriquecimento das pessoas.  

2) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

seus noticiários (O Globo no Ar RJ)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Nos noticiários, especificamente, não. Mas a gente tem nos programas uma pegada... por 

exemplo, a Rádio Globo é uma rádio popular, fica muito na classe C, e a gente tem o 

programa chamado Samba Amigo, de uma às três da tarde. Como o próprio nome diz, é um 

programa dedicado ao samba. A gente tem essa pegada de samba, não só Carnaval, mas a 

gente toca samba também. Tem muita música, mais discussão sobre compositores, nova cena 

do samba, enfim. A gente faz um programa bem voltado pra isso. Todos os nossos programas 

têm uma coisa de música. Às sextas, a gente dá dicas para o final de semana.  

3) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Sim. Fora que na época de Carnaval, a gente tem boletins informativos, faz uma 

transmissão especial... quatro dias de Comando Geral do Carnaval (a programação especial é 

assim denominada). Tem debate, a gente traz grupo para tocar aqui e tenta contemplar vários 

grupos, tanto de samba-enredo, quanto pagodes, os blocos... Então, a gente diz isso na 

programação geral. Os nossos noticiários são muito parecidos com o Sentinelas da Tupi. A 

parte de cultura existe na Rádio Globo, mas dentro dos programas.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

R: A gente cobriu agora uma homenagem a Maria Bethânia na feira de São Cristóvão, que é 

um exemplo cultural. Mandamos repórter e o repórter entrou na programação. Como a gente 

não é uma rádio jornalística, a gente deixa para O Globo no Ar esse formato mais hard news. 

A gente entrevista artista que está lançando peça, por exemplo. A gente tem um programa de 

9h às 10h, chamado Eu sempre quis fazer rádio, e a gente está trazendo expoentes artísticos. 
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Ontem quem apesentou o programa foi a Baby do Brasil. O Lenine já fez, Thalita Rebouças... 

A proposta é ele fazer o que ele quer fazer.  

(x) teatro - A gente tem o programa Alegria ao meio-dia, do meio-dia às duas, de segunda a 

sexta. Muitas vezes a gente traz artista às sextas-feiras. Eles vêm aqui, divulgam a peça, 

participam.  

( ) dança  

( ) cinema  

(x) show – Teve o da Maria Bethânia ou há algum, eventualmente  

( ) feira literária – Não faz , geralmente a CBN faz  

( ) exposições – Não faz , geralmente a CBN faz  

(x) Carnaval – Cobertura de gala, boletins, preparativos, transmissão dos desfiles do grupo 

especial e do grupo A.  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(O Globo no Ar RJ)? 

( ) sem importância 

( ) pouco importante 

(x) importante  

( ) muito importante 

() fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Sim, a gente faz pesquisa qualitativa para saber o que nossos ouvintes pensam, artistas 

preferidos (mas não s lembra especificamente de detalhes da pesquisa). A Rádio Globo gosta 

o que é popular mesmo. O Roberto Carlos é amado na Rádio Globo, tanto que um dos nossos 

programas, que é o Show do Antônio Carlos, tem todos os dias alguma coisa de algum ouvinte 

relacionada a uma música do Roberto Carlos. É uma coisa da percepção. Alcione faz muito 

sucesso na Rádio Globo... Jerry Adriani... mas as coisas novas fazem sucesso. São resultado 

de pesquisa e da nossa percepção. Roberto Carlos não é nenhuma grande novidade. Nosso 

público é tradicional, gosta de música romântica, gosta de artistas consagrados Simone, Ivan 

Lins...  

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não. Todo mundo pode fazer.  
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8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Não. Aqui todo mundo faz geral mesmo. O que cair tem que resolver. Você vai tentando 

adequar cada um em um perfil... vai percebendo e tal, mas rolou, tem que fazer. Só no caso do 

esporte é que tem setorista.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Por exemplo, eu acho que a Flip (Feira Literária de Paraty) determina um pouco essa 

diferença. Não que a rádio popular não deva se debruçar. Mas na Flip, por exemplo, se vem 

um escritor paquistanês que está fazendo sucesso e que escreveu sobre dominação inglesa, 

talvez isso tenha mais aderência a um público como a CBN (Central Brasileira de Notícias, 

emissora que integra o Sistema Globo de Rádio) do que a Rádio Globo. Cada um cobrindo 

um pedaço da indústria cultural que tenha aderência ao seu publico... Teria alguma diferença, 

basicamente, nisso que eu te falei: o que cobrir? Uma boa entrevista analítica, ela é 

fundamental, tanto na rádio popular, quanto na rádio elitizada.  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Globo?  

R: Não sei. Acho que o que a gente se propõe a fazer, a gente faz direito. A gente faz 

promoção pra dar acesso aos nossos ouvintes a essa peças, pois a gente entende que em 

muitas oportunidades essas pessoas não têm acesso.  
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Entrevistado: FERNANDO AMARAL, editor de O Globo no Ar no turno da noite 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: É tudo aquilo que engloba a cultura, notícias que envolvam artes, isso em cinema, teatro, 

enfim... todo tipo de manifestação artística. A gente teve essa semana o Prêmio da Música 

Brasileira, que entraria na categoria „jornalismo cultural‟, manifestações culturais, como 

festas juninas, também entrariam nessa categoria.  

2) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

seus noticiários (O Globo no Ar RJ)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Difícil. Não acontece muito, não. Só quando é algo de muita relevância, aí a gente acaba 

falando das manifestações artísticas. O Carnaval entra. Quando é algo muito popular, a gente 

aborda. No noticiário da noite é mais difícil. Há uma abordagem, dependendo da magnitude 

do evento. Os jornais da noite costumam ter um cunho mais politico, não são tão quentes 

como ao longo do dia. Costuma mais colocar matérias que foram fechadas pelos repórteres ao 

longo do dia. 

3) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Depende também do que seja o evento. Normalmente, acredito que não, levando em 

consideração essa minha definição do jornalismo cultural. Só mesmo quando é uma coisa 

grandiosa. Acredito que a CBN (Central Brasileira de Notícias, emissora que integra o 

Sistema Globo de Rádio) tenha uma abordagem mais ampla, abrace mais movimentos. 

Lançamento de filme é muito difícil. A gente tem um quadro da repórter Evelyn Moraes, 

mostrando os bastidores do Projac (TV Globo). Mas, pra mim, é mais entretenimento, mais 

fofoca do que de fato você apresentar o trabalho do cara, o que ele faz, como chegou lá. 

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

() teatro  

( ) dança  

( ) cinema-  

(  ) show  

( ) feira literária  

( ) exposições  
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(x) Carnaval – A grande cobertura que a Rádio Globo faz é de fato o Carnaval, quando a 

gente tem uma mobilização em torno desse evento gigantesco. A não ser que seja algo 

especifico. Houve aniversário da Rádio Globo; aí rolou uma homenagem, essas coisas. O 

David da Tarde fez entrevista com o Fábio Porchat que está lançando um filme. Ao longo da 

programação eu acho muito pouco... no Carnaval, a cobertura é especial. A gente tem 

repórteres dedicados, mas muito voltados para a folia, não para o folclore. Cobrem o desfile 

da série A e do grupo especial. Já ouvi entrevista com a Deborah Colcker, mas não quer dizer 

que faça sempre. Teve evento na Quinta da Boa Vista, com vários shows, e, às vezes, 

mandam o „Amarelinho‟ (carro de reportagem da Rádio Globo com repórter) para lá para 

fazer cobertura desse evento, mas não é algo constante. Antes de o artista entrar no palco, 

rolava uma entrevista ao vivo. Mas é sempre algo popularesco mesmo, não é um evento do 

Teatro Municipal; isso a Globo não vai cobrir, a não ser que seja aniversário do Roberto 

Carlos. A gente teve um evento chamado „Samba amigo no parque‟ – era um evento 

promovido no Parque Madureira pela Rádio Globo, com parceria da prefeitura e tudo mais. A 

gente tem o programa Samba Amigo, mais voltado para a música, aos sábados, de 13h às 15h, 

com Zeca Marques. O Botequim da Globo trazia grupos de pagode e de samba, mas não 

fazem cobertura, um aprofundamento, mas, sim, um bate papo informal.  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(O Globo no Ar RJ)? 

 ( ) sem importância 

(x) pouco importante 

( ) importante 

( ) muito importante 

( ) fundamental 

R: Se não tiver acontecendo mais nada na cidade, um evento, nesse sentido, pode se tornar 

importante, mas na contextualização geral, não. O formato hoje são três notinhas e é muito 

difícil que não tenha nada mais importante do que um acidente, um tiroteio. Quando o jornal é 

em rede, quando é uma coisa muito grandiosa, a gente até fala do dia da abertura da Bienal do 

Livro. Quando é grandioso, pode até ser que a gente coloque, dependendo do que a gente tem 

de notícia ao longo do dia, mas consideraria pouco importante. (À noite, ele faz um jornal 

para a rede, e a Julyanna Pollo e o Maurício Bastos fazem um para o Rio de Janeiro e outro 

para São Paulo). Para o meu horário tem pouca importância, dependendo da relevância do 

evento. 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Se faz, não chega até a gente. Eu, pelo menos, em três anos de Rádio Globo, nunca vi.  
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7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Não. A gente está com uma redação bem enxuta, todo mundo faz tudo. Você pode cobrir, 

no mesmo dia, uma coletiva do governador e, à tarde, a Parada Gay. O esporte é a única 

editoria que tem os repórteres especializados. A gente tem as pessoas que gostam mais de 

fazer determinados assuntos, mas não é porque gostam que vão ficar só em um tipo de 

cobertura. A Evelyn Moraes, desse quadro que eu te falei no Projac, é a repórter que cuida 

dessa coisa e já fez muita cobertura de cidade e continua fazendo.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Com certeza. Isso definitivamente. Os eventos de um grupo mais elitista são mais elitistas. 

Eu já trabalhei na Rádio MEC, que é „outro mundo‟. Teatro Municipal, eventos da orquestra 

sinfônica e o evento cultural aqui é o Carnaval.  Tem também o „Bailaço da Rádio Globo‟, 

outro evento promovido pela Rádio Globo, só que com flashback e DJ tocando o som (evento 

promovido pela emissora em outros lugares).  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Globo?  

R: Uma coisa que eu acho interessante que acontece no RJ TV (noticiário local da TV Globo), 

às vezes, é levar um musical. O musical do Chacrinha... Eles filmam um trecho e mostram o 

trecho, mas aí tem o apelo visual. No rádio isso não acontece tanto. Dentro do O Globo no Ar, 

isso não acontece e não vai acontecer nunca. Colocar o artista tocando um trechinho... nunca. 

Porque é considerado um noticiário sisudo. Mas, às vezes, dentro da programação, há essa 

possibilidade. O RJ TV tem esse espaço só voltado pra cultura na sexta- feira. Tem o espaço 

dedicado a ele e no jornal do rádio não tem esse espaço. Poderia pensar em algo nesse sentido. 

Uma agenda cultural... isso a gente tem ao longo da programação. No jornal, não.  
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Entrevistada: HELOÍSA PALADINO, chefe de reportagem da Rádio Globo no turno da 

manhã 

 

O que você entende como jornalismo cultural?  

R; Jornalismo cultural é a área em que você aborda a parte de cultura, literatura, música, o 

Caderno B, o Segundo Caderno do noticiário, teatro, tudo isso.   

2) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

seus noticiários (O Globo no Ar RJ)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Não. Não diretamente, a não ser que seja uma coisa muito específica, muito impactante. 

Mas no O Globo no Ar, especificamente, a gente não fala quando há lançamento de um livro, 

a não ser que seja uma coisa impactante, uma coisa diferenciada. Mas não é normal, não. 

3) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Aí, sim. Tem um espaço bem privilegiado nos programas com perfil mais jornalístico. Os 

demais são mais entretenimento. Aí não tem restrição, basta que esteja enquadrado no perfil 

da rádio, do perfil do público. A gente dá espaço para estreias de peças com perfil mais 

popular, a gente abre muito pra artista, principalmente ligados a musica. Na programação 

geral, tem espaço, pois tem programas mais dedicados ao jornalismo, mas os demais 

programas são mais dedicados à área de entretenimento e aí o jornalismo cultural tem 

presença efetiva. A gente prioriza lançamentos de peças teatrais, lançamentos de livros, 

exposições... tudo, claro, sendo uma coisa dentro do perfil do público-alvo nosso e 

procurando sempre colocar um artista que participe daquela peça e que tenha uma 

abrangência maior. Mas se não tiver artista conhecido, não quer dizer que a gente não vá fazer 

por causa disso. Nos programas de entretenimento, a gente tem um espaço bem legal. Quem 

faz entrevista é mais o comunicador com a pré-produção do produtor. O jornalismo cultural 

entra mais pela produção e não pela reportagem em si. 

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro – Não. Cobrir e mandar repórter, muito raramente. Pode ter, quando tem um evento 

cultural no Parque Madureira... A gente vai cobrir, mas tem que ser popular e a gente vai 

cobrir. Hoje vai ter a estreia da peça „tal‟ e aí a gente não vai cobrir... é mais vinculada à 

questão dos grandes eventos culturais.  A gente tem pouco espaço, até por questão de equipe e 

horário. À noite, a nossa programação é dominada pelo esporte e o espaço fica mais restrito. 

À noite, a prioridade é do esporte e os eventos culturais acontecem mais à noite... Então, a 

gente não tem o hábito de cobrir.  
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(x ) dança – É mais limitado. Se for algo popular, por um grupo de dança da Maré (complexo 

de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro), aí nos interessa.  

(x) cinema - Pode até fazer entrevista durante a programação. Mas são coisas muito pontuais.  

(x ) show – O mesmo que cinema. 

(x ) feira literária – Também. Se são eventos grandes, com apelo popular, a gente até corre 

atrás. Mas se é algo noturno, dadas as características de as programações serem voltadas para 

o esporte, foge ao nosso perfil.  

(x) exposições –  Mesmo caso do cinema e feira literária. 

(x) Carnaval – Cobertura total, cem por cento. A rádio no Carnaval da sexta-feira à noite até 

terça–feira é cem por cento Carnaval. Inclui os desfiles dos grupos especiais e blocos. Onde 

tem samba, a gente está.   

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(O Globo no Ar RJ)? 

( ) sem importância 

() pouco importante   

(x) importante – Mas nesse contexto, de noticiário pequeno, a gente tem uma escala de 

valores e acaba priorizando „cidade‟ e as noticias de caráter mais politico e de economia. 

Deveria ter maior espaço. Uma das funções dos meios de comunicação é contribuir para o 

engrandecimento cultural das pessoas. É uma questão para levar, porque quanto mais cultura, 

mais o nosso público cresce. A gente vai colocando tantas noticias ruins de corrupção e 

inflação... Não é que eu esteja achando isso, é por causa do contexto. Quem sabe não é hora 

de rever isso e falar de um lançamento de livro bacana, pois a gente fica restrito a questões 

que acontecem na televisão, nas novelas... Por exemplo: agora, um evento como a Flip: a 

Rádio Globo não fala porque o brasileiro não lê... é elitista... vejo tantas pessoas fazendo 

movimentos de trocas de livros. Falar que o público não gosta de cultura... Gosta, sim. 

Quando coloca teatro a R$ 1, R$ 10, o publico vai. Bota a preço popular... todo mundo quer 

ver. O noticiário é pequeno e a gente briga com noticiário de politica. O Globo no Ar tem uma 

roupagem de primeiro caderno, vamos dizer assim... a gente tem que ter „politica‟, „cidade‟ 

que seja importante, e, nesse contexto, o jornalismo cultural fica na lanterninha. Se morre 

algum grande nome da cultura, aí tem destaque por essa questão. O jornalismo cultural entra 

por uma via transversa e não para homenagear, por estar lançando disco. Abordar a questão 

cultural... Eu acho que as pessoas têm que levar cultura, não só a cultura carnavalesca.  

( ) muito importante 

() fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 
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R: Não tenho certeza, mas a gente sempre faz pesquisas qualitativas. Não sei se tem uma 

coisa especifica para o jornalismo cultural, mas a gente sempre tá fazendo pesquisa para saber 

preferências e expectativas dos ouvintes. 

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não. Todo mundo faz tudo, mas tem aqueles que se identificam com o jornalismo cultural. 

Não pode se dar ao luxo de focar no jornalismo cultural, precisa cobrir outras áreas. Mas sinto 

que tem uns mais identificados com o jornalismo cultural. Eu sinto que tem pessoas que têm 

mais identificação. 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Não, todos têm que ser „pau pra toda obra‟. Não é segmentado. Só o esporte que tem 

equipe. 

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Vai ter diferença por ser mais restrito do que numa rádio elitista. Na Rádio CBN (Central 

Brasileira de Notícias, emissora que integra o Sistema Globo de Rádio), você vai cobrir „n‟ 

eventos. Você pode ser permitir cobrir lançamentos, exposição. Acaba que sim, pois o espaço 

pode ser mais dedicado e maior. É questão de oportunidade. As ofertas de pauta ao público 

popular são menores do que nas rádios mais elitistas. 

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Globo?  

R: „Literatura‟. „Música‟ a gente aborda muito. „Teatro‟ a gente aborda legal. Eu acho que a 

gente poderia falar mais da parte literária, eventos literários e a gente podia dar um espaço 

maior.  
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Entrevistado: JAIRO FERREIRA, editor do Sentinelas da Tupi aos finais de semana (e 

repórter durante a semana na emissora) 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Jornalismo cultural pra mim seria voltado para entretenimento, para cinema, teatro. Tudo 

voltado para o entretenimento.  

2) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em seus 

noticiários (Sentinelas da Tupi)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com sonora”? 

Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Negativo. Não, pelo menos quando eu faço editoria aqui (eu faço mais nos finais de 

semana). A gente dá enfoque ao factual e serviços. Apesar de que, aqui na rádio, a Ana 

Rodrigues tem um quadro voltado para cinema. Nos noticiários, não.  

3) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em sua 

programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Na programação, sim. No Fernando Sérgio (programa apresentado pelo comunicador), são 

eventos que vão acontecer no Rio. E tem também no Clóvis Monteiro (programa apresentado 

pelo comunicador) aos sábados.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro  

( ) dança   

( ) cinema  

(  ) show   

( ) feira literária   

( ) exposições   

(x) Carnaval  

R: Fala-se muito de cinema na época do Oscar. Poderia ter muito mais e a gente trabalha 

muito em cima de factual e crime.  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(Sentinelas da Tupi)? 

( ) sem importância 
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( ) pouco importante 

(x) importante 

( ) muito importante 

() fundamental 

R: A Rádio Tupi não tem público classe A e B. A rádio trabalha muito na base da audiência. 

Pra gente tem importância, sim, mas em termos de audiência, para o público- alvo da Tupi, 

não.   

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Não  

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não. O Eugênio Leal é coordenador da parte cultural, mas, volta e meia, tem eventos que a 

Tupi cobre, mas de Carnaval, não é atrelado ao jornalismo. Os repórteres não são fixos. 

Cobrem algum evento de samba, eventos na Cidade do Samba, quando alguma escola vai 

apresentar seu samba-enredo. Esse ano, eu estava no lugar do Lorimar (editor do Sentinelas 

da Tupi) e a Tupi estava fazendo a cobertura do Tupi Carnaval Total e coloquei no Sentinelas 

que a Tupi fazia a cobertura do evento. O evento era da Tupi. Mas um evento comum, não. 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Em política (os repórteres de Brasília) e esportes. „Polícia‟ todos fazem.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Certamente, porque a gente sabe que a aceitação não vai ser boa. A gente sabe que tem um 

público que escuta a rádio há 50 anos. Tem a Patrulha (programa policial A Patrulha da 

Cidade), que é tiroteio, porrada e bomba. Consegue imaginar nessa programação, uma 

programação cultural? Mas na madrugada de domingo tem o Baú da Tupi (programa 

apresentado por Jimy Raw), que é musical. O único diferente de tudo o que tem na rádio. 

Programa musical com historia da música. Ele fala o que aconteceu naquele ano, história... e 

fala qual foi a novela, o presidente que era, o fato daquele ano e as músicas. É um programa 

cultural musical.   

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  

R: Não se fala de teatro, acho que seria legal. Podia falar sobre cinema e teatro. 
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Entrevistada: JULYANNA POLLO, editora de O Globo no Ar no turno da tarde  

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Jornalismo cultural é tudo que abrange diversão, algo que possa estar ampliado pra cultura 

popular: teatro, cinema, exposições, eventos gratuitos... que o povo não tem acesso pra pagar 

algo muito caro. Se a gente tiver algo de graça, é interessante. 

2) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

seus noticiários (O Globo no Ar RJ)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Não, no noticiário não. Mas dentro das programações, sim. Quase todos os programas tem 

algo voltado para isso. Principalmente se a atividade é de graça. Os eventos são divulgados: 

peças teatrais e entrevistas com artistas e pessoas que participam dessa área para fazer a 

divulgação. No noticiário que a gente costuma destacar isso, é um noticiário menor, o Rio em 

um minuto (noticiário bem curtinho, com duração de um minuto, só de notas). O Rio em um 

minuto tem três notas, mais a previsão do tempo, e sempre em um a gente coloca alguma nota 

desse tipo, voltado para o nosso público. Seria em forma de nota, é um jornal de um minuto 

exatamente, mas com noticias do estado do Rio. Quando tem algo de uma dimensão cultural 

grande, que dê pra gente colocar nos noticiários do Rio, a gente até coloca. Algo que um 

repórter vai cobrir cabe espaço, sim, mas normalmente as pautas culturais entram no „Rio em 

um minuto‟. Pra entrar no O Globo no Ar, tem que ser algo de expressão maior. Se tiver uma 

bienal, número de visitantes, aí é legal, aí vai entrar no O Globo no Ar. Se a gente tem uma 

peça teatral na Rocinha, voltada para a comunidade, aí entra no „Rio em um minuto‟. 

3) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Sim. Praticamente todos os programas têm algo destinado pra cultura. Geralmente alguns 

programas às quintas-feiras, às sextas, sempre dão uma programação do fim de semana, claro 

que voltada para o nosso público-alvo. Geralmente, quando é peça, exposição e lançamento 

de eventos, sempre tem evento com entrevista com artista. Alguns programas têm quadros 

voltados para atividade cultural de lazer, esse tipo de coisa. 

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro – Cobrir, não. A gente divulga. Fazer a cobertura, não. Quem faz isso (chama um 

artista que esteja fazendo uma peça e chama o cara para divulgar) são os programas Alegria 

ao meio-dia, com Mario Esteves, Mauricio Menezes, Hélio Júnior e Sérgio Ricardo.  

( ) dança  
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(x) cinema  – Em algumas situações, às vezes, dependendo do que for abordar. Se tiver 

lançamento de alguma coisa interessante, faz entrevista com alguém e puxa notícia com isso. 

(  ) show – Nessa mesma linha, divulgação feita nos programas. Muito difícil a gente cobrir 

alguma coisa, mas sempre fica nesses quadros.  

(  ) exposições – Também fica dentro  da programação. Dentro do jornal é mais difícil. 

(x) Carnaval – Sim. Entra nos noticiários, programação praticamente toda. E, mesmo fora do 

período, quando tem algo de samba, sempre tem algo voltado pra isso. Na época do Carnaval, 

tem total atenção em todos os noticiários.  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(O Globo no Ar RJ)? 

( ) sem importância 

() pouco importante  

(x) importante  

( ) muito importante 

() fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Não sei 

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não, exclusivo, não. O repórter é deslocado se tem algo interessante. É o repórter geral que 

vai fazer. O repórter hoje não tem exclusividade para nenhum segmento. 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas? 

