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1. A comunicação verbal 

 O ser humano exprime sons e gestos desde o seu nascimento, a criança chora, a mãe sorri. A 
expressão dos sons, na dor, sofrimento, alegria ou tristeza exteriorizam os sentimentos. “E o verbo se 
fez carne”, diz a bíblia. Recentemente Massaru Emoto, doutor em ciências holísticas, provou como a 
palavra e outras vibrações como sentimentos, pensamentos e a música são capazes de modificar a 
estrutura molecular da água. 

Na Pré-história, a voz era um meio de comunicação com os espíritos, com os deuses. 

Na idade Média, as informações e novidades eram transmitidas de boca em boca, pelos discursos, 
poesias e contos. 

Até o século XI, as notícias difundiam-se pelas cantilenas, estrofes breves, meio líricas, meio narrativas. Peregrinando por 
vilas e castelos, os jograis, com lirismo e cantigas de amor e de amigo, entoavam as informações com sanfonas e violas, 
cantavam e recitavam a história popular, contos satíricos, inspirados em discórdias. Eram verdadeiras gazetas rimadas.  

Os trovadores eram os repórteres dos acontecimentos da época. Chegados de cidades importantes, onde os fatos 
aconteciam, essas pessoas eram mais estimadas pelo que conheciam e podiam narrar, do que pelo repertório de músicas 
e canções inéditas. Eram os ecos dos acontecimentos. Os trovadores e jograis também foram alvos de censura. Carlos VI, 
em 1395, proibiu-os de mencionarem o papa, o rei e os senhores da França sob pena de serem presos. 

Na Inglaterra, a ação política dos cantores e músicos ambulantes, no começo do século XV, resultou em versos satíricos 
contra as castas poderosas, com idéias emancipadoras que se propagavam por todo o país, repetidos de cor pelo povo. 
Os versos eram contra os privilégios e regalias do clero e nutriram as raízes literárias da Inglaterra. 

 

2. O rádio no Brasil  

No Brasil, o rádio, conhecido pouco antes por alguns amadores, tornou-se um fato de 
domínio público em 1922. Nesse ano, foi realizada no Rio de Janeiro uma grande 
exposição internacional como parte das comemorações do Centenário da 
Independência. A Westinghouse apresentou uma emissora, cujo transmissor de 500 
watts foi instalado no alto do Corcovado e, sob o prefixo SPC, emitiu músicas e 
locuções captadas em 80 receptores importados para a ocasião e colocados em vários 
locais da exposição e do Rio de Janeiro. Pessoas da sociedade carioca, especialmente 
escolhidas, receberam alguns desses aparelhos e puderam ouvir em casa o discurso do 

presidente Epitácio Pessoa, transmitido em 7 de setembro de 1922. Durante as semanas seguintes, óperas eram 
transmitidas diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Ainda na década de 1920, as emissoras radiofônicas começam a ser difundidas pelo Brasil. São inauguradas rádios no Rio 
de Janeiro, Curitiba, Recife, Porto Alegre, São Luís, São Paulo e em outras cidades. Os nomes “Rádio Clube” e “Rádio 
Sociedade” são os preferidos das emissoras, cuja maioria nasceu como clube ou associação de aficcionados. Na época, a 
legislação não permitia publicidade em rádio, por isso era importante a contribuição dos sócios; o rádio ainda não era um 
negócio comercial. 

Quando foi autorizado pela legislação a receber pagamentos por veiculação de publicidade comercial, o rádio mudou de 
rumo. A partir da Revolução de 1930, a radiodifusão crescia junto com o comércio. As emissoras contribuíam para a 
formação de um mercado interno no país. Foram instrumentos da expansão e consolidação do processo urbano-
industrial. Para exercer este papel, os programas passaram e ser previamente organizados e redigidos por profissionais 
atraídos de outras áreas: jornalistas, teatrólogos, publicitários. E as escolhas musicais foram popularizando-se. 

Surgem os primeiros ídolos do rádio: Chico Alves, Carmem Miranda, Orlando Silva, Mário Reis, Sílvio Caldas, Aracy de 
Almeida. A linguagem radiofônica, aos poucos, vai sendo aprendida: mais coloquial, mais direta, de entendimento fácil. Os 
programas passam a ter horário certo e a programação, racionamento de tempo. A partir da criação do primeiro 
auditório, em 1935, pela Rádio Kosmos, depois da Rádio América, de São Paulo, difundiram-se as transmissões com a 
participação do público, inclusive os programas de calouros. 

Pode-se dizer que todas as ideias até hoje utilizadas na radiodifusão brasileira surgiram dessa fabulosa década dos anos 
trinta. Desde então, nada mais foi inventado de verdadeiramente novo. Em 12 de setembro de 1936 era fundada a Rádio 
Nacional do Rio de Janeiro, com 10 maestros, 124 músicos, 33 locutores, 55 radioatores, 39 radioatrizes, 52 cantores, 
44 cantoras, 18 produtores, 13 repórteres, 24 redatores e 254 funcionários administrativos. Tinha seis estúdios, um com 
auditório de 500 lugares, e suas ondas cobriam o Brasil, alcançando a América do Norte, Europa e África. 

Na década de 1950, quando foi introduzida a televisão no Brasil, o rádio foi se encaminhando para o atendimento das 
necessidades de informações regionais. 

radamesm.files.wordpress.com 

doisespressos.files.wordpress.com 
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mapa: WWF-Bolivia 

3. A bacia do Alto Paraguai (BAP) 

A bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP) ou Região 
Hidrográfica do Paraguai tem 624.320 Km2 e está 
presente no Brasil, Bolívia e Paraguai. No Brasil, BAP 
possui área de cerca de 500.000 Km2. Os principais rios 
da região são o Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Piquiri, 
Taquari, Aquidauana, Miranda e Apa. 

Nessa bacia está o Pantanal, maior área úmida continental 
de água doce do mundo, reconhecida como Área Ramsar, 
Patrimônio Natural da Humanidade (Unesco), Reserva da 
Biosfera Mundial (Unesco) e Patrimônio Nacional 
(Constituição Brasileira). Há décadas a BAP é considerada 
região estratégica para o desenvolvimento de políticas de 
sustentabilidade como no caso do Programa Pantanal (BID 
/ Ministério do Meio Ambiente), do Plano de Conservação 
da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP) e GEF – Pantanal Alto 
Paraguai.  

Com rica diversidade cultural que permeia toda a população pantaneira e das cidades do planalto, a BAP apresenta uma 
miscigenação de povos, idiomas, costumes, tradições, arte e história. 

Na bacia estão importantes ecorregiões e é evidente a relação estreita entre a planície (Pantanal) e o planalto, garantindo 
o funcionamento dos ecossistemas e favorecendo o desenvolvimento de atividades turísticas.  

Na parte brasileira, existem 86 municípios, dos quais 53 pertencem ao estado de Mato Grosso e 33 a Mato Grosso do 
Sul. Cerca de 1.900.000 habitantes, considerando apenas aqueles que vivem na bacia hidrográfica, e cerca de 2.800.000 
de pessoas, incluindo o município de Campo Grande e outros nos limites, vivem na região. 

Mais de 55% da população têm menos de quatro anos de estudo. A expectativa de vida na região hidrográfica do Paraguai 
para os homens é de 62/63 anos e, para as mulheres, 72/76 anos. Diversas etnias indígenas como povos Kadiwéu, 
Guató, Bororo, Terena entre outras, correspondem a 33 mil pessoas em 26 Terras Indígenas (GEF). 

No saneamento, em Mato Grosso 72,9% da população é atendida com abastecimento de água, 16,9% recebem coleta 
de esgoto e 13,8% têm esgoto tratado. Já em Mato Grosso do Sul, 88,8% da população da região têm abastecimento de 
água, 7,7% são atendidos com coleta de esgoto e 14,7 têm esgoto tratado. 

 

3.1. O Pantanal 

O Pantanal é regido pelo ciclo de cheias e secas, pelo pulso de 
inundação das águas. As periódicas enchentes e secas forçam os 
animais a se concentrarem anualmente em pequenos refúgios, de 
alturas mais elevadas do que as da planície. São os capões (ilhas de 
matas circulares, mais elevadas que o nível da planície alagável) e 
cordilheiras (cordões arenosos, com altura de um a três metros 
acima da planície alagável, coberta por vegetação de Cerrado, 
Cerradão e mata). 