R: Não. Todo mundo faz tudo. Só de esporte.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Eu acho que você só tem que enquadrar as coisas que são de acesso ao nosso publico. Não 

adianta eu dar um evento no valor de R$ 500 e nem todo mundo poder pagar. É melhor 

colocar uma coisa legal, a um preço mais baixo.  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Globo?  
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R: Eu acho que aqui aborda-se tudo, de teatro, de música, de show. Cada programação tem 

um espaço voltado pra isso. Acho que não há nada que a gente deixe de falar, não. Às vezes, 

não entra no noticiário, mas entra na programação. No noticiário, é mais nos jornais locais. 

Mas jornal de grande porte, só se for algo de relevância. Tinha a exposição do Dalí (Salvador 

Dalí), filas imensas... aí a gente coloca. Algo que chame a atenção, Bienal.  
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Entrevistado: LORIMAR FERREIRA, editor do Sentinelas da Tupi no turno da noite  

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: De uma forma geral, esse jornalismo tem uma responsabilidade muito grande em tentar 

passar ensinamentos para nossa população.    

2) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em seus 

noticiários (Sentinelas da Tupi)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com sonora”? 

Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Prioritariamente, não. Ocasionalmente, sim. A prioridade, por incrível que pareça, além 

das tragédias, fica mais focada na parte policial. Não no meu (no noticiário produzido por 

ele). Procuro evitar, mas, infelizmente, não tem como. Tem aquele papo de que noticia boa 

não dá IBOPE. Tem que ter tragédia, uma filosofia mais ou menos por aí. Às vezes tem um 

grande acontecimento, mas que não repercute tanto. Por exemplo, um cientista que faz uma 

descoberta.  

3) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em sua 

programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Muito pouco. Tem dicas de cinema no programa do Fernando Sérgio, na madrugada. No 

programa do Luiz Ribeiro, o nível é mais elevado. Não é aquele jornalismo mais 

sanguinolento. Inclusive, até no nível dos debates e das questões que aborda, os temas... Ele 

dá outro tratamento. O público dele é diferenciado. Ele dá outro enfoque.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro  

( ) dança  

(x) cinema - Tem umas dicas de cinema, que a Ana Rodrigues faz. Mas não é um programa 

dedicado a isso. Aqui é muito reduzido, é o factual mesmo do dia a dia, o que está rolando, 

muita prioridade para trânsito, mais trânsito do que cultura. Mais serviço.  
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(  ) show  

( ) feira literária  

( ) exposições  

(x) Carnaval – O ano inteiro está falando de Carnaval  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(Sentinelas da Tupi)? 

 ( ) sem importância 

( ) pouco importante 

(x) importante – Acho que tem que ter espaço pra tudo. Acho que dá para conciliar. No 

Sentinelas, acho que você até acostumaria o ouvinte a se interessar, apesar do tempo reduzido. 

Mas dá pra fazer. Acho que é um espaço que poderia ser usado. 

( ) muito importante 

( ) fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Não sei não. Isso a gente não tem acesso.  

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não. Quem está fazendo isso, que eu sei, é a Ana Rodrigues, que informa sobre 

lançamentos. Só cinema.  

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Isso tem. „Polícia‟ e „esportes‟. Tem o departamento de esportes. „Economia‟ não tem e 

„política‟ é o pessoal de Brasília.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Eu acho que você vai ter que fazer isso de forma que o “povão” entenda. A parte cultural 

que ouço na CBN (Central Brasileira de Notícias, emissora que integra o Sistema Globo de 

Rádio), se colocar do jeito que eles fazem aqui, não vai funcionar. Teria que ter alguma 

mudança na linguagem. É mais ou menos assim quando tem.  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  
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R: Em todos os campos. Teatro, principalmente. Quando se fala, é em novela. Os 

comentaristas comentam as novelas, mas o teatro em si, fica meio esquecido.  
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Entevistada: LUANA TAVARES, editora do Sentinelas da Tupi no turno da madrugada 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Jornalismo cultural é a parte de cultura, de agenda cultural da cidade, o jornalismo que fala 

sobre filmes, cinema, teatro, exposições, essas coisas.  

2) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em seus 

noticiários (Sentinelas da Tupi)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com sonora”? 

Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Quando tem a parte de cultura, mais no Tupi Notícias. O Sentinelas, no caso do meu 

horário, de madrugada, é mais voltado para coisas que acontecem no momento. Ontem 

mesmo, o Maracanã fez 65 anos e eu coloquei no Tupi Notícias (noticiário menor, composto 

por notas, com cerca de dois minutos de duração total) que a população carioca poderá fazer 

um tour com cinquenta por cento de desconto. Coloco mesmo nos Tupi Notícias e vão em 

forma de nota. 

3) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em sua 

programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Algumas, sim. Algumas matérias são culturais, sim. É bem pouco, né? Você sabe que a 

Tupi é voltada para a parte de polícia. A parte cultural, a gente fala pouquinho.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro  

( ) dança  

( ) cinema-  

(  ) show  

( ) feira literária  

( ) exposições  

(x) Carnaval - A Tupi cobre bastante. A gente transmite os desfiles do Carnaval, tanto o grupo 

especial quanto o grupo de acesso. A cultura a gente vê mais pelo Carnaval mesmo. Teatro, 

cinema essas coisas, são mais difíceis de a gente ver. Mas no sábado teve festa de Santo 

Antônio em Duque de Caxias e a gente foi lá cobrir. Cinema, teatro, essas coisas, fica mais 

difícil. E a parte do cinema fica a cargo da Ana Rodrigues (que possui na emissora o quadro 

„Na fita com Ana Rodrigues‟). 
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5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(Sentinelas da Tupi)? 

 ( ) sem importância 

( ) pouco importante 

(x) importante – Acho importante para o ouvinte, para a gente. Acho que as pessoas, de modo 

geral, a maioria, a população de renda menor do que a gente, não tem acesso. São vários 

empecilhos que fazem com que a gente não divulgue tanto na rádio. A Tupi é mais aquela 

coisa de polícia, tiro, porrada e bomba, sabe? Botando em outras palavras. E o público que 

escuta a Tupi não tem esse outro olhar para a cultura, o teatro, a dança. Tem a coisa do 

público-alvo. Diferentemente da JB FM (emissora de rádio), que é outo publico, tem outros 

ouvintes. 

( ) muito importante 

() fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Eu realmente não sei se há essa pesquisa, mas acredito que não. Mas não posso dizer com 

certeza. 

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não, não existe um repórter especifico, não. Só na época de Carnaval que tem. 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Tem o departamento de esportes e o Nélio Bilate e Alberto Brandão (repórteres que 

cobrem „polícia‟). 

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Como a rádio é popular, eu acho que o público em geral não busca isso, não sei... e a rádio 

de outro público, elitista, já tem outra visão e acesso fácil a essa cultura, que pensando bem é 

cara. Uma pessoa de baixa renda não tem condições. Se eu fechar um jornal com isso, não vai 

encaixar muito bem por não ser o público-alvo, não sei. Posso estar errada. Acho que vai 

depender do evento.  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  
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R: Acho que querendo ou não, a cultura é importante pra todo mundo. Pessoa que tem cultura, 

que tem acesso a cinema, teatro, shows, agrega muito. E, na rádio, a gente vê pouco. A Ana 

Rodrigues já tem o quadro dela de cinema, mas acho que ainda é pouco. Falar mais sobre 

esses eventos gratuitos que tem pela cidade, talvez porque aí se enquadraria mais no público-

alvo da Tupi, por ser gratuito.  
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Entrevistado: MARCUS MARINHO, coordenador de reportagem da Rádio Tupi no 

turno da manhã 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Jornalismo cultural tem que ser aquela coisa que mostre as culturas, não só a produção de 

eventos. Você tem a agenda cultural, assim como você tem o Rio Show (caderno de eventos 

culturais do jornal O Globo).  Isso é importante pra você ver algo de cinema, do circo, mas 

acho que não é só isso. Pode explorar também a cultura das periferias, das cidades do interior, 

a cultura dos artistas de rua. Mostrar que tem um personagem com uma história boa pra 

contar. O legal é mostrar boas histórias. Histórias diferentes. É, muito além de mostrar o 

horário do cinema, mostrar a cultura mesmo. Mostrar as boas histórias de pessoas comuns ou 

famosas, mas que tenham ali um diferencial e uma coisa legal pra mostrar.  

2) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em seus 

noticiários (Sentinelas da Tupi)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com sonora”? 

Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Não. No Tupi Notícias (noticiário menor do que o Sentinelas da Tupi, com cerca de dois 

minutos de duração) e no Sentinelas, só factual, o trânsito, o que está no centro do poder em 

Brasília, a última do esporte... A matéria cultural entra na programação, não é tão forte. Na 

programação, vira e mexe a gente conta histórias dessas pessoas, mas, ainda assim, as 

matérias voltadas para o factual têm mais apelo. É mais o esporte mesmo. Acontece também 

de a gente fazer as agendas culturais. Outro dia fiz „Música no Museu‟ (evento de música), 

com músicos estrangeiros que iam tocar com músicos das favelas da Maré. Entrou na 

programação. Entra nos programas. O repórter vai fazer a matéria ou faz por telefone. No 

noticiário é mais o momentâneo. O nosso publico é voltado para o que tá acontecendo na 

cidade e, 99 por cento, voltado para o factual. Não impede que a gente possa dar uma 

quebrada no „banho de sangue‟ e a gente busque esses personagens que rendem matérias. Um 

repórter nosso fez uma matéria com um cara do Alemão (Complexo do Alemão, complexo de 

favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro) que é deficiente, mas é um artista plástico. É uma 

figura que tem uma historia pra contar. É uma pessoa que sabe produzir cultura e que, às 

vezes, está escondida, pois está em um lugar violento, está em uma favela. Entrou na 

programação.  

3) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em sua 

programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: No programa do Haroldo de Andrade, as matérias mais especiais ficam nele. É o programa 

mais importante e até essas matérias com série de reportagens acabam sendo reproduzidas. A 

prioridade é o programa do Haroldo, que é horário nobre.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 
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( ) teatro  

( ) dança  

(x) cinema - Sim, no quadro da Ana Rodrigues („Na fita com Ana Rodrigues‟) 

(x) show – Depende. Rock in Rrio, show do Réveillon na praia de Copacabana... Mas a 

transmissão é diferente. A gente não vai transmitir o show do Rock in Rio, mas o entorno, 

policiamento, chegada, atendimento do Corpo de Bombeiros... Numa transmissão dessa, nada 

impede de relatar o que tá acontecendo, quem é o artista que está se apresentando, o que o 

público está fazendo e como o público está reagindo. Isso entra, sim, mas isso é um molho 

dentro da salada; o nosso prato principal não é o show, é o serviço. 

() feira literária – Divulga, mas não cobre. Bienal a gente faz. Flip (Feira Literária de Paraty) 

não, é em outro município, tem questão da logística. A gente faz o serviço, o pessoal da 

organização, do esquema de trânsito, mas nada impede que se tiver em evidencia uma 

„figuraça‟ do meio literário e se tiver apelo para o nosso público, a gente vá em busca dessa 

pessoa, mas, no modo geral, é o „servição‟. Muita gente gosta de ler, consome livro, então, a 

gente divulga assim. Não vai todos os dias. 

( ) exposições – Não. A gente tem ênfase pra trabalho gratuito, atração gratuita. Mesmo que 

você não vá cobrir o evento, isso ganha espaço na programação. Se for evento que cobra 

ingresso, aí é difícil.  

(x) Carnaval – Tradição. A cobertura nossa de Carnaval é premiada no rádio, considerada a 

melhor cobertura do rádio. Nosso time de comentaristas é referencia no mercado. 