O regime de cheia e seca determina a disponibilidade de ambientes 
secos ou alagados, estabelecendo, assim, padrões de distribuição da 
fauna. Durante a vazante, um grande número de organismos 
aquáticos fica retido em depressões rasas, formando brejos e lagoas 
temporárias. Esses brejos, com alta densidade de peixes, 
proporcionam condições ideais para a alimentação e reprodução de aves migratórias que se concentram em grupos 
numerosos (muitas vezes de diferentes espécies). 

O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. Destaca-se pela riqueza da fauna, onde dividem espaço 
263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies 
de aves. 

No sul existe uma variedade maior de vegetação que no norte. A vegetação vai se alterando conforme níveis de alagação 
dos terrenos, topografia, influência dos biomas. Nas áreas alagadas prevalecem espécies do Cerrado. Nos limites, ao 
norte, a formação mais típica é a de Floresta Amazônica. E em partes mais secas, reminiscências do Chaco, presente no 
Paraguai, e da Caatinga (Relictos de Caatinga), a mesma do Nordeste brasileiro. 
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Entre a paisagem pantaneira estão ainda os Campos, típicos do Cerrado, em regiões que não sofrem inundação, 
expressando-se através de árvores de porte médio com galhos retorcidos e também as ervas e gramíneas. Nas campinas, 
regiões que inundam mais facilmente, as pastagens naturais são a vegetação mais predominante. 

No Pantanal as pequenas elevações em forma de cordões, que variam entre 1 a 6 metros de altura, e as serras, abrigam 
uma vegetação de espécies do Cerrado e da Caatinga. 

As paisagens, resultantes de arranjos entre espécies do Cerrado, da Amazônia, Cerrado, Chaco e Mata Atlântica 
favorecem o endemismo, ou seja, ocorrência de espécies raras não características da região. 

Dentre as principais atividades econômicas desenvolvidas na planície estão a pecuária, pesca, turismo e mineração. O 
Pantanal tem cerca de 3,2 milhões de cabeças de gado. 

 

3.2. Os impactos ao Pantanal 

O avanço da fronteira agropecuária no planalto da bacia tende a 
acelerar e intensificar processos erosivos, de degradação dos solos e 
assoreamentos dos rios que formam o Pantanal. Além dos impactos 
decorrentes do uso de agrotóxicos, como o risco de contaminação e 
comprometimento de reservas superficiais e subterrâneas de água 
doce, o aumento dos desmatamentos de vegetações nativas para dar 
lugar ao pasto ou a monoculturas acaba por tornar as populações de 
animais silvestres, inclusive de espécies ameaçadas de extinção, mais 
vulneráveis. 

O Pantanal sofre grande impacto com o recebimento de esgoto sem 
tratamento de diversas cidades da planície e planalto. Felizmente, ao longo dos anos vem crescendo o atendimento com 
rede de esgoto e alguns programas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo brasileiro, 
prevêem alguns investimentos na área. 

Outra problemática para a região da BAP são as empresas siderúrgicas, que demandam carvão vegetal de florestas nativas. 
As florestas cultivadas (exóticas) ainda não são suficientes para atender o consumo das siderúrgicas, que aumentou com a 
demanda mundial por aço.  O carvão vegetal é utilizado como combustível no beneficiamento de minério de ferro 
retirado dos municípios de Ribas do Rio Pardo, Aquidauana e Corumbá. Para produzir uma tonelada de ferro é 
consumida, aproximadamente, uma tonelada de árvores em forma de carvão. 

O desmatamento de extensas áreas de vegetação nativa já devastou 45% da área total da BAP no Brasil, além de suprimir 
17% da cobertura vegetal original do Pantanal, principalmente pelo plantio de novas áreas de pastagem e cultivo. Uma 
projeção feita pela Conservação Internacional do 
Brasil alerta: se for mantido o atual ritmo dos 
desmatamentos, o Pantanal estará devastado até o 
ano de 2050. 

Apesar de ocorrer com maior freqüência no norte 
da BAP, as atividades de garimpo possuem enorme 
potencial poluidor. Estudos realizados pela 
Embrapa Pantanal demonstram que os peixes do 
Pantanal apresentam contaminação por mercúrio 
advindo de garimpos. 

A pesca predatória e o tráfico de animais silvestres 
também são considerados problemas ambientais 
graves do Pantanal. 

 

4. Os meios de comunicação da BAP 

O Programa Pantanal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, realizou um mapeamento identificando 
nos estados brasileiros que fazem parte da BAP (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) 42 rádios comerciais, 13 rádios 
comunitárias, 27 emissoras de televisão, 31 websites de notícias e 26 jornais impressos. O diagnóstico também revelou 
que os representantes das rádios e de outros meios de comunicação demandam informações socioambientais de 
qualidade para divulgação em sua grade de programação. Veja o mapeamento do Programa Pantanal nos anexos do CD-
Rom. 

 

Indústria no Pantanal do Paraguai. Foto de Paulo Robson de Souza. 

Desmatamentos para avanço da fronteira agropecuária e assoreamento do rio. Foto de Paulo Robson de Souza 
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Fonte: Programa Pantanal / Ministério do Meio Ambiente (2004). 
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5. Por que trabalhar com rádio? 

- O rádio é o meio de comunicação mais democrático e acessível, mais do que o celular e a internet; 

- A difusão de informações é uma ferramenta para gerar ou melhorar a qualidade de vida (“quem tem informação vive 
melhor”). 

- Ele gera credibilidade junto a seus ouvintes, é imediato e dinâmico; 

- Agrega novos conhecimentos, percepções e sensibiliza nos processos políticos e educacionais; 

- É mais confiável para as pessoas do que a televisão (Instituto Ipsos Marplan); 

- O horário nobre do rádio dura 13 horas, enquanto que o da TV, apenas três. 

 

6. “Comunicação é poder” 

O velho ditado popular, muito conhecido por jornalistas e comunicadores mostra que os meios de comunicação de 
massa têm grande capacidade de alcançar e até mesmo influenciar o cotidiano das pessoas. As comunidades de baixa 
renda que vivem distantes dos centros urbanos, as populações pantaneiras, indígenas e de ribeirinhos, e mesmo ouvintes 
de classes mais privilegiadas, encontram no rádio um companheiro no trabalho, dentro dos automóveis, residências, 
telefones celulares, na beira da cama e na internet. 

Nas comunidades rurais, o rádio é ainda mais aceito e utilizado, transformando-se num elemento integrante da rotina dos 
moradores e fundamental para melhorar a qualidade de vida. É comum encontrar na região da bacia do Alto Paraguai um 
rádio, funcionando a pilha, em cima da geladeira, ao lado do cesto de roupas, nas cozinhas ou, ainda, fazendo companhia 
no barco de pescadores e ribeirinhos locais. 

Em diversos municípios pantaneiros, por exemplo, os atuais programas radiofônicos beneficiam as populações com 
notícias, informações de utilidade pública ou transmissão de recados. No entanto, as emissoras de rádio da BAP há 
décadas carecem de fontes de informações e materiais de qualidade com a temática socioambiental local, fato constatado 
pelas principais organizações ambientais que atuam nesta região.  

O papel do comunicador como interlocutor de uma comunidade ou como um indutor de processos de transformação, 
através do empoderamento que as ferramentas da comunicação e do jornalismo propiciam, é fundamental para criar 
espaços e dar voz a coletivos ou comunidades muitas vezes à margem de políticas públicas.  

A comunicação e, principalmente, o jornalismo propicia que vários lados de uma opinião ou verdade possam ser 
conhecidos.  

Nem todas as comunidades ou organizações socioambientais conseguiram romper barreiras para fazer uma comunicação 
direta com os meios de comunicação ou a sociedade local. A grande mídia (ou mídia de massa) prioriza a cobertura de 
projetos de desenvolvimento econômico de grandes investidores, desastres ambientais, coberturas noticiosas muitas 
vezes pontuais e sem contextualização, tratando questões sociais e ambientais com pouca profundidade. 

Historicamente, a comunicação socioambiental na BAP teve papel fundamental na luta contra a implantação de 
megaprojetos ou empreendimentos altamente poluidores no Pantanal. A Hidrovia Paraguai-Paraná (projeto que continua 
a ameaçar o Pantanal), por exemplo, foi inviabilizada com apoio de jornalistas ambientais, ambientalistas e 
pesquisadores/cientistas que mobilizaram autoridades e poderes públicos judiciais por meio da divulgação de informações. 

É urgente, diante do quadro de ameaças e de degradação do Pantanal, a produção, organização e difusão de informações 
e notícias para fortalecer as iniciativas de conservação, desenvolvimento sustentável e educação ambiental, além de 
fomentar e construir capacidades para comunidades conhecerem o contexto ambiental em que vivem e terem força 
política e voz. 

 

Exercício de mapeamento 

Faça o mapeamento das rádios locais que você conhece citando: 

- nome da emissora 

- um contato (locutor ou diretor) 

- telefone 

- e-mail 
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7. Os elementos do rádio 

Transmissor:  

http://www.rfbroadcast.com.br 

Mesa de som: 

http://images03.olx.pt/ui/4/89/61/63748861_1-Imagemns-de-Mesa-de-Som-Acustica-MX18.jpg                  http://3.bp.blogspot.com/_SWZq4UdfbCk/Sw1swpkxlCI/AAAAAAAAAx8/_Ac75Q-rxxE/s1600/mesa-de-som.jpg  

Microfones:              Chave híbrida: 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.rfbroadcast.com.br 

Luminoso:       Caixas de som:   Fone de ouvido:   Pedestal para microfone: 

 

 

 

 
http://www.rfbroadcast.com.br 

 

         Antena: 

http://www.assessoriatecnica.com.br 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_GqLnfu_G8uE/SdjGqylBdSI/AAAAAAAABKM/VprcO7yf0c8/s400/Antena.jpg 
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Estúdio: 

 
FM Guaicuru, em Porto Murtinho-MS. Foto de Patrícia Zerlotti. 

Recursos humanos: 

- Locutor, produtor (jornalístico e comercial), editor (de áudio e texto), diretor (comercial e artístico), programador 
musical, secretária. 

 

8. Tipos de mensagens do rádio 

Opinião ou editorial: expressa a opinião da rádio em relação a um assunto ou notícia. 

Spot: conteúdo informativo (noticioso ou não) com duração pequena, contendo a mensagem e o realizador/apoiador. 

Vinheta: conteúdo informativo (não noticioso) que intercala as editorias ou partes de um programa televisivo ou 
radiofônico como, por exemplo, abertura, finalização, entrada ou saída dos comerciais. 

Boletim: conteúdo informativo veiculado durante a programação, com duração de três a cinco minutos. 

Flash: informação noticiosa de curta duração, inserida a qualquer tempo na programação como, por exemplo, um grave 
acidente de trânsito ou a queda de uma ponte. Também pode ser o resumo de uma notícia. 

Trilha sonora: são as músicas que acompanham os conteúdos ou são inseridas durante a programação. 

Background (BG): efeitos sonoros inseridos ou a trilha com volume baixo (de fundo) durante a transmissão da informação. 

Interação com ouvintes: bate papo entre o locutor com os ouvintes da rádio no estúdio, por telefone ou gravados. 

Jornal: de caráter noticioso, tem horário fixo na grade da emissora e pode chegar até uma hora de duração contendo 
entrevistas, reportagens especiais, dicas e informações de utilidade pública. 

Radionovela: é uma narrativa, diversos personagens, músicas e efeitos sonoros que dão vida a uma história de aventura, 
romance, educação, suspense ou comédia. Tem a emoção de uma novela televisiva, mas requer dos ouvintes a 
percepção auditiva e a imaginação para vivenciar cada capítulo. 

 

Exercício de audição 

Ouça diferentes produções radiofônicas: Boca da Mata / Sintonia Sesc Senac / Coração Pantaneiro 
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9. O que é notícia? 

Todos dias os meios de comunicação selecionam uma série de notícias para estampar as páginas dos jornais e para exibir 
em noticiários de TV. Mas como estas informações são escolhidas pelos jornalistas? Em parte, a escolha do que deve ser 
publicado é feita por um consenso entre redatores e editores. Eles discutem em uma reunião de pauta o que será 
veiculado. 

Toda notícia é um fato, mas nem todo o fato é notícia. 

O bom jornalista analisa o contexto e o interesse público para definir a sua pauta de trabalho. O comunicador se pergunta: 
isso vai causar algum interesse do meu leitor ou espectador? Qual é esse interesse? 

Por exemplo: se você fica doente, isso é notícia para um jornal de sua cidade? E se o prefeito ficar doente, isso é notícia? 

Você só será notícia se sua doença causar algum impacto na comunidade, como uma doença rara ou contagiosa... Já o 
prefeito é conhecido por todos, tem um cargo importante e a população da cidade vai querer saber o que aconteceu, 
mesmo que seja apenas uma gripe que o afastou do trabalho. 

 

10. Valor-notícia, o que contribui para um fato ser notícia?  

Morte – onde há morte, há jornalistas. O espaço que o editor 
dará a notícia dependerá de quem morreu, quantos morreram e 
como morreram. 

Notoriedade – a importância daqueles que estão envolvidos com 
o fato, como artistas e políticos. 

Proximidade – quanto mais próximo o fato está dos leitores e 
espectadores do jornal ou TV que vão noticiá-lo, maior a 
possibilidade dos editores considerarem-no como noticioso. 

Relevância – é a capacidade do acontecimento atingir ou ter 
impacto sobre as pessoas e a nação. 

Novidade – o jornalismo se interessa muito pelos fatos inéditos. 
Os jornalistas sempre procuram algo novo, que ainda não foi 
noticiado ou, se já foi, para voltar ao assunto, alguma novidade tem de ocorrer.  

Tempo – Quando um determinado fato faz aniversário ele pode se tornar notícia. Muitos agentes sociais passaram a criar 
datas comemorativas para obter visibilidade na mídia: Dia da Criança, Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore. 

Notabilidade – aquilo que é visível e entendido por todos é mais fácil de ser considerado notícia. Uma greve operária é 
notícia, mas as condições dos trabalhadores, a monotonia do trabalho, dificilmente serão. 

Número de pessoas – envolvidas no fato e se entre elas a alguém famoso. 

Aquilo que não é normal – como o ladrão que vem devolver o carro roubado ou que dormiu durante o roubo. 

Falhas – que geraram acidentes, erros em órgãos públicos. 

Excessos ou escassez – como mudanças bruscas de temperatura, falta d’água ou muita chuva. 

Inesperado – tudo que não foi previsto pode gerar um grande tumulto numa redação jornalística em busca de cobrir fato. 

Conflito ou controvérsia – tudo que gera violência, discussões e opiniões opostas é de interesse jornalístico.  

Infração – a violação de regras e leis é pauta jornalística por isso, os crimes possuem até uma página específica nos jornais.  

Disponibilidade – a facilidade e a proximidade do local para fazer a cobertura jornalística influenciam na escolha dos 
editores. Os veículos de comunicação dispõem de recursos limitados e não é possível cobrir todos os acontecimentos. 

Equilíbrio – a quantidade de notícias já veiculadas sobre um fato pode ser definitiva para cobri-lo ou não. 

Visualidade – este é um valor fundamental, em particular no jornalismo televisivo, as imagens são muito importantes. Há 
imagens ou não? Qual a qualidade desta imagem? No rádio, a visualidade é obtida com uma narração que prende a 
atenção dos ouvintes. 

Concorrência – os veículos de comunicação concorrem entre si na busca de noticiar o fato antes de outra empresa 
jornalística. O fato exclusivo de um veículo é chamado de “furo”. Por isso, muitas vezes, se diz que o jornalista escreve 
para outros jornalistas. 

Temporal em ilha portuguesa causa desastre. Imagem: portal Terra.com.br 
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11. O que é pauta? 

Depois que os assuntos são escolhidos pelos jornalistas para serem publicados 
como notícia prepara-se o que chamamos de pauta. A pauta tem por objetivo 
oferecer informações para o repórter que vai fazer a matéria. 

A pauta tem texto claro, objetivo, curto, direto, conciso e sem informações óbvias. 

 

11.1. Uma boa pauta deve ter, no mínimo: 

1 - Um resumo dos acontecimentos (ideias) que são objeto da reportagem. 

2 - O que o repórter terá que conseguir, ou seja, o que interessa ao leitor ou espectador. 

3 - Fornecer todos os dados necessários para o repórter: nome, cargo ou função das pessoas que serão entrevistadas, 
telefones, hora da entrevista, local, e-mail e sempre fornecer mais de uma fonte. 