Carnavalescos, compositores, pessoas que entendem a estrutura do samba, os repórteres que 

correm a pista e entendem de Carnaval. O repórter vai estar narrando o que está acontecendo 

na avenida, pois tem conhecimento técnico. Muitos repórteres trabalham no Carnaval – tem 

uma equipe que vem exclusivamente só pra fazer isso. É uma equipe de repórteres do 

Carnaval como um todo: repórteres, comentaristas, âncoras. Tem o júri da Tupi. Pelo menos 

umas 15 pessoas.  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários 

radiofônicos? 

 ( ) sem importância 

( ) pouco importante 

(x) importante – Só que é mais um produto para a programação. Pro noticiário eu não coloco 

como importante. É muito melhor aproveitado na programação, pois você vai ter mais espaço 

e o noticiário é aquela coisa curta, „pá pum‟, rápido no gatilho. O que está acontecendo no 

momento. Na programação, você tem um espaço maior para debater aquilo, o comunicador 

pode dar um „pitaco‟, elementos que vão ajudar a conversa a render e aquele trabalho cultural 

vai ser divulgado com mais destaque. Não cabe no Sentinelas. Pelo perfil do noticiário, não 

cabe, mas cabe muito bem na programação. 
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( ) muito importante 

( ) fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Não sei. 

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não. É o repórter que faz tudo.  

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Tem. Esporte, sim, é só esporte. Tem o Nélio Bilate e o Alberto Brandão que só fazem 

„polícia‟. O departamento de jornalismo mexe com tudo. O cara tá fazendo matéria de saúde, 

no morro, ou de economia.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Com certeza. Totalmente diferente. Os públicos são diferentes. As formas de cobertura são 

diferentes. Vamos comparar a CBN (Central Brasileira de Notícias, emissora que integra o 

Sistema Globo de Rádio) e a Tupi, dois segmentos de programação totalmente diferentes. É 

diferente do público que curte o churrasco do final de semana, é diferente do público que vai a 

um evento no Teatro Municipal. Primeiro, tem o poder aquisitivo. O cara que tem grana pra ir 

a um evento, tem que ter grana pra bancar e a questão do gosto mesmo. A Tupi é uma rádio 

popular e a CBN é all news. Quem é que vai anunciar na Tupi? Supermercado Novo Mundo. 

Quem vai anunciar na CBN é a Jack Motors. É um público que tem formação acadêmica 

diferente, poder aquisitivo diferente. A cobertura da CBN é muito voltada para atrações 

mesmo. Na Tupi, a gente vai explorar mais o artista de rua, os artistas que têm uma história 

diferente pra contar, o cara que faz um show na rua.  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  

R: O que pode ser sempre mais abordado é encontrar os personagens que têm história pra 

contar e que acabam fazendo parte da cultura do Rio de Janeiro. Aquelas pessoas que a gente 

encontra no dia a dia. O cara que toca violão no metrô e, entre uma viagem e outra, passa a 

sacolinha pra ganhar o dinheiro dele. É legal investir mais nisso. A gente já investe e é sempre 

bom investir mais nesses personagens. Às vezes, por você ter que ficar muito preso ao factual, 

que é o „filé mignon‟ no jornalismo, você acaba não tendo tempo pra investir em outros 

segmentos, mas em determinados momentos esse é um tipo de jornalismo que tem que ficar 

em segundo plano porque os acontecimentos da cidade não deixam você dar essa 

diversificada. 
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Entrevistado: MAURÍCIO BASTOS , editor e locutor de O Globo no Ar no turno da 

manhã 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Acho que acaba sendo redundante, pois jornalismo é cultura. Eu acho que a cultura está 

inserida no jornalismo, mas acabou se convencionando que cultura em rádio popular tem a ver 

com diversão, um conceito equivocado. Mas jornalismo e cultura acaba sendo meio 

redundante, pois cultura é muito mais do que diversão, do que uma agenda de programas... e, 

socialmente, no rádio popular, essa coisa acaba se confundindo.  

2) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

seus noticiários (O Globo no Ar RJ)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Não. O rádio popular em si acaba se confundido com a agenda... em dar opções de cultura 

e, especialmente, o que o público da rádio consome... atrações populares voltadas 

especialmente para a classe C, como os shows de grupos populares de música, teatro popular 

que envolvam atores da TV, atrações com preços mais acessíveis. Não existe um espaço 

dedicado exclusivamente à cultura para aprofundamento desse assunto. A gente encontra mais 

facilmente na CBN (Central Brasileira de Notícias, emissora que integra o Sistema Globo de 

Rádio). Existem as chamadas „entrevistas de entretenimento‟ dentro dos programas. 

Entrevistas com artistas populares que estão aparecendo na televisão e que tem músicas 

executadas. Peças em cartaz, shows, filmes nacionais que estão em lançamento... é o próprio 

comunicador que faz. 

3) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Não 

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

(x) teatro- Sim 

( ) dança 

(x) cinema - Lançamentos nacionais com artistas que tenham apelo popular, de novelas. 

(x) show - Shows musicais populares 

( ) feira literária – Difícil. A gente passa superficialmente como evento, mas como evento de 

alguma feira literária na zona Oeste ou na Baixada. Talvez pelo inusitado ou pelo insólito, é 

para o publico que ele fala... que não é um publico consumidor de literatura, mas serve como 

forma de incentivo. 
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( ) exposições – difícil 

(x) Carnaval – uma cobertura forte que a rádio se dedica desde antes dos desfiles e 

preparação, das escolhas do samba-enredo, passando pela preparação ate os desfiles. E 

também blocos carnavalescos. 

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(O Globo no Ar RJ)? 

 ( ) sem importância 

( ) pouco importante 

(x) importante 

( ) muito importante 

() fundamental 

R: Não tem o espaço que merece, mas deveria ter mais um pouco.  

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Não sei te dizer 

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não para o noticiário, mas existem produtores que produzem entrevistas para o 

entretenimento. E os boletins. 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Sim. Cidade. No rádio, a única editoria que tem separado é o esporte. Os demais passam 

por todas as editorias. Mas a Rádio Globo acaba se dedicando mais a assuntos de cidade.  

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Sim, é diferente, justamente pelo enfoque. Pela linguagem... pela maneira como você 

transmite a informação... e você acaba sendo obrigado a passar. Você não passa suas 

preferências pessoais de cultura, mas o que as pessoas gostam. Você acaba sendo porta-voz 

das noticias que as pessoas querem ouvir, que o público da rádio gosta. Uma entrevista com 

Caetano Veloso não tem tanto apelo quanto uma entrevista com o Roberto Carlos.  

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Globo?  
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R: Por exemplo: a cobertura de feita literária... a conscientização da importância da leitura é 

um assunto importante.  
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Entrevistado: MAURO MACHADO, editor do Sentinelas da Tupi no turno da manhã 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: É toda aquela noticia e informações que levam alguma coisa ao ouvinte, que possa 

acrescentar aos ouvintes, não só eventos... A Ana Rodrigues tem um quadro muito legal de 

cinema. O Sentinelas não tem muito esse perfil. Principalmente no Rio. Jornalismo cultural no 

horário da manhã... É mais factual mesmo, da cidade.  

2) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em seus 

noticiários (Sentinelas da Tupi)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com sonora”? 

Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: No noticiário, não. No Tupi Noticias (noticiário mais curto, somente composto por notas, 

com duração total de cerca de dois minutos) até entra alguma coisa, mas bem superficial, até 

pelo tamanho do texto. Não tem como se aprofundar muito. No Tupi Noticias, a gente publica 

alguma coisa, mais superficial: „o quê‟, „aonde‟, „como‟.  

3) A Rádio Tupi dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em sua 

programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Sim, os comunicadores até saem para divulgar a marca e representando a empresa para 

eventos culturais. Os comunicadores vão a lonas culturais, divulgando o nome da rádio. A 

rádio entra com patrocínio e os comunicadores apresentam programas nesses eventos, gravam 

chamadas. Eventos de teatro, musical... mais para o lado da Rádio Nativa FM (emissora que 

integra os Diários Associados). Cinema é mais o quadro da Ana Rodrigues mesmo.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

( ) teatro –  O repórter cobre, normalmente, nas matérias que a rádio patrocina.  

( ) dança   

( ) cinema-  

(  ) show   

(x) feira literária – Já até vi, mas bem esporadicamente. 

( ) exposições – Não, pelo menos no horário da manhã, não.  

(x) Carnaval - Existe um núcleo. É uma coisa que a rádio cobre 100%. O núcleo começa a 

trabalhar em setembro. É uma tradição da emissora. No período do Carnaval mesmo, aí, sim, 

há cobertura dos blocos.   
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5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(Sentinelas da Tupi)? 

( ) sem importância 

( ) pouco importante 

(x) importante - Claro que depende do evento e do público que a gente quer atingir. O publico 

é mais voltado pra Baixada Fluminense. Não adianta divulgar evento na Zona Sul (do RJ), se 

o público não vai. Mas é importante, com certeza. 

( ) muito importante 

( ) fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: Eu não sei te dizer. Já não seria o jornalismo em si que seria o responsável por isso. 

7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não, só pro Carnaval, o único evento cultural. 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas como cidade, 

política, polícia, esportes, economia? 

R: Só „polícia‟. Nos demais casos, é o repórter que está mesmo na hora e no dia em que 

ocorre a noticia. O chefe do jornalismo vai escolher quem vai. A não ser Nélio Bilate e 

Alberto Brandão (repórteres de polícia), que são mais antigos. Eu acho até bom, pelo menos 

no caso da rádio; se diversificar... A editoria de esportes é separada. 

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Com certeza, até em relação aos eventos. Não vai surtir o efeito desejado se você colocar 

um evento elitista em um público classe C. Não vai despertar interesse. 

10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  

R: Em relação a eventos pra população, eu acho que isso não acontece no jornalismo, até pelo 

perfil do jornalismo que é praticado na redação... Não tem espaço de divulgação de eventos. O 

Sentinelas não tem o perfil, pois é muito curto, um noticiário de cinco minutos, e não tem 

espaço para colocar. Eles deixam o Sentinelas mais “engessado” mesmo... no factual, na 

polícia.  
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Entrevistada: VIVIANE DA COSTA, chefe de reportagem no turno da tarde 

 

1) O que você entende como jornalismo cultural? 

R: Eu acho tão amplo! Vai além de agenda e do que os artistas estão fazendo. Passa muito por 

comportamento da sociedade. Que sociedade é essa que a gente tá vivendo? O que ela 

consome em termos culturais? Se a gente tem um crescimento hoje de valorização da cultura 

black, isso pra mim é jornalismo cultural. É o serviço do que as pessoas consomem, mas 

também o que está acontecendo no mundo e que discussões a gente pode incitar 

jornalisticamente falando, e alimentar a discussão através do jornalismo como forma de 

informação pra as pessoas. São as duas coisas, sem deixar de lado o entretenimento. Também 

hoje há uma demanda maior das pessoas por movimentos culturais pelos quais a sociedade 

vem passando... Depende de cada veículo, como é abordado. No geral, é um pouco de tudo. 

2) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

seus noticiários (O Globo no Ar RJ)? Elas vão ao ar em forma de “nota” ou “matéria com 

sonora”? Cite exemplos de assuntos abordados.  

R: Muito pouco. A gente faz jornalismo cultual só se for algo muito importante e que tenha 

uma relevância diante de outras editorias. No geral, os nossos noticiários são muito focados 

em „Brasil‟ e „cidade‟, e o que tem mais é serviço para as pessoas. A PEC das domésticas foi 

aprovada e a gente vai falar bastante sobre isso, detalhar e tirar dúvidas dos ouvintes. E o 

jornalismo cultural acaba perdendo espaço nessa disputa. A gente tem três notas e isso é uma 

disputa do que vai entrar e o jornalismo cultural acaba perdendo espaço, sim. A gente dá bem 

pouco, porque acaba que, na avaliação editorial, perde espaço para outro tipo de conteúdo. 