4 - A pauta é um ponto de partida de uma boa reportagem. Tudo o que foi planejado previamente na pauta pode ser 
"derrubado" pelo repórter caso outros fatos mais importantes estejam acontecendo ou se quando for 
buscar/coletar/apurar as informações o repórteres perceberem que a pauta não “rende” por falta de informações ou fatos 
não verdadeiros. 

5 - Nem sempre uma pauta de jornal, revista ou TV pode ser adaptada para outros veículos como o rádio. Procure 
elaborar o material de acordo com as características do veículo. Se for para rádio, temos que perguntar se a fonte fala 
bem no rádio. Na TV: teremos imagens? Quais? Quem vai dar a entrevista? Para jornal: temos uma boa fotografia? 

 

11.2. As pautas são estruturadas com: 

1) Cabeçalho: com o nome do redator, a data em que foi elaborada a pauta, a retranca (duas palavras que indiquem o 
tema da pauta) e a fonte (de onde foram tiradas as informações para a pauta). 

3) Histórico/Sinopse: Você deverá escrever em poucas linhas (média de 15 linhas) um resumo dos fatos que levaram esse 
tema a se justificar como assunto de uma pauta jornalística. Para reportagens especiais pode-se inserir mais informação. 

4) Enfoque/Encaminhamento: qual será o direcionamento a ser dado na matéria, ou seja, com base no histórico o que 
deve ser desenvolvido pelo repórter, quais perguntas são sugeridas e como ele vai enfocar a matéria (denúncia, cobrança, 
revolta, mistério etc.) 

5) Fontes: Para se obter as informações sobre o tema da matéria a pauta deve apresentar as fontes para a reportagem, ou 
seja, as pessoas que serão entrevistadas pelo repórter. Nesse caso, além do nome e do cargo/função da pessoa, deve 
constar na pauta o endereço e todos os telefones possíveis para contato. 

6) Sugestões de perguntas: sugestões a serem seguidas pelo repórter. O repórter tem liberdade de questionar o 
entrevistado sobre outras questões que considerar importante naquele momento. 

7) Anexos: Caso o pauteiro tenha feito alguma pesquisa ou possua recorte de jornal/revista ou texto retirado da internet 
poderá anexar na pauta. 

 

Exercício de pauta 

- Elabore uma pauta ambiental. Considere o interesse público, o valor-notícia e os itens 11.1. e 11.2. para sua produção. 

 

12. A técnica do Lead ou Lide 

Um Lead informa QUEM FEZ: O que, Quando, Onde, Como e Por quê. 

Segundo Nilson Lage, Lead/Lide é: O relato do fato principal de uma série. O que é mais importante, mais interessante. 

Outra definição: é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso. 

Obs.: outros leads, chamados de "secundários" podem aparecer na estrutura da notícia. 

Lead no Rádio é: A primeira proposição de uma notícia radiofônica, no texto lido pelo apresentador. O lead de rádio 
também é chamado de flash (frases curtas com as anotações principais de uma informação). 

 

imezzo.files.wordpress.com 
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12.1. Tipos de Leads 

a) Primeiro lead: é o parágrafo mais importante. 

b) Sublead: é o segundo parágrafo mais importante. 

 

12.2. Estruturando um texto com Lead 

Os dois primeiros parágrafos precisam ter lead e sublead. Após o segundo parágrafo, seguem-se: 

- o primeiro entretítulo (pequeno título, geralmente uma ou duas palavras); 

- o detalhamento de informações relativo ao primeiro lead; 

- o segundo entretítulo; 

- o detalhamento de informações relativo ao sublead; 

- outro parágrafo, de conclusão, com entretítulo, acompanhado de detalhamentos. 

Um bom lead deve conter duas ou três frases com as informações essenciais que transmitam ao leitor um resumo completo do 
fato; as frases devem ser curtas e diretas. 

 

13. O que é release? 

O realese é uma sugestão de pauta enviada a todos os veículos jornalísticos que podem se interessar pelo assunto que se 
pretende veicular. Deve ter a função de provocar o interesse do jornalista para um ato ou fato que possa ser notícia ou 
mereça ser divulgado. 

Um bom realese deve: 

1 - Responder as perguntas básicas do Lead: O que, Quando, Onde, Como e Por quê. 

2- Conter todos os contatos para mais informações para que o jornalista possa retornar e tirar dúvidas, marcar entrevistas. 

3 – Dar sugestões de fontes para o jornalista (na entrevista, levantamento de dados, imagens etc.) 

 

Exercíciodo release 

Elabore um release a partir da pauta produzida na atividade anterior. 

 

14. Noções básicas de educomunicação, comunicação e jornalismo ambiental 

 

14.1. O que é comunicação Ambiental? 

É o conjunto de ações, estratégias, produtos, planos e esforços de comunicação destinados 
a promover a divulgação/promoção da causa ambiental. Diferente do Jornalismo Ambiental, 
a Comunicação Ambiental não tem compromisso com a atualidade, formato ou 
periodicidade. É realizada por qualquer profissional, seja ele jornalista, comunicador, 
biólogo, agrônomo, advogado, pescador ou indígena (Wilson da Costa Bueno). 

 

14.2. O que é jornalismo? 

- É a busca da verdade. 

* E quando existe mais de uma versão da verdade? O jornalista deve ouvir, publicar todas as versões e, principalmente, 
investigar para saber qual delas é a mais próxima da verdade. 

 

14.3. O que é jornalismo ambiental? 

É a Comunicação Ambiental restrita às manifestações jornalísticas. É, antes de tudo, jornalismo e caracteriza-se por 
produtos (veículos de comunicação) que decorrem do trabalho realizado por profissionais que militam na imprensa. Ele 

Paulo Moska / Núcleo de Ecomunicadores dos Matos 
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está definido tanto pelas matérias/colunas/editorias/cadernos sobre meio ambiente publicados na mídia de massa (na 
imprensa de informação geral ou especializada, como nos veículos ou espaços de produção jornalística) exclusivamente 
destinados ao meio ambiente. São exemplos a Revista do Meio Ambiente, a Ecoagência de Informações Ambientais, 
revista digital Envolverde, jornal digital Ambiente Brasil e programas como Repórter Eco ou Globo Ecologia (Wilson da 
Costa Bueno). 

 

14.4. O que é Educomunicação? 

· É a união entre Educação e Comunicação; 

· É a utilização dos meios de comunicação para produzir comunicação como um direito humano de todos, independente 
da idade, gênero, origem ou condição social; 

· É um modo de educar as pessoas para que aprendam a se comprometer com os lugares de onde são (MEC/MMA). 

 

14.5. Qual o papel social do jornalismo? 

Paulo Freire, na obra “Pedagogia do Oprimido” (1978), defende o princípio de que as pessoas são comunicação em si e, 
como tais, não podem ficar à margem da comunicação. Quando são colocados obstáculos à comunicação, os homens se 
transformam em objetos. 

MacLuhan, teórico da comunicação, em 1969 já alertava para o fato de crianças estarem crescendo em ambientes 
inadequados. “A criança vive em dois mundos e nenhum deles a impulsiona a crescer”. Numa sociedade capitalista, as 
relações sociais de dominam e exploram, afastando e dividindo cada vez mais as pessoas. As relações sociais estão se 
transformando em relações comerciais. O capitalismo consegue com sucesso transformar, por exemplo, bens de 
consumo em valores humanos. Com os meios de comunicação de massa e seus apelos constantes, as relações humanas 
vão sendo substituídas por relações de dominação, ganância e egoísmo. Ou seja: “Tiram o homem do seu convívio com 
outros homens e medeiam este convívio com os objetos inanimados que, assim, substituem as pessoas. A sociedade, 
portanto, cria relações abastratas e vazias entre as pessoas” (Marcondes Filho, 1986). 

 

14.6. Por que fazer comunicação comunitária ou popular ou educomunicação? 

- Porque é possível anular o individualismo do capitalismo e dos meios de comunicação de massa; 

- Porque um grupo nem sempre pode ser considerado uma comunidade. A comunidade é caracterizada pela organização 
de indivíduos que, na prática, sentem-se como integrantes do todo e um veículo de comunicação que mantenha os 
componentes de uma comunidade ligados entre si fortalece o sentimento de comunidade; 

- Porque a comunicação é capaz de resgatar o verdadeiro espírito comunitário de solidariedade, ajuda mútua, 
organização, participação e lutas por objetivos comuns. Nesta perspectiva a comunicação deixa de defender os interesses 
de grandes grupos (dos próprios meios de comunicação, políticos ou empresários) e passa a assumir as lutas, interesses e 
reivindicações da comunidade. 