Tanto o GNA (Como O Globo no Ar é chamado internamente) quanto o Rio em 1 minuto 

(noticiário bem curto, composto por notinhas) tem três notas. O Globo no Ar é maior, mais 

extenso. Tem uma exceção de manhã, que tem quatro notas, mas a quarta nota tem que ser 

„esporte‟. Vamos supor que o IBGE divulgue uma pesquisa sobre as condições da leitura no 

Brasil. Se a gente tiver um repórter que tenha fechado matéria sobre isso, a gente vai dar na 

voz do repórter. Se o jornal tiver muito grande, vou colocar uma nota em texto. Depende mais 

da organização do jornal. É uma escolha de quem redige.  

3) A Rádio Globo dedica-se a matérias jornalísticas relacionadas ao jornalismo cultural em 

sua programação geral, fora dos noticiários? Em caso afirmativo, cite exemplos dessas 

abordagens, quadros e matérias. 

R: Aí sim, com mais frequência, a gente tem matérias de jornalismo cultural na programação. 

A gente perde o engessamento dos jornais e tem mais espaço. Desde quadros em programas 

com aquela parte do entretenimento, o que tem pra fazer de graça hoje, qual peça tá em cartaz, 

qual grupo vai se apresentar numa arena da Baixada pra quem quiser assistir e matérias que 

falem de manifestações culturais. Depende da demanda, e como vai estar nossa equipe. Se o 

noticiário é quente ou não... em geral, essas matérias de jornalismo cultural não surgem do 

noticiário diário. São matérias que a gente produz. Tem uma pauta legal de uma orquestra 
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formada de alunos de escolas municipais de Barra Mansa. A gente vai mandar repórter pra lá 

fazer matéria sonorizada. Outro dia, fizemos uma matéria de um grupo de rap da Baixada e 

que venceu a „Copa do Mundo do rap‟ nos Estados Unidos. Isso acabou entrando na pauta do 

dia. A pauta estava meio fraca. Colocamos o repórter para conversar com os meninos da 

banda, como foi... Mas a gente tem mais espaço na programação do que nos noticiários. Toda 

sexta- feira, no programa David da Tarde (que vai ao ar entre 14h e 17h), a gente tem um 

quando com dicas culturais para o final de semana. O David que apresenta. A gente dá várias 

dicas durante o programa. São dicas sempre gratuitas.  

4) A emissora costuma cobrir eventos culturais na cidade/estado? Em caso afirmativo, 

assinale quais: 

 ( ) dança - Não consigo lembrar de nenhum que tenha sido feito recentemente. Se a gente tem 

um espetáculo da Deborah Colcker, a gente não vai cobrir. Tem vários balés em cartaz na 

cidade e a gente não deu isso.  

( ) cinema -  Não. A gente cobre, mas não com repórter. Mas fazemos entrevistas na 

programação com artistas que estão lançando filmes, sim. É o comunicador que faz entrevista. 

No „Show do Antônio Carlos‟ (programa da Rádio Globo), a Carla de Lucca dá uma sinopse 

dos filmes que estrearam no fim de semana.  

(x) show – A gente faz entrevista com artistas, mais do que cinema, pois atração musical tem 

mais espaço na programação. Faz por telefone. E o comunicador também. Mas em geral, 

quando tem algo programado pra acontecer na cidade com esse artista... no „Dia dos 

Namorados‟, por exemplo, a gente quer entrevistar justamente um cantor que tenha um perfil 

romântico.  

(x) exposições – Nós fazemos no esquema de divulgação. A gente não costuma fazer uma 

reportagem crítica. Como a gente tem muitos centros culturais gratuitos, a gente divulga 

dentro da programação ou o comunicador ou o produtor costuma falar. 

(x) Carnaval – A gente faz cobertura externa e ampla. Nos meses que antecedem o Carnaval, 

a gente começa. Uns dois meses antes, a gente começa a esquentar a cobertura de Carnaval, 

dando no ar notícias sobre o andamento das escolas, e a gente faz boletins gravados com os 

repórteres. A gente conversa com carnavalescos, faz matérias que rodam uma ou duas vezes 

na programação sobre aquele assunto... Quando começam os ensaios técnicos, a gente cobre o 

Carnaval em si. Até a programação muda de nome, passa a ser „Comando geral no Carnaval 

na Rádio Globo‟. A programação inteira se descaracteriza e ganha um tom carnavalesco. As 

informações e coberturas podem ir nos noticiários, se for algo que a gente considere mais 

impactante. Isso, antes. Durante o Carnaval, com certeza a gente vai falar nos noticiários. E 

antes, só se for algo impactante: o carnavalesco sair da escola de samba, por exemplo.  

5) Qual o grau de importância da presença do jornalismo cultural nos noticiários radiofônicos 

(O Globo no Ar RJ)? 

( ) sem importância 
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() pouco importante  

(x) importante – A gente não despreza. Não é um conteúdo que a gente joga fora 

automaticamente, mas é um conteúdo que, na comparação com outros, perde um pouco de 

relevância. A gente não ignora o jornalismo cultural, mas diante de outras editorias, perde um 

pouco a força por não ser algo factual. Quando é uma coisa quente, ganha mais importância. 

( ) muito importante 

() fundamental 

6)  A emissora realiza alguma pesquisa de mercado para saber se o público gosta de ouvir nos 

noticiários assuntos relacionados ao jornalismo cultural? 

R: A gente já fez algumas pesquisas sobre o que o público gosta de ouvir e a gente inclui. Não 

o jornalismo cultural, propriamente, mas o que as pessoas gostam de ouvir no rádio. Lembro 

que os ouvintes sentem falta de mulheres no microfone, isso é um dos motivos que fizeram o 

Rio em 1 minuto ser lido por mulheres. E O Globo no Ar é lido por homens. Essa foi uma das 

medidas adotadas para suprir essa fala da voz feminina que os ouvintes passaram. Os ouvintes 

também disseram que gostam muito de ouvir conteúdo relacionado à espiritualidade. De 

forma geral, a outras religiões. Aí a gente fez algumas mudanças nesse sentido também.  

 7) Há repórteres dedicados exclusivamente à cobertura do jornalismo cultural na emissora? 

Em caso afirmativo, qual a quantidade?  

R: Não 

8) Há repórteres na emissora especializados na cobertura de outras áreas ? 

R: Na Rádio Globo, a única editoria separada que a gente tem é „esporte‟. No mais, a gente 

faz tudo. A Evelyn Moraes está fazendo uma temporada no Projac. É um quadro sobre a TV, 

bastidores. Tem entretenimento, o que acontece na TV... 

9) Praticar o jornalismo cultural em uma emissora radiofônica considerada popular é diferente 

do que em um veículo voltado para um público mais elitista? Por quê? 

R: Com certeza. Eu já tive oportunidade de fazer na CBN (Central Brasileira de Notícias, 

emissora que integra o Sistema Globo de Rádio) boletins de cultura, eu gravava. E aí, o perfil 

era totalmente diferente. Na Rádio Globo, editorialmente, a gente sempre tem essa 

preocupação do que é popular, o que acaba sendo uma avaliação individual de cada um. Mas 

tem alguns pontos que a empresa passa pra quem trabalha. É totalmente diferente. Na Rádio 

Globo, a preocupação é ser popular. De diversas formas. Ou ser de graça, aí é popular. 

Dependendo do lugar onde está acontecendo, aquilo é popular ou não. Cada um faz uma 

avaliação do que acha que cabe ou não. Tem coisas que eu sei que a empresa não vai 

reclamar. Uma atração de graça vai estar dentro do que a emissora espera. A CBN não leva 

tanto em questão o preço e localização. Não precisa ser de graça ou custar R$100 para entrar. 

Acabam sendo preconceituosos os dois lados, mas é a forma como é feita. 
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10) Quais assuntos você considera interessantes para serem tratados no campo do jornalismo 

cultural na emissora que ainda não foram abordados pela Rádio Tupi?  

R: Eu acho que não tenham sido totalmente, mas pouco abordados. Esse exemplo do grupo de 

rap... A gente só de deu isso porque eles venceram o campeonato mundial de rap. A gente não 

foi lá descobrir antes o que eles faziam. A gente não vai na Cidade de Deus falar de um grupo 

de teatro. Falta a gente se aproximar da comunidade e ver o que elas produzem e contar 

dentro do jornalismo cultural para nossos ouvintes. A gente poderia ter antes acompanhado a 

história deles. Para a emissora seria legal, pois estaria mais próxima da comunidade, e eu 

sinto falta. Tem vários movimentos culturais que a gente não acompanha por falta de interesse 

editorial e por um equívoco de avalição. Às vezes a gente perde ótimas oportunidades. Tem 

um movimento de valorização da Praça Quinze (no Centro do Rio de Janeiro). São várias 

manifestações culturais que acontecem. E a gente perde. A gente só vai fazer alguma coisa 

falando desse movimento quando fizerem um documentário sobre esse movimento e ganhar 

um prêmio internacional. Falta dar mais voz, mais espaço a esses movimentos culturais. Ver o 

jornalismo cultural de outra forma mesmo, não estando preso ao entretenimento. 
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ANEXO 

 

 

 

Sentinelas da Tupi 06. 10. 2014 – 07h55min  

Redação & Edição: Mauro Machado 

Locução: Jair Chevallier 

 

Homem é preso tentando embarcar com drogas no 

aeroporto internacional Tom Jobim... 

 

ABERTURA > > > 
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TRÂNSITO 

O trânsito na Linha Vermelha ... 
(Carlos Arcanjo) 
 
O trânsito na Ponte 

(Aucilene Brito) 
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Moradores de Niterói deixam de votar devido à 
demora provocada pelo sistema de biometria... 
 

TECNICA INFO: 01 – Mariana  T: 47” – Deixa 
“Morais” 
 

 

TEXTO RESERVA: Se por um lado os moradores de 

São Gonçalo amanheceram nesta segunda-feira 

reclamando da sujeira nas ruas causada pelas 

propagandas eleitorais, o niteroiense está indignado 

com o sistema biométrico de votação. Os eleitores 

levaram mais de três horas na fila para conseguir votar 

porque o aparelho da biometria não fazia o 

reconhecimento das digitais, principalmente o das 

pessoas idosas. Além disso, muitas pessoas desistiram 

de votar e preferiram pagar multa para não ter que 

enfrentar o enorme tempo de espera. A demora foi tanta 

que até as sete horas da noite de ontem havia eleitor 

votando na cidade de Niterói.///  

 

PANORAMA DOS TRANSPORTES>>> 
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Um panorama dos transportes 

(Mariana Cavalheiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASÍLIA > > > 
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Notícia de Brasília (repórter Márcio Rocha)... 

 

TECNICA INFO: 02 – Pastor  T: 30”  DEIXA: “PT” 

 

TEXTO RESERVA: 

A candidata do PT à reeleição Dilma Roussef agradeceu 

o apoio dos militantes do ex-presidente Lula. Ela 

também agradeceu a vitória em Minas Gerais, estado 

onde nasceu, e no Rio Grande do Sul, onde começou a 

carreira política. Na tentativa de atrair o PSB de Marina 

Silva, Dilma lamentou a morte de Eduardo Campos 

ocorrida em agosto após um acidente aéreo. Ela 

lembrou que os socialistas sempre foram aliados do PT. 

///  

 

ESPORTE > > >  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

O Botafogo é notícia... 

 

TECNICA INFO: 03 – Botafogo T: 37’’    Deixa “TUPI” 

 

TEXTO RESERVA: Penúltimo colocado no campeonato 

brasileiro - com 26 pontos na frente apenas do Coritiba, 

o diretor de futebol Wilson Cotardo acredita no empenho 

do grupo para livrar o Botafogo do rebaixamento à série 

B do campeonato brasileiro do ano que vem. O elenco 

se reapresenta nesta segunda-feira e volta a campo na 

quarta contra o Palmeiras no Maracanã ./// 

 

LOC.:./// 

 

TEXTO LOCUTOR: Para conferir esta e outras 
notícias esportivas acesse o nosso site: tupi.am ou 
tupi.fm e clique esportes./// COTAÇÕES > > > 
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COTAÇÕES 

Cadernetas  de  poupança  com aniversário hoje 

rendem zero virgula 593 por cento. Segundo o Jornal do 

Commercio, o dólar está cotado a 2 reais 461 para 

compra e venda.//// 

 

 

TEMPO > > > 
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TEMPO 

 

Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. // Agora na 

Rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, 

21 graus.// Umidade relativa no ar: 82 por cento.// Lua 

em quarto crescente.// Estação Primavera.// Neste 

momento, na avenida Mirandeli, em Nilópolis, na 

Baixada Fluminense, 22 graus./// 

 
 
HORÁRIO BRASILEIRO DE VERÃO > > > 
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Homem é preso tentando embarcar com drogas no 

aeroporto internacional Tom Jobim...  

 

TECNICA INFO:  04 – Caio T: 50” – Deixa “Alex” 

 

TEXTO RESERVA: Um promotor de vendas que não 

teve o nome divulgado vai responder por tráfico 

internacional de drogas. O jovem foi preso no aeroporto 

internacional Tom Jobim, quando tentava embarcar para 

Bruxelas, na Bélgica, transportando cerca de cinco 

quilos de cocaína. Isso aconteceu neste domingo. De 

acordo com a PF, a droga estava escondida nas 

armações plásticas das malas que ele despachou e foi 

detectada por meio de exame de raio-x. Além dos 

entorpecentes, foram apreendidos dois mil euros em 

dinheiro.///  

 

Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios.///  

 

***FIM*** 
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Fique ligado na Tupi também do seu smartphone ou 

tablet.  Baixe, de graça, o nosso aplicativo, 

disponível para os sistemas Android, IOS e Windows 

Phone. 

Leve a Tupi para qualquer lugar com você. 

 

 

Próxima edição do Sentinelas da Tupi às Nove e 55 e 

segue 

O SHOW DA MANHÃ COM CLÓVIS MONTEIRO!!! 
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Sentinelas da Tupi 14. 10. 2014 – 07h55min  

 

Redação & Edição: Monique Pires 

Locução: Jair Chevallier 

 

Polícia realiza megaoperação para prender quadrilha 

especializada em aborto 

 

ABERTURA > > > 
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TRÂNSITO 

O trânsito na Avenida Brasil... 
(Carlos Arcanjo) 
 
 

O trânsito na Ponte 

(Aucilene Brito) 
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O vice-presidente do TRE do Rio, desembargador 

Edson Vasconcelos, vai hoje a Brasília para discutir a 

suspensão do uso de urnas biométricas no segundo 

turno das eleições em Niterói, Região Metropolitana do 

Rio. O sistema biométrico das urnas, utilizado pela 

primeira vez nestas eleições, fez com que os 

eleitores enfrentassem filas por até quatro horas para 

votar. Por causa disso, o TRE determinou o uso das 

urnas convencionais. No entanto, o Ministério Publico 

Eleitoral recorreu ao TSE para garantir o uso da 

biometria novamente na cidade. O mandado contra o 

uso de urnas convencionais no segundo turno em 

Niterói será analisado pelo ministro do Tribunal Superior 

Eleitoral, Luiz Fux.// 

 

 

PANORAMA DOS TRANSPORTES>>> 
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PANORAMA DOS TRANSPORTES 

 
Um panorama dos transportes 

(Diana Azeredo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BRASÍLIA > > > 
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Notícia de Brasília... 

 

TECNICA INFO: 02 - Sergio  T: 33”  DEIXA: “Pastor” 

 

TEXTO RESERVA: O ministro da Saúde, Arthur Chioro, 

repudiou comentários racistas e preconceituosos que 

foram publicados nas redes sociais contra africanos e 

haitianos suspeitos de infecção pelo vírus Ebola. Um 

grupo vindo da Guiné e residente no Paraná foi 

hostilizado desde a suspeita da doença.///  

 

ESPORTE > > >  
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O Fluminense é notícia... 

 

 

TECNICA INFO: 03 - Carla T: 29’’    Deixa “TUPI” 

 

TEXTO RESERVA: O técnico Cristovão Borges já 
definiu que vai modificar a equipe, visando o jogo com o 
Criciúma no próximo sábado, às seis e meia da noite, no 
estádio do Maracanã, pela vigésima nona rodada do 
campeonato brasileiro. O meio-campo Diguinho, que 
sofreu um desconforto muscular no jogo contra o Inter, 
deverá estar apto para voltar à equipe./// 
 
TEXTO LOCUTOR: Para conferir esta e outras 
notícias esportivas, acesse o nosso site: tupi.am ou 
tupi.fm e clique esportes.///  
 
COTAÇÕES > > > 
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COTAÇÕES 

Cadernetas  de  poupança  com aniversário hoje 

rendem zero virgula 593 por cento. Segundo o Jornal do 

Commercio, o dólar está cotado a 2 reais 391 para 

compra e a 2 reais 392 para  venda.//// 

 

TEMPO > > > 
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TEMPO 

 

Rio e Niterói com céu encoberto por nevoeiro.// Agora 

na Rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São 

Cristóvão, 22 graus.// Umidade relativa no ar: 78 por 

cento.// Lua Cheia.// Estação Primavera.// Neste 

momento, na Praça da Matriz, em São João de Meriti, 

na Baixada Fluminense, 23 graus. 

 

HORA CERTA > > >  
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Policia realiza megaoperação para prender quadrilha 
especializada em abortos 
 
 
TECNICA INFO: 03 – Caio  T: 45” – Deixa “Álex” 
 
TEXTO RESERVA: Uma megaoperação está sendo 

realizada em todo o estado do Rio pela corregedoria da 

polícia civil e outros órgãos. O objetivo é cumprir 75 

mandados de prisão e 118 de busca e apreensão. Entre 

os suspeitos estão dez médicos que ficaram milionários 

com esquema de clínicas de abortos espalhadas por 

todo o estado. Além dos dez médicos, há dois oficiais da 

PM, policiais civis e enfermeiras./// Em AM e FM, a Tupi 

está em todos os rádios.///  

 

***FIM*** 
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Fique ligado na Tupi também do seu smartphone ou 

tablet.  Baixe, de graça, o nosso aplicativo, 

disponível para os sistemas Android, IOS e Windows 

Phone. 

Leve a Tupi para qualquer lugar com você. 

 

 

Próxima edição do Sentinelas da Tupi às Nove e 55 e 

segue 

O SHOW DA MANHÃ COM CLÓVIS MONTEIRO!!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

 
Sentinelas da Tupi 22. 10. 2014 – 07h55min  

Redação & Edição: Mauro Machado 

Locução: Jair Chevallier 

 

 

Taxista é vitima de sequestro relâmpago na Zona 

Norte do Rio... 

 

 

 

ABERTURA > > > 
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TRÂNSITO 

O trânsito na Grajaú-Jacarepaguá... 
(Cristiano Santos) 
 
O trânsito na Ponte 

(Aucilene Brito) 
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Polícia investiga suposta tentativa de assalto a 

agente penitenciário na Zona Norte do Rio... 

 

TECNICA INFO: 01 – Caio  T: 52” – Deixa “Alex” 
 
TEXTO RESERVA: O inspetor penitenciário identificado 

como Marcelo da Silva Barleta, de 28 anos, e o amigo 

dele, Vanderson dos Santos, de 30 anos, foram 

baleados em uma suposta tentativa de assalto, na Rua 

Torres Homem, próximo ao acesso para o Morro dos 

Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio. Segundo o 

batalhão da Tijuca, Marcelo, que trabalha no Complexo 

Penitenciário de Gericinó, e Vanderson foram abordados 

por dois homens armados em uma moto e trocaram tiros 

com os criminosos. O inspetor ficou ferido na mão, e 

Vanderson foi baleado de raspão nas costas. As vítimas 

foram encaminhadas para o Hospital Quinta D’or, em 

São Cristóvão. A ocorrência foi encaminhada para a 

delegacia de Vila Isabel.///  

 

 
PANORAMA DOS TRANSPORTES>>> 
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Um panorama dos transportes 

(Mariana Cavalheiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BRASÍLIA > > > 
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Notícia do Congresso... 

 

TECNICA INFO: 02 - Natallie  T: 50”  DEIXA: “Valleijo” 

 

TEXTO RESERVA: A Justiça Federal absolveu o doleiro 

Alberto Youssef da acusação de lavagem de dinheiro do 

tráfico internacional de drogas. Essa é apenas uma das 

cinco ações penais contra o doleiro envolvido em desvio 

de dinheiro da Petrobras. Ele está preso desde março e 

permanece na sede da Polícia Federal porque é réu em 

outros crimes. A absolvição de Youssef foi solicitada 

pelo Ministério Público Federal.///  

 

ESPORTE > > >  
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O Botafogo é notícia... 

 

TECNICA INFO: 03 – Botafogo T: 30’’    Deixa “TUPI” 

 
TEXTO RESERVA: Recuperado de uma lesão muscular 

na coxa esquerda, o zagueiro André Bahia volta ao time 

nesta quarta contra o Coritiba. O técnico Wagner 

Mancini afirmou que tem dúvida no meio-campo. 

Treinador mantém o esquema com três atacantes: 

Jobson, Rogério e Wallyson. 

 
 
 
TEXTO LOCUTOR: Para conferir esta e outras 
notícias esportivas acesse o nosso site: tupi.am ou 
tupi.fm e clique esportes./// COTAÇÕES > > > 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

COTAÇÕES > > > 
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COTAÇÕES 

Cadernetas  de  poupança  com aniversário hoje 

rendem zero virgula 608 por cento. Segundo o Jornal do 

Commercio, o dólar está cotado a 2 reais 473 para 

compra e a 2 reais 474 para a  venda.//// 

 

 

 

TEMPO > > > 
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TEMPO 

 

Rio e Niterói com céu encoberto e chuva fina.// A 

meteorologia prevê para hoje céu encoberto a nublado 

com névoa úmida e chuva fina.// Agora na Rua Fonseca 

Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, 18 graus.// 

Umidade relativa no ar, 88 por cento.// Lua em Quarto 

Minguante.// Estação Primavera.// Neste momento, na 

Praça da Matriz, em São João de Meriti, na Baixada 

Fluminense, 19 graus./// 

 

 

 

HORÁRIO BRASILEIRO DE VERÃO > > >  
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Preso suspeito de sequestrar taxista na Zona Norte 

do Rio... 

 
TECNICA INFO: 03 – Mariana  T: 48” – Deixa 
“Morais” 
 
 
TEXTO RESERVA: Quatro criminosos mantiveram 

refém um taxista na Tijuca, Zona Norte do Rio, no fim da 

noite desta terça-feira. A vítima foi abordada na Rua 

Barão de Mesquita, e ameaçada com uma garrafa 

quebrada no pescoço. Segundo a polícia, os bandidos 

obrigaram o taxista a seguir até a Rua São Miguel, na 

altura da Estrada da Casa Branca, onde saltaram do 

carro. Policias que faziam patrulhamento na região 

conseguiram prender um dos criminosos identificado 

como Willian da Silva Pereira. Os outros fugiram 

levando o celular e trezentos reais em dinheiro da 

vítima. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia 

da Tijuca, onde foi constatado que o preso cumpre pena 

por latrocínio, roubo seguido de morte./// Em AM e FM, a 

Tupi está em todos os rádios./// ***FIM*** 
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Fique ligado na Tupi também do seu smartphone ou 

tablet.  Baixe, de graça, o nosso aplicativo, 

disponível para os sistemas Android, IOS e Windows 

Phone. 

Leve a Tupi para qualquer lugar com você. 