- Porque o jornal feito para o povo é diferente do jornal feito com o povo. 

 

14.7. Como começar a fazer comunicação e jornalismo popular? 

- Cada grupo ou comunidade se reúne, discute sobre os problemas e alternativas, escolhe e cria um ou mais veículos de 
comunicação que atendam melhor suas demandas. 

- Comunicação se aprende treinando, exercendo. Aprende-se a falar, falando; a escrever, escrevendo. 

A Comunicação popular ou alternativa tem três princípios: 

1) Assume a causa do povo (da comunidade ou grupo); 

2) Assume as lutas do povo e; 

3) Assume a vida do povo. 

A Comunicação popular não é apenas uma forma de comunicação de oposição à comunicação de massa ou ao sistema 
político e social vigente. É uma forma de potencializar vozes, é uma tendência de romper com a ordem do capitalismo, 
integrando o que este sistema desfragmenta, é a comunicação que promove a transformação positiva da realidade. Haverá 
comunicação popular se os veículos de comunicação forem voltados para atender a comunidade ou grupo e quando o 
coletivo sentir que é mostrada a realidade que quer informar. O processo deve ser democrático, fruto de consultas, 
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participação, diálogos, discussões e decisões coletivas. Ou seja, cada membro do grupo ou comunidade, ao decodificar as 
mensagens (notícia, artigo ou reportagem, por exemplo) deve reconhecê-la como própria e se sentir como parte 
integrante do processo que a produziu. 

Que linguagem usa a Comunicação Popular? A linguagem o povo. A população não entende leis ou normas comunicadas 
de modo complexo e autoritário. Não compreende palavras ou atitudes de advogados que se propõem a demonstrar o 
que é legal e ilegal, o que está certo ou errado. Essa linguagem é dura, fria, sem vida. “O povo só compreende 
comunicação que passa pelo coração e se amarra na vida vivida. É preciso traduzir para a sua linguagem desprovida de 
complicados termos acadêmicos, pobres de elaborações científicas, mas rica de sabedoria e transbordante de experiências 
humanizadoras. Para isso, é necessário resgatar sua língua caseira, seu modo próprio de se comunicar” (Miranda, 1986). 

 

15. Dicas para falar e produzir no rádio  

‐ - Fale com segurança! Assim como no dia a dia. Evite muitas gírias ou falar errado 
(dependendo do seu público); use a linguagem popular e termos que o povo 
entenda; 

‐ - Evite formalidades, a principal característica do rádio é a espontaneidade; 

‐ - Ao produzir ou apresentar sua mensagem, lembre-se de empostar a voz (uma 
voz desanimada, deixa os ouvintes com sono..., uma voz muito alta ou fala muito 
rápida, deixa ouvintes nervosos ou irritados... encontre seu “meio termo”) 

‐ - Se a informação não for produzida por você, identifique a fonte ou dê o devido 
crédito; 

‐ Antes de qualquer produção, leia ou informe-se sobre o assunto abordado e não tenha vergonha de perguntar todas as 
dúvidas à fonte antes da entrevista. 

‐ A locução em rádio pode repetir palavras ou informações. Começe inspirando-se em locutores que você já admira e crie 
seu próprio estilo. 

 

16. Para ser um bom comunicador  

· Busque minimizar os ruídos (obstáculos) de sua 
mensagem, para uma boa comunicação é preciso prever o 
que atrapalha o recebimento da mensagem. Até o sol ou 
calor podem ser um ruído. Pensem em assistir uma palestra 
num sol forte. 

· Seja um bom ouvinte. 

· Saiba com quem está falando. 

· É preciso ter informações confiáveis. 

· Seja objetivo. 

· Vá direto ao assunto. 

· Tenha em mente seus objetivos de comunicação: ensino, 
persuasão, informação, diversão, entre outros. 

· Não prolongue muito suas histórias, a não ser que você 
tenha facilidade para prender a atenção. 

· Cumpra as promessas. 

· Responda cartas, e-mails e recados com freqüência. 

· Mantenha-se informado sobre os principais 
acontecimentos, lendo jornais, notícias, revistas, quando 
maior for a qualidade da sua informação, melhor 
comunicador você será. 

· Apresente-se quando chegar num local desconhecido. 

 

4.bp.blogspot.com 

Divulgação 
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Exercício – técnica de leitura 

Leia interpretando cada frase: 

1) O que era aquilo, meu Deus? Quero ver! Deixa de ser chato! 

2) Ah, é assim? Não interessa! Vem cá! Ah, bom! 

3) Eu me saí bem, não? Ei! Que negócio é este? Puxa, que transformação! 

4) Está quase perfeito... Você é tão inteligente! A senhora me dá licença? 

5) Então, aceita? É mesmo? Mas isto é maravilhoso! Ele fala francês? 

6) Não vejo necessidade... Que é que você acha? Não importa que lhe faça algumas perguntas? 

7) Não pode ser outra coisa! Fica bem assim? Se eu tivesse o dinheiro... 

8) Como agir, então? Pra criar problemas? Isso ele disse... E a verdade? 

9) Mas por que iria ele fazer tal coisa? Meu amigo, do que se trata? 

10) Fez boa viagem? Jóias? Para que eu quero jóias? Seguí-los para onde? 

11) Isso é pura idiotice! O que você faria em meu lugar? Saia, já disse! 

12) Tem alguém em casa? Então!... Você nunca se importou comigo! Espere...quem é você? 

13) Que lugar tenebroso! Você está bem mesmo? Outra vez? Oh, meu Deus! 

14) O quê? Puxa, desculpe! Afinal,  que espécie de pai é o senhor? 

15) Entre! Você está bêbado? Minha nossa! Oh, não! Que é que ele tem? 

16) Coitadinho....Isso não se faz! Que boas notícias! Vamos almoçar? 

17) Sabe o que eu disse? Há quanto tempo! Que foi? Acordei você? Não seja infantil! 

18) E então? Você vai aceitar? Acho bom! Bobagem! Você?? Como? 

19) É um louco! E se eu não conseguir? É a vida! Qual é? Estás a fim de quê? 

20) Você não pode falar assim! Quem vem para jantar? Não admito ofensas! 

21) Você vai demorar muito? Incrível...! Como dorme... Parece uma eternidade! 

22) É grave? Nunca pensei que ele fosse tão grosseiro! Posso dizer uma coisa? Eu te amo... 

23) Logo depois...Eles quem? Qual é a idéia? Já escreveu alguma coisa inteligível? 

24) Pronto! Vai começar tudo de novo... Será que ela não se cansa de ficar nessa apatia? 

25) Quero ver isso! Sim senhor!.... Estou com uma fome!... Posso espiar? 

26) Acho que já sei do que se trata! Eu não lhe disse? O que foi que ele disse? 

27) Eu não ouvi. Não vou ouvir mais nada, vou é sair! Você vai me ouvir até o fim... Volte já aqui!  

28) Vou para fora, fora, fora! Pare com esses gritos! Será que você ficou louco de repente? 

29) Fiquei sim. O que é que você tem, seu... idiota? Eu não tenho nada, está ouvindo? 

30) Fale mais baixo! Meu Deus, que frio medonho...! Então? Fale de uma vez! 

31) Isto por acaso lhe pertence? Sim, é meu. Não diga! Que novidade é essa? 

32) É seu por que? Como “por que”? Acho que você não compreendeu bem... 

33) Desde quando isso lhe pertence? Como “desde quando”? Desde sempre! 

34) Ah! Isso é que não... Pare com isso! E não grite! O que foi que houve? Por que estão gritando?  

35) Você é um intrigante! O que? Eu, um intrigante?? Cale-se! In-tri-gan-te! 

36) Puxa, que alívio... Quem lhe botou esta idéia na cabeça? Você conhece aquela rua? Heim?... 

37) O que? ... Desculpe estava falando comigo? Bem... eu... acho que sim... Deixa eu ver... 

38) Ah, conheço sim! Que coisa! Que coisa...O que? É revoltante! É... horrível! 

39) O que é que você acha? Eu... não sei... não sei mesmo! Por que você não me contou tudo isso?  