 

 

Próxima edição do Sentinelas da Tupi às Nove e 55 e 

segue 

O SHOW DA MANHÃ COM CLÓVIS MONTEIRO!!! 
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Sentinelas da Tupi 30. 10. 2014 – 07h55min  

Redação & Edição: Mauro Machado 

Locução: Jair Chevallier 

 

Bombeiros combatem incêndio em depósito de 

madeiras na Baixada Fluminense... 

 

 

 

ABERTURA > > > 
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TRÂNSITO 

O trânsito na cidade 

(Cristiano Santos) 
 
O trânsito na Ponte 

(Aucilene Brito) 
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Grave acidente deixa dois mortos e um ferido na 
Avenida Brasil... 
 
TECNICA INFO: 01 – Caio   T: 40” – Deixa “Alex” 
 

TEXTO RESERVA: Uma pessoa morreu e outras duas 

ficaram feridas após um acidente envolvendo um 

caminhão-baú e uma carreta, na pista central da 

Avenida Brasil, na altura Penha, no sentido Centro, na 

madrugada desta quinta-feira. De acordo com os 

bombeiros, as vítimas foram socorridas e encaminhadas 

para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na 

Penha, Zona Norte. Segundo o Centro de Operações da 

Prefeitura, o trânsito apresenta lentidão no local.///  

 

PANORAMA DOS TRANSPORTES>>> 
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Um panorama dos transportes 
 

(Mariana Cavalheiro) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BRASÍLIA > > > 
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Notícia do Congresso... 

 

TECNICA INFO: 02 - Marcio  T: 42”  DEIXA: “Rocha” 

 

 

TEXTO RESERVA: A Justiça do Paraná negou o pedido 

de acareação entre o doleiro Alberto Youssef e 

Leonardo Meirelles, ambos presos pela Polícia Federal 

na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro considerou 

irrelevante para o processo a acareação. O pedido foi 

feito pela defesa de Youssef, já que Meirelles disse, em 

depoimento, que o doleiro teria negociado com o ex-

presidente do PSDB, Sérgio Guerra, já falecido.///  

 

 

 

 

ESPORTE > > >  
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O Fluminense é notícia... 

 

 

TECNICA INFO: 03 – Fluminense  T:31’’    Deixa 

“TUPI” 

 
TEXTO RESERVA: O volante Valencia, liberado para 
resolver problemas particulares na Colômbia, desfalca o 
Fluminense neste sábado contra o Goiás no Serra 
Dourada.  
 
LOC.: E na primeira partida da semifinal da Copa do 
Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 
no Maracanã. Na outra semifinal, o Cruzeiro derrotou o 
Santos por um a zero. As partidas de volta acontecem 
na próxima quarta-feira em Belo Horizonte e em Santos, 
respectivamente.  
 
TEXTO LOCUTOR: Para conferir esta e outras 
notícias esportivas acesse o nosso site: tupi.am ou 
tupi.fm e clique esportes./// COTAÇÕES > > > 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



175 
 

 

COTAÇÕES 

 

Cadernetas  de  poupança  com aniversário hoje 

rendem zero virgula 604 por cento. Segundo o Jornal do 

Commercio, o dólar está cotado a 2 reais 464 para 

compra e a 2 reais 465 para a  venda.//// 

 

 

 

TEMPO > > > 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

TEMPO 

 

Rio e Niterói com céu claro.// Agora na Rua Fonseca 

Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, 24 graus.// 

Umidade relativa no ar: 73 por cento.// Lua Nova.// 

Estação Primavera.// Neste momento, na Praça da 

Matriz, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, 

25 graus./// 

 

 

 

HORÁRIO BRASILEIRO DE VERÃO > > >  
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Incêndio atinge depósito de madeiras na Baixada 
Fluminense... 
 

 
TECNICA INFO:  04 – Mariana   T: 42” – Deixa 
“Morais” 
 

TEXTO RESERVA: Bombeiros do quartel de Duque de 

Caxias, com apoio de outras quatro unidades, 

continuam combatendo um incêndio de grandes 

proporções em um depósito de armazenagem de 

madeira, localizado na Avenida Presidente Kenedy, sem 

número, no bairro de Gramacho, na Baixada 

Fluminense. Os militares conseguiram evitar que as 

chamas se alastrassem para imóveis vizinhos. Ainda de 

acordo com a corporação, não há informações de 

feridos nem sobre as causas do incêndio./// 

 

Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios.///  

 

***FIM*** 
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Fique ligado na Tupi também do seu smartphone ou 

tablet.  Baixe, de graça, o nosso aplicativo, 

disponível para os sistemas Android, IOS e Windows 

Phone. 

Leve a Tupi para qualquer lugar com você. 

 

 

Próxima edição do Sentinelas da Tupi às Nove e 55 e 

segue 

O SHOW DA MANHÃ COM CLÓVIS MONTEIRO!!! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

Sentinelas da Tupi 07. 11. 2014 – 07h55min  

Redação & Edição: Mauro Machado 

Locução: Jair Chevallier 

 

Oficial da Polícia Militar é assassinado em tentativa 

de assalto na Rodovia Presidente Dutra... 

 

 

 

ABERTURA > > > 
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TRÂNSITO 

O trânsito na Barra da Tijuca... 
(Cristiano Santos) 
 

O trânsito na Ponte 

(Aucilene Brito) 
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Homem é morto na porta de casa, na Baixada 
Fluminense... 
 
 

TECNICA INFO: 01 – Mariana   T: 48” – Deixa 
“Morais” 
 
 

TEXTO RESERVA: Vai ser sepultado, agora pela 

manhã, no cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense, o corpo de Elton Silva dos Santos. Ele foi 

assassinado ontem, na porta de casa, na Estrada Santa 

Peciliana, altura do número 1.200, no bairro Santa Rita. 

Segundo informações do Batalhão de Mesquita, ele 

estava em uma motocicleta e teria reagido a uma 

tentativa de assalto. A Divisão de Homicídios da Baixa 

Fluminense investiga o caso.///  

 

 

PANORAMA DOS TRANSPORTES>>> 
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Um panorama dos transportes 

(Mariana Cavalheiro) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BRASÍLIA > > > 
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Notícia de Brasília... 

 

TECNICA INFO: 02 – Pastor T: 35”  DEIXA: “Pastor” 

 

TEXTO RESERVA: Os Centros Integrados de Comando 

e Controle serão utilizados na segurança pública 

durante o Exame Nacional do Ensino Médio, neste fim 

de semana. Instalados nas 12 cidades-sedes da Copa 

do Mundo, os centros já foram usados nas eleições 

deste ano e também no teste de velas, competição 

realizada na Baía de Guanabara.///  

 

 

 

ESPORTE > > >  
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O Fluminense é notícia... 

 

TECNICA INFO: 03 – Fluminense  T:30’’    Deixa 

“TUPI” 

 

TEXTO RESERVA: O meio-campo Wagner disse que as 

alterações na equipe tricolor, feitas pelo técnico 

Cristóvão Borges, somadas à mudança na maneira de 

jogar, possibilitaram o crescimento do time na reta final 

do Brasileirão.   

 

 

LOC.:./// 

TEXTO LOCUTOR: Para conferir esta e outras 
notícias esportivas acesse o nosso site: tupi.am ou 
tupi.fm e clique esportes.///  
 
 
COTAÇÕES > > > 
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COTAÇÕES 

 

Cadernetas  de  poupança  com aniversário hoje 

rendem zero virgula 641 por cento. Segundo o Jornal do 

Commercio, o dólar está cotado a 2 reais 559 para 

compra e a 2 reais 561 para a venda.//// 

 

 

TEMPO > > > 
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TEMPO 

 

Rio e Niterói com céu encoberto por nevoeiro. A 

meteorologia prevê para hoje céu nublado a encoberto 

com possibilidade de pancadas de chuva.// Agora na 

Rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, 

23 graus.// Umidade relativa no ar: 88 por cento.// Lua 

Cheia.// Estação Primavera.// Neste momento, na Praça 

da Matriz, em São João de Meriti, na Baixada 

Fluminense, 24 graus./// 

 

 

HORÁRIO BRASILEIRO DE VERÃO > > >  
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Subtenente da PM é morto em tentativa de assalto 

no Jardim América...  

 

TECNICA INFO: 04 – Caio T: 46” – Deixa “Alex” 

 

TEXTO RESERVA: O subtenente da Polícia Militar, 

Roque Sérgio Alves da Silva, de 52 anos, foi morto, 

numa tentativa de assalto, na Rodovia Presidente Dutra, 

na altura do Jardim América. O PM, que era lotado no 

Batalhão da Praça da Harmonia, dirigia um Toyota 

Corolla, ao lado de uma mulher, quando foi abordado 

pelos criminosos. O subtenente reagiu e acabou sendo 

baleado na cabeça. A Divisão de Homicídios da capital 

investiga o caso e já procura por câmeras de segurança 

que possam ajudar a identificar os assassinos do 

militar./// Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios./// 

***FIM*** 
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Fique ligado na Tupi também do seu smartphone ou 

tablet.  Baixe, de graça, o nosso aplicativo, 

disponível para os sistemas Android, IOS e Windows 

Phone. 

Leve a Tupi para qualquer lugar com você. 

 

 

 

Próxima edição do Sentinelas da Tupi às Nove e 55 e 

segue 

O SHOW DA MANHÃ COM CLÓVIS MONTEIRO!!! 
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O GLOBO NO AR - 8:00 (RIO)  
DATA: 6/10/2014 
EDIÇÃO E LOCUÇÃO: Maurício Bastos 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
(TRILHA MANCHETE) 
 
***Pezão quer as pazes com o PT no segundo turno e Crivella busca o 
apoio de todos da oposição! 
 
------------------------------------------------------ 
>>>> PREFIXO "O GLOBO NO AR" <<<< 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 1) 
 
Cinco mil e doze urnas eletrônicas foram substituídas, de acordo com 
balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número representa 
pouco mais de um por cento de todos os equipamentos usados na eleição 
deste domingo. O órgão informou que três mil seiscentas e 25 ocorrências 
foram registradas nas seções eleitorais em todo o Brasil. Segundo o TSE, 
mil 362 eleitores foram presos durante o pleito, sendo a maioria por boca 
de urna. Entre os candidatos, foram setenta e uma prisões. As 
informações constam no relatório final de incidentes durante o primeiro 
turno. 
 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 2) 
 
O percentual de abstenções nas eleições deste domingo chegou a 20 por 
cento, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
O número corresponde a mais de 27 milhões de pessoas. Os votos 
brancos e nulos somaram nove vírgula 63 por cento do total e 
correspondem a quase 11 milhões de eleitores. As votações do segundo 
turno serão realizadas no dia 26 de outubro. 
 
----------------------------------------------------- 
(EFEITO PREVISÃO DO TEMPO) 
 
Rio de Janeiro com céu nublado e temperatura de 20 graus. 



190 
 

 
----------------------------------------------------- 
(EFEITO NOTÍCIA FINAL) 
 
Em uma disputa acirrada, Marcelo Crivella superou Anthony Garotinho e 
será o adversário de Luiz Fernando Pezão no segundo turno das eleições 
para governador do Rio. Visando possível aliança, o peemedebista disse 
que precisa dialogar com o PT, já que algumas feridas ainda não 
cicatrizaram. Já o candidato do PRB afirmou que pretende contar com o 
apoio de todos os candidatos de oposição... 
 
GNA 8h_tmathias_governo rio_061014 
TEMPO: 1'01" 
DEIXA: Eleições 2014 
 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
 
Rádio Globo, 100 por cento Rio! Você continua com o Show do Antônio 
Carlos! 
 