40) Eu não entendi nada. Mentira!! Não, não é mentira! Não quero ouvir mais nada, pronto! 
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Exercício de ritmo 

CRAVO CAVO CAVO CRAVO 
CLAVE CAVE CAVE CLAVE 
CLAVE CAVO CRAVO CAVE 
CAVE CRAVO CLAVE CAVO 
 
PORTA POTRA POTRA PORTA 
PARTO PRATO PRATO PARTO 
PARTO PORTA POTRA PRATRO 
PARTO PRATO PORTA POTRA 
 
PROLE PÓLEN PÓLEN PROLE 
PLOTA PORTA PORTA PLOTA 
PROLE PLOTA PLOTA PROLE 
PROLE PÓLEN PLOTA PORTA 
 
PLEBE POVO POVO PLEBE 
PROVA PARA PARA PROVA 
PROVA PLEBE PARA POVO 
POVO PROVA PARA PLEBE 
 
GROTA GRETA GRETA GROTA 
FRESCA FRIA FRIA FRESCA 
GROTA FRESCA GRETA FRIA 
FRIA GROTA FRESCA GRETA 
 
BRUNA BANDA BANDA BRUNA 
SACO SACRO SACRO SACO 
BANDA SACRO SACO BRUNA 
BRUNA SACO SACRO BANDA 
 
CROSTA CASCA CASCA CROSTA 
COBRE CLORO CLORO COBRE 
CROSTA CLORO CASCA COBRE 
CLORO COBRE CASCA CLARA 
 
LIVRO LITRO LAVRO LAVO 
LAVO LITRO LAVRO LIVRO 
LITRO LAVRO LAVO LIVRO 
LAVRO LAVO LIVRO LITRO 
 
MAGA MAGRA MAGRA MAGA 
MARTE MATRE MATRE MARTE 
MAGRA MATRE MARTE MAGA 
MATRE MAGA MARTE MAGRA 
 
MESCLA MECHA MECHA MESCLA 
MECHA MESCLA MESCLA MECHA 
MESCLA MECHA FLECHA FRESTA 
FRESTA MESCLA FLECHA MESCLA 
 
CRAQUE DRIBLA DRIBLA CRAQUE 
COBRA BRILHA CRAQUE DRIBLA 
BRILHA DRIBLA CRAQUE COBRA 
DRIBLA COBRA BRILHA CRAQUE 
 
BRUXA BLUSA BRUSCA BLOCO 
BLUSA BRUXA BLOCO BRUSCA 
BRUSCA BLOCO BRUXA BLUSA 
BLOCO BRUXA BLUSA BRUXA 
 
 
GLOMO GROSA GOMO GROTA 
GOMO GROTA GLOMO GOMO 
GROTA GLOMO GOMO GROSA 
GROSA GOMO GLOMO GROTA 
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Exercício de travalíngua 

1) Em cima daquele morro tem uma arara loura. A arara loura fala. Fala, arara loura! 

2) O tigre estraga o trigo, tire o tigre do trigal. 

3) Um tigre, dois tigres, três tigres me intrigam. 

4) A aranha arranha o jarro. O jarro arranha a aranha 

5) O pinto pia, a pipa pinga. Quanto mais o pinto pia mais a pipa pinga. 

6) O peito do pé de Pedro é preto. É preto o peito do pé de Pedro. 

7) O prestidigitador prestativo e prestatário está prestes a prestar a prestidigitação prodigiosa e prestigiosa. 

8) A prataria da padaria está na pradaria prateando prados prateados. 

9) Branca branqueia as cabras brabas nas barbas das bruacas e bruxas branquejantes. 

10) Trovas e trovões trovejam trocando quadros trocados entre os trovadores esquadrinhados nos quatro cantos. 

11) As pedras pretas da pedreira de Pedro pedreiras são os pedregulhos com que Pedro apedrejou três pretas prenhas. 

12) O grude da gruta gruda a grua da gringa que grita e, gritando , grimpa a grade da grota grandiosa. 

13) No quarto do crato eu cato quatro cravos cravados no crânio da caveira do craveiro. 

14) O lavrador é livre na palavra e na lavra, mas não pode ler o livro que o livreiro quer vender. 

15) Fraga deflagra um drible, franco franqueia o campo, o povo se inflama e enfrenta o preclaro juri , que declara grave o 
problema. 

16) Quero que o clero preclaro aclare o caso de clara e declare que tecla se engana no que clama e reclama. 

17) A flâmula flexível no florete do flibusteiro flutuava fluorescente na floresta de flandres. 

18) Na réplica a plebe pleiteia planos de pluralidade plausíveis na plataforma do diploma plenipotenciário. 

19) No tablado oblongo os emblemas das blusas das oblatas estavam obliterados pela neblina oblíqua. 

20) A hidra, a dríade e o dragão ladrões do dromedário do druida foram apedrejados. 

21) O lavrador lavrense estudou as livrilhas e as lavrascas no livro do livreiro de lavras. 

22) O pingüim banhou-se na água do aquário. 

23) O gato cruel cravou as garras no cangote do camundongo que comia crosta de cará na cumbuca quebrada. O cão 
que cochilava acordou com o conflito e correu com o gato. 

24) Esse quadro representa a esquadra da Guanabara. 

 

17. Respirando corretamente 

Para falar em rádio precisamos dominar a respiração e nossas emoções. Você sabia que a respiração determina estados de 
euforia, nervosismo, estress, cansaço, relaxamento e tranqüilidade? 

As vozes e os sentimentos que nos passam: 

 Voz rouca – passa cansaço ao ouvinte. 

 Voz áspera – transmite agressividade, desagradável. 

 Voz sonora – causa impressão de fraqueza. 

 Voz sussurrada – confere caráter intimista. 

 Voz fluida – confere sensualidade ao falante. 

 Voz gutural – transmite raiva e agressividade. 

 Voz comprimida – caráter rígido ao falante. 

 Voz bitonal – indefinição de personalidade ou sexo do falante. 

 Voz diplofônica – causa sensação de estranheza ou medo. 
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 Voz polifônica – sensação de deterioração física. 

 Voz monótona – não captura o ouvinte. 

 Voz trêmula – passa fragilidade. 

 Voz pastosa – sensação de limitações mentais. 

 Voz branca – reflete timidez e falta de energia. 

 Voz crepitante – causa estranheza, medo e aflição. 

 Voz infantilizada – falta de amadurecimento psicológico. 

 Voz virilizada – característica da masculinidade. 

 Voz hipernasal – confere ao ouvinte a sensação de afetividade, carinho e sensualidade. 

 Voz hiponasal – causam a mesma sensação de limitação de limitação intelectual da hipernasalidade 

 

Na radiotransmissão é preciso: 

- falar com ênfase ou energia, sem gritar, dando vida às palavras faladas; 

- pronunciar corretamente as palavras, sílabas tônicas e acentuação, dando clareza e nitidez; 

- dar a entonação correta (melodia) – cada locutor desenvolve seu estilo; 

- auto-observar-se quando estiver triste, apressado, inseguro, e mudar o tom de voz para não passar esses sentimentos 
aos ouvintes. 

 

Exercício de respiração 

a) Respirar bem significa produzir boa voz. O ar é indispensável ao aparelho vocal. Inspire devagar pelas narinas, 
enchendo bem os pulmões. Segure por dois segundos. Expire vagarosamente pela boca, esvaziando os pulmões, segure 
por dois segundos. Repita mais seis vezes, aumentando os segundos de pausa entre a inspiração e expiração. 

b) Os locutores, cantores e apresentadores conhecem o segredo do diafragma para empostar e potencializar a voz, 
evitando desgastes de energia sem necessidade. O diafragma é um músculo situado na base da caixa toráxica, apoiando o 
coração e os pulmões. Experimente respirar com ajuda do diafragma: inspire e imagine levando o ar até o estômago. 
Expire contraindo o diafragma e não os pulmões. Inspire com bastante vigor, prenda a respiração por dois segundos, 
expire com uma das mãos sobre o diafragma falando: o rrrrato, rrrroeu, a rrroupa, do rrrrrei de rrrrroma! 

 

Exercício – apresentando as manchetes 

1) ESCALADA DO MEDO. TROPAS AMERICANAS ABREM FOGO CONTRA CIVIS NO IRAQUE. 