------------------------------------------------------ 
>>> ENCERRA "O GLOBO NO AR" <<< 
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O GLOBO NO AR - 8:00 (RIO) 
DATA: 14/10/2014 
EDIÇÃO E LOCUÇÃO: Maurício Bastos 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
(TRILHA MANCHETE) 
 
***Polícia Civil faz megaoperação para prender 75 envolvidos em 
abortos! 
 
------------------------------------------------------ 
>>>> PREFIXO "O GLOBO NO AR" <<<< 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 1) 
 
Cinco jovens foram mortos e um adolescente de 12 anos foi baleado 
numa chacina no bairro Parque Paulista, em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense. Segundo testemunhas, homens encapuzados chegaram ao 
local em um Fiat Uno branco, espancaram as vítimas e depois atiraram. 
Um sétimo jovem contou que só não foi baleado porque a arma de um 
dos bandidos falhou. Revoltados com o crime, moradores da região 
depredaram dois ônibus e incendiaram um carro na Rodovia Rio-Magé. 
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Agentes da Divisão de 
Homicídios da Baixada investigam o caso. 
 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 2) 
 
Bombeiros vão usar hoje mais aeronaves para combater o incêndio que 
atinge áreas de vegetação em Petrópolis, na Região Serrana, há uma 
semana. O fogo chegou ontem a uma área dentro do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos. As chamas estão concentradas no distrito de Bonfim, 
em Corrêas. Uma área de mata equivalente a dois mil e 200 campos de 
futebol foi consumida pelas chamas. O combate ao incêndio no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos é feito em paralelo ao trabalho dos 
bombeiros e de brigadistas do Ibama, da Reserva Biológica de Araras e do 
Instituto Chico Mendes. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos abriga 
três mil seiscentas e 83 espécies da fauna e flora. Cento e 30 espécies de 
animais estão ameaçadas de extinção. 
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----------------------------------------------------- 
(EFEITO PREVISÃO DO TEMPO) 
 
Rio de Janeiro com céu parcialmente nublado e temperatura de 24 graus. 
 
----------------------------------------------------- 
(EFEITO NOTÍCIA FINAL) 
 
Policiais civis do Rio fazem uma megaoperação para prender pessoas 
envolvidas na prática de abortos. Os agentes cumprem 75 mandados de 
prisão e 118 de busca e apreensão. Entre os alvos estão médicos, policiais 
militares e civis, bombeiros, militares do Exército e funcionários de 
clínicas de aborto. A repórter Diana Rogers acompanha de perto a 
operação, que ocorre desde a madrugada no Rio e nos estados de São 
Paulo e Espírito Santo. Bom dia, Diana... 
 
*** AO VIVO - 9890-9516 *** 
 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
 
Rádio Globo, 100 por cento Rio! Você continua com o Show do Antônio 
Carlos! 
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O GLOBO NO AR - 8:00 (RIO) 
DATA: 22/10/2014 
EDIÇÃO E LOCUÇÃO: Maurício Bastos 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
(TRILHA MANCHETE) 
 
***Polícia Federal encontra em casa de traficante dois milhões de reais 
em barras de ouro! 
 
------------------------------------------------------ 
>>>> PREFIXO "O GLOBO NO AR" <<<< 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 1) 
 
A candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, permanece 
numericamente à frente de Aécio Neves, do PSDB, segundo pesquisa 
Datafolha divulgada hoje. A petista tem 52 por cento dos votos válidos, 
contra 48 por cento do tucano. Em votos totais, Dilma passou de 46 para 
47 por cento e Aécio manteve os 43 por cento. Os candidatos continuam 
empatados no limite da margem de erro, que é de dois pontos 
percentuais. O levantamento ouviu ontem quatro mil 355 eleitores. O 
nível de confiança é de 95 por cento. A pesquisa está registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01160/2014. 
 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 2) 
 
Um agente penitenciário e um amigo foram baleados durante uma 
tentativa de assalto na Rua Torres Homem, perto do acesso ao Morro dos 
Macacos, em Vila Isabel. Um dos acusados de ter atirado neles foi ferido 
por PMs após tentar escapar de uma blitz, pertp da Favela do 
Jacarezinho... 
 
GNA 8h_mjesus_baleados vila isabel_221014 
TEMPO: 1'01" 
DEIXA: Marcos Antônio de Jesus 
 
----------------------------------------------------- 
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(EFEITO PREVISÃO DO TEMPO) 
 
Rio de Janeiro com tempo chuvoso e temperatura de 19 graus. 
 
----------------------------------------------------- 
(EFEITO NOTÍCIA FINAL) 
 
A Polícia Federal apreendeu cerca de 20 quilos de ouro, material avaliado 
em mais de dois milhões de reais, em uma casa em Muriaé, no interior de 
Minas Gerais. As 167 barras de ouro pertenciam ao traficante Antônio 
Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, suspeito de comandar a venda 
de drogas, de dentro do presídio, nos municípios de Niterói e São 
Gonçalo, e em parte da Região dos Lagos. A casa em Muriaé é de um 
parente do criminoso. Com o dinheiro do tráfico, o traficante teria 
comprado casas no Rio, na Região dos Lagos e em Santa Catarina. A 
Polícia Federal vai pedir à Justiça o bloqueio dos bens da quadrilha e o 
confisco de contas bancárias do traficante no Rio e no Sul do Brasil. A 
operação é um desdobramento de uma ação realizada em setembro, no 
Rio, quando quatro pessoas foram presas e quatro milhões de reais 
apreendidos. 
 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
 
Rádio Globo, 100 por cento Rio! Você continua com o Show do Antônio 
Carlos! 
 
------------------------------------------------------ 
>>> ENCERRA "O GLOBO NO AR" <<< 
------------------------------------------------------ 
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O GLOBO NO AR - 8:00 (RIO) 

DATA: 30/10/2014 

EDIÇÃO E LOCUÇÃO: Maurício Bastos 

------------------------------------------------------ 

LOC: HORA CERTA 

------------------------------------------------------ 

 (TRILHA MANCHETE) 

***Megaoperação das polícias do Rio deixa 16 mil alunos sem aulas na 
Zona Norte! 

------------------------------------------------------ 

>>>> PREFIXO "O GLOBO NO AR" <<<< 

(NOTA 1) 

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros encontraram uma 
menina de 12 anos que estava desaparecida há seis dias. A criança mora 
na Cidade Alta, em Cordovil. Ela sumiu no dia 23 de outubro, depois de 
sair de casa para comprar pão. A menina foi levada para a Casa de 
Passagem, em Duque de Caxias, no mesmo dia em que saiu de casa, após 
ter sido encontrada por uma mulher, andando pela Avenida Brigadeiro 
Lima e Silva. O Conselho Tutelar foi acionado e a menor permaneceu 
abrigada na instituição. Após ser encontrada, a criança foi encaminhada 
aos familiares. 

------------------------------------------------------ 

(NOTA 2) 

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo 
um caminhão e uma carreta que transportava blocos de pedras na pista 
central da Avenida Brasil, sentido Centro, em Parada de Lucas. O 
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caminhão baú colidiu violentamente na traseira da carreta. Um dos 
ajudantes morreu na hora e o corpo foi retirado das ferragens por 
bombeiros. O motorista e o segundo ajudante ficaram feridos e foram 
levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O motorista da carreta 
informou à polícia que trafegava em baixa velocidade, com o pisca alerta 
ligado. 

------------------------------------------------------ 

(NOTA 3 - EFEITO ESPORTE) 

O Flamengo está com um pé na final da Copa do Brasil. O rubro-negro 
venceu o Atlético Mineiro por dois a zero, e garante vaga na decisão até 
mesmo se perder por um a zero no jogo de volta... 

GNA 8h_1_cperrout_flamengo_301014 

TEMPO: 32" 

DEIXA: Claudio Perrout 

----------------------------------------------------- 

(EFEITO PREVISÃO DO TEMPO) 

Rio de Janeiro com céu claro e temperatura de 24 graus. 

----------------------------------------------------- 

(EFEITO NOTÍCIA FINAL) 

As polícias civil e militar prenderam 18 pessoas durante uma 
megaoperação em oito comunidades da Zona Norte do Rio. A ação 
mobilizou mais de 300 agentes. Eles também apreenderam armas, 
granadas, munição, radiotransmissores, celulares e drogas. Cerca de 16 
mil alunos ficaram sem aulas nas escolas da região... 

GNA 8h_2_pmoraes_operação pm civil_301014 
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TEMPO: 46" 

DEIXA: Priscilla Moraes 

NOTA-PÉ: Neste momento, 220 PMs do BOPE e dos batalhões de Choque 
e de Ação com Cães fazem uma operação na favela de Acari para reprimir 
o tráfico de drogas. Três carros blindados e dois helicópteros ocupam os 
principais acessos à comunidade. Ainda não há informação sobre presos 
ou confronto com os bandidos. 

------------------------------------------------------ 

LOC: HORA CERTA 

------------------------------------------------------ 

Rádio Globo, 100 por cento Rio! Você continua com o Show do Antônio 
Carlos! 

------------------------------------------------------ 

>>> ENCERRA "O GLOBO NO AR" <<< 

------------------------------------------------------ 
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O GLOBO NO AR - 8:00 (RIO) 
DATA: 7/11/2014 
EDIÇÃO E LOCUÇÃO: Maurício Bastos 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
(TRILHA MANCHETE) 
 
***Ex-chefe do Bope vai assumir o comando da Polícia Militar do Rio! 
 
------------------------------------------------------ 
>>>> PREFIXO "O GLOBO NO AR" <<<< 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 1) 
 
O governo do Rio adotou um tom conciliador sobre a discussão pela 
transposição do Rio Paraíba do Sul. O governador Luiz Fernando Pezão 
disse que não vai fazer do estado uma trincheira para briga. Especialistas 
acreditam que possíveis obras de São Paulo para captar água podem 
afetar o abastecimento no estado do Rio... 
 
GNA 8h_1_mlemos_paraíba do sul_071114 
TEMPO: 50" 
DEIXA: Marcela Lemos 
 
------------------------------------------------------ 
(NOTA 2) 
 
A Justiça rejeitou a denúncia do Ministerio Público contra o jogador 
Adriano. Os procuradores haviam pedido o indiciamento criminal do 
atleta por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A denúncia foi 
oferecida pelo promotor Alexandre Murilo Graça, o mesmo que 
denunciou o goleiro Bruno pelo desaparecimento da modelo Eliza 
Samudio. Embora não pedisse a prisão do atacante, o promotor solicitava 
que o passaporte dele fosse recolhido devido a possibilidade de fuga, por 
se tratar de uma pessoa com elevado recurso financeiro. O pedido do 
Ministério Público foi feito com base na investigação que mostrou que o 
atacante comprou uma moto no nome de Marlene Pereira de Souza, mãe 
de um dos chefes do tráfico na favela da Chatuba, no Complexo da Penha. 
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------------------------------------------------------ 
(NOTA 3 - EFEITO ESPORTE) 
 
Jogadores do Fluminense afirmam que inteligência é a palavra-chave para 
o time se manter no G-4... 
 
GNA 8h_2_rmoura_fluminense_071114 
TEMPO: 43" 
DEIXA: Renan Moura 
 
----------------------------------------------------- 
(EFEITO PREVISÃO DO TEMPO) 
 
Rio de Janeiro com céu nublado e temperatura de 23 graus. 
 
----------------------------------------------------- 
(EFEITO NOTÍCIA FINAL) 
 
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel José Luis Castro, vai deixar 
o cargo em meio às denúncias de corrupção contra vários oficiais da 
corporação. O ex-comandante do Bope e ex-chefe do Estado-Maior da 
PM, coronel Alberto Pinheiro Neto, é o nome mais cotado para assumir o 
posto... 
 
GNA 8h_3_pmoraes_comandante cai_071114 
TEMPO: 45" 
DEIXA: Priscilla Moraes 
 
------------------------------------------------------ 
LOC: HORA CERTA 
------------------------------------------------------ 
 
Rádio Globo, 100 por cento Rio! Você continua com o Show do Antônio 
Carlos! 
------------------------------------------------------ 
>>> ENCERRA "O GLOBO NO AR" <<< 
------------------------------------------------------ 

 