2) E NA NOSSA GUERRA DIÁRIA... A QUEM RECORRER QUANDO A DROGA TORNA-SE A PRINCIPAL PARCEIRA 
DOS FILHOS. 

3) POPÓ ATINGE O PESO IDEAL PARA TENTAR UNIFICAR OS TÍTULOS EM CHICAGO. 

4) O ASSASSINATO QUE CHOCOU OS AMERICANOS COMEÇA A SER ESCLARECIDO COM A PRISÃO DO 
MARIDO DA VÍTIMA.  

5) CARGA PESADA. TRABALHADORES SOFREM DO ESTRESSE PÓS FERIADO. SERÁ QUE É POSSÍVEL ENTRAR 
NA ROTINA SEM SOFRIMENTO?  

6) ELE, DE NOVO. O TOMATE É MAIS UMA VEZ RESPONSÁVEL PELA ALTA DA INFLAÇÃO - E A QUEDA DOS 
JUROS É IMPROVÁVEL.  

7) SAFRA DE OURO. A RIQUEZA DA SOJA TRANSFORMA PRODUTORES NOS NOVOS MILIONÁRIOS DO 
CAMPO. VEJA AGORA NO JORNAL DA GLOBO.  

8) FISCAIS DO RIO DE JANEIRO ACUSADOS DE CORRUPÇÃO VÃO PASSAR A NOITE NA CADEIA. 

9) MOMENTOS DRAMÁTICOS NUMA PENITENCIÁRIA DE MINAS. PRESOS REBELADOS AMEAÇAM MATAR 
REFÉNS. 
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10) O PREÇO DO PESO: QUARENTA POR CENTO DOS BRASILEIROS ESTÃO ACIMA DO PESO E JÁ CUSTAM 
MAIS DE UM BILHÃO DE REAIS AOS COFRES PÚBLICOS 

11) TUBARÕES ATACAM NO RECIFE E ATLETA TEM PARTE DA PERNA DILACERADA.  

12) PROCURA-SE UM PATRÃO. CIDADE DE DESEMPREGADOS SE OFERECE COMO MÃO-DE-OBRA EM 
CLASSIFICADOS E NA INTERNET.  

13) UM ROSTO NOVO EM FOLHA. COMO SERIA A FACE DE SADDAM HUSSEIN, CASO ELE SE SUBMETESSE A 
UMA CIRURGIA PLÁSTICA? DAQUI A POUCO, NO JORNAL DA GLOBO.  

14) DOR NO BOLSO. PLANO DE SAÚDE SOBE QUASE 9,5% A PARTIR DE MAIO.  

15) TRISTE HISTÓRIA. CORPOS DE MULHER E BEBÊ ENCONTRADOS NUMA PRAIA PODEM DESVENDAR O 
MISTÉRIO QUE COMOVEU OS ESTADOS UNIDOS. 

16) DUNGA ESBANJA MAU HUMOR NA ÁFRICA DO SUL. 

17) CAIXA: LOTÉRICAS NÃO PODEM PROMOVER BOLÕES. 

18) CASO JOÃO HÉLIO: JUSTIÇA SUSPENDE PROTEÇÃO A JOVEM CONDENADO. 

19) CHARLIE SHEEN: ATOR INICIA REABILITAÇÃO. 

20) ASSALTANTE DISPARA TIROS NO SAGUÃO DO AEROPORTO SANTOS DUMONT. 

21) FUI FLECHADO PELO AMOR, DIZ MIGUEL. MÉDIDO ADMITE PAIXÃO POR LUCIANA. 

22) GOVERNADOR INTERINO DO DISTRITO FEDERAL RENUNCIA. 

23) SOGRO E MARIDO DE TURISTA ALEMÃ MORTA EM PERNAMBUCO SÃO PRESOS. 

24) CAMPANHA NA FRANÇA LIGA FUMO A SEXO ORAL FORÇADO. 

25) PRESOS SUSPEITOS DE ATIRAR EM TORCEDORES DURANTE BRIGA. 

26) OPOSIÇÃO QUER INFORMAÇÕES SOBRE TELEBRÁS E OBSTRUI CÂMARA. 

27) AÇÚCAR GUARANI COMPRA METADE DA USINA VERTENTE POR R$ 105 MILHÕES. 

28) SERRA: SÓ OPORTUNISTAS PODERIAM USAR CASSAÇÃO DE KASSAB POLITICAMENTE. 

29) TROTE SOLIDÁRIO: CALOUROS DA UNIGRANRIO DOARÃO SANGUE. 

30) BANDIDOS ATEIAM FOGO EM ÔNIBUS EM SÃO VICENTE, LITORAL DE SÃO PAULO. 

31) NITERÓI TEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREJUDICADO. 

32) INTEGRANTES DO DEM QUEREM A DISSOLUÇÃO DO DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 

33) HILLARY CLINTON DEVE SE ENCONTRAR COM LULA EM BRASÍLIA NO DIA 2 DE MARÇO. 

34) MOTORISTAS E DONOS DE EMPRESAS DE ÔNIBUS ASSINAM ACORDO PARA FIM DA GREVE EM MINAS 
GERAIS. 

35) NOVO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DIZ QUE NÃO ACEITARÁ INGERÊNCIA POLÍTICA 

(MANCHETES DO JORNAL O GLOBO) 

 

18. Técnicas de entrevista 

(segundo o jornal Folha de São Paulo) 

As técnicas de entrevista permitem que o leitor conheça, do personagem entrevistado (e não do entrevistador) as  
opiniões, idéias, pensamentos e observações. Uma entrevista é um instrumento, através do qual o jornalista apura idéias, 
opiniões e informações do personagem da notícia. Não é uma polêmica.  

 

18.1. As perguntas de uma entrevista devem ser: 

1) breves; 

2) diretas; 

3) produzidas para evitar a presença de uma resposta implícita (embora possam conter uma hipótese). 
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18.2. O comunicador/entrevistador: 

1) não deve polemizar com o entrevistado;  

2) deve identificar contradições; 

3) mencionar ponto de vistas opostos aos do interlocutor;  

4) levantar objeções. 

 

18.3. Ao reproduzir uma declaração textual: 

1) o jornalista não deve alterar a literalidade do que foi dito; 

2) deve eliminar – no caso de serem jornalisticamente irrelevantes – repetições ou palavras impróprias da linguagem oral; 

3) deve ordenar idéias com o objetivo de facilitar a leitura. 

 

18.4. O que reproduzir das entrevistas? 

As frases mais importantes, mais expressivas e mais espontâneas. 

 

18.5. Qual valor da entrevista? 

As declarações textuais devem ser valorizadas pela sua raridade. Quanto menos forem usadas, mais valores terão perante 
o leitor. 

 

18.6. Qual importância da entrevista? 

As entrevistas são importantes pelos fatos inusitados que determinadas opiniões possam ter na boca de uma personalidade 
e pelo impacto que podem causar no público. 

 

18.7. Recomendações para uma boa entrevista:  

1) não abrir textos com declarações textuais; 

2) deve-se evitar reproduzir declarações textuais com mais de 3 linhas; 

3) durante as entrevistas, o jornalista tem os direitos de: perguntar tudo; de inquirir e reinquirir; de contrapor informações, 
fatos e evidencias; de tentar obter, com obstinação, a informação desejada; 

4) deve-se evitar: agressões ao entrevistado; tentar convencê-lo de seus pontos de vista; comportamento passivo; ficar 
insatisfeito com a recusa do entrevistado em responder à qualquer pergunta. 

 

18.8. Comportamentos recomendados durante a entrevista: 

1) marcar entrevista com antecedência, sempre que for possível; 

2) informar o entrevistado com antecedência sobre o tema e a duração do encontro, quando possível; 

3) munir-se de um mínimo de informações sobre o tema da entrevista, através de consulta previa ao seu banco de dados; 

4) levar o material necessário para o registro da entrevista; 

5) nunca confiar apenas na memória; 

6) vestir-se de forma que não destoe do ambiente em que será a entrevista, para não inibir o entrevistado, nem agredi-lo; 

7) manter uma posição de distância com relação ao entrevistado; 

8) ter sensibilidade profissional para garantir a abertura de um bom canal de comunicação. 
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18.9. O entrevistado tem direito de: 

1) retificar; 

2) acrescentar declarações. Quando isto ocorrer, o jornalista pode registrar as duas versões – a original e a posterior. 

 

18.10. Outras dicas 

Anotações - A atividade jornalística nunca prescinde de anotações. Nem o uso do gravador as dispensa, ainda que não 
venham a ser utilizadas. Ao anotar o repórter se familiariza com o assunto, organiza seu pensamento e fixa melhor os 
vários aspectos do tema. 

Blocos - usar o bloco de anotações. Folhas soltas aparentam desorganização e podem se perder. 

Gravador - é recomendável seu uso nas entrevistas. Mas ele não dispensa anotação do jornalista. As consultas às fitas 
gravadas: reavivam a memória e possibilitam citações textuais. O uso do gravador é uma garantia para o profissional. 
Quem o utiliza fica ao abrigo de desmentidos. Mas seu inconveniente é que às vezes pode intimidar o entrevistado. Nesse 
caso, é melhor não utilizá-lo.  

Edição de entrevista pingue-pongue - deve ser introduzida por um pequeno texto, de, no máximo quarenta linhas. No 
texto, o entrevistador: dá pequeno perfil do entrevistado e fala sobre as condições nas quais a entrevista transcorreu e o 
local onde ela foi conhecida. 

 

19. Produzindo um programa radifônico – o Boca da Mata 

Produzir um programa de rádio exige trabalho em equipe, a não ser que você domine todas as funções necessárias como 
produção, edição de texto, reportagem, locução, edição de áudio e técnicas para radiodifusão. Também é preciso a 
dedicação para produzir um programa dinâmico, atraente, com linguagem clara e interesse público. 

O rádio é o meio de comunicação que dá feedback (respostas ou retornos da mensagem) mais rápido, mesmo na era da 
internet e dos e-mails. A informação de qualidade repercute imediatamente à sua transmissão, por isso é importantíssimo 
o trabalho comprometido com a informação, ética do comunicador e a verdade. 

O Boca da Mata – programa de gente, bicho e planta é um programa radiofônico produzido a partir de 2008 pelo Projeto 
Rádio Ecologia, do Núcleo de Ecomunicadores dos Matos (NEM), uma ONG de comunicação ambiental nos estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por meio de parceria com o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ-
RS) e apoio do Programa de Pequenas Subvenções para Ecossistemas (EGP) do Comitê Holandês da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN-NL), foram produzidos 32 programas temáticos sobre Pantanal e meio 
ambiente. As edições podem ser ouvidas ou baixadas no site www.dosmatos.org.br 

Divulgado amplamente na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, no Brasil, Bolívia e Paraguai, o Boca da Mata se consolidou 
como um programa que divulga cidadania, meio ambiente e educação através das ondas de rádios parceiras da região. 
Seu lema é: “quem tem informação vive melhor”.  

 

O programa é estruturado com as seguintes seções: 

- Dedo de Prosa: entrevistas com especialistas e convidados especiais sobre determinado tema, intercalando três blocos 
durante uma edição de programa. 

- Berrante Notícias: parte noticiosa. 

- Ciranda Solidária: divulgação de boas iniciativas, campanhas e projetos socioambientais. 

- Porteira Aberta: apoia ideias, ações, políticas e projetos de relevante interesse socioambiental. 

- Porteira Fechada: desaprova ações e projetos que degradam o meio ambiente ou pioram a nossa qualidade de vida. 

- Cura do Mato: traz receitas culinárias valorizando a cultura regional, e dicas de saúde. 

- Alô: é aberto a ouvintes ou convidados que queira dar um recado, uma bronca ou mandar uma mensagem através do 
programa. 
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Exercício – edição especial da bacia do Apa 

Antônio João: Campanha ou dica socioambiental (60 seg.) + Notícia (30 seg.) 

Bela Vista e Bella Vista: Porteira Aberta (60 seg.) + Porteira Fechada (60 seg.) 

Bonito: Ciranda Solidária (60 seg.)  

Caracol: Campanha ou dica socioambiental (spot de 60 seg.) + Alô (30 seg.) 

Jardim: Dica ou receita (Cura do Mato – 120 seg.) 

Ponta Porã e Pedro Juan Caballero: Dedo de Prosa (blocos 1, 2 e 3) – incluir na apresentação e finalização a participação 
de todos os municípios. Cada bloco deve ter máximo de 180 seg. + 20 seg. para introdução + 20 seg. para finalização. 
Incluir breve explicação sobre a bacia do rio Apa. 

Porto Murtinho e Carmelo Peralta: Notícia em portunhol (30 seg.) + campanha ou dica (60 seg.) 

Puerto Valle Mi e San Lázaro: Informação de utilidade pública (60 seg.) + Alô (20 seg.) 

San Carlos: Dica sobre cultura (90 seg.)  + Alô (30 seg.) 

Total de tempo: 22,5 minutos 

 

a) Discuta no grupo as sugestões de pauta e defina-as 

 

b) Divida a equipe: 

- produtores (produção da pauta) / repórteres (captação e entrevistas) / editores de texto (revisão, correção e roteiro) / 
locutores (narração ou locução) / editores de áudio (trilhas, BGs e direção artística – entonação, ênfase etc.) 

 

c) Comece o trabalho 

* Produtores – fazer a pauta com: cabeçalho, histórico, enfoque, sugestões de fontes e perguntas e anexos. 

* Repórteres – preparar a introdução do conteúdo informativo (cumprimento aos ouvintes, apresentação do repórter, 
introdução ao assunto abordado) com a pauta iniciem a captação do áudio (entrevistas, depoimentos ou informações); 
fazer o texto da finalização da matéria ou informação (apresentação do repórter e chamada para o programa ou rádio) 

* Editores de texto – devem auxiliar a equipe de produção e repórteres na elaboração dos textos, correção ortográfica, 
gramatical e zelar por um texto e fala clara, objetiva, sem cacofonias, direto, sem termos técnicos ou cultos demais, evitar 
gírias, cuidar das falas de palavras que possam confundir o ouvinte, verificar as regras para citação de siglas ou abreviaturas 
bem como de função e profissão dos entrevistados. Inserir os conteúdos da pauta e das entrevistas no modelo de lauda 
do Boca da Mata. 

* Locutores – fazer diversas leituras (travalínguas, notícias), durante 10 minutos, afim de aquecer a voz. Fazer exercícios de 
respiração. Evitar: líquidos gelados, alimentos doces ou gordurosos como chocolate, pastilhas, balas, sprays, ar 
condicionado, ambientes com mofo, poeira ou cheiro forte, falar alto ou cantar, cochichar, pigarrear, choques bruscos de 
temperatura, roupas apertadas. Comer maçã e tomar água em temperatura ambiente antes da locução. 

* Editores de áudio – devem acompanhar as equipes de produção, reportagem e locução para definir as melhores trilhas 
para o produto informativo. Verificar a necessidade de fazer vinheta de abertura e encerramento, ou de trilha para spots, 
informativos etc. Cronometrar os conteúdos (fala dos repórteres, áudio dos entrevistados, locução) para fechar um 
conteúdo de acordo com o tempo previsto. 

 

20. Dicas para a edição de texto e locução 

– Quando usar siglas, primeiro fale seu significado por extenso e depois sua abreviação como, por exemplo: O Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama divulga o balanço da operação...; 

– Cuidado com palavras que possam confundir o ouvinte, como endereços de internet, e-mails, fale por extenso e depois 
soletre (radioclubefm@musica.com.br – rádio clube éfe eme, arroba música, ponto com, ponto be erre – repetindo: rádio 
clube éfe de faca, eme de Maria, arroba música ponto com, ponto be-érre). 

– Seja sempre direto na linguagem radiofônica; 
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– Evite uso excessivo de adjetivos; 

– Quando citar cargos e pessoas, primeiro fale o cargo e depois a pessoa. 

– Não use linguagem culta ou técnica, se for preciso, explique os termos. Evite as gírias. 

– Evite a cacofonia: alma minha...(maminha), cadê ela? (cadela), vou me já! (mijar), por cada (porcada), essa fada (é 
safada), etc.  

– Sempre leia as notícias e seu roteiro antes de entrar no ar. 

– Tenha segurança ao falar, você é o radialista, transmite informações de credibilidade, de interesse público, faz isso com 
responsabilidade e é ouvido e respeitado pelos ouvintes. 

– Evite dar opiniões, a não ser em parte do programa exclusiva para comentários ou seja a linha editorial da sua rádio. 

– Ao iniciar a notícia, flash ou entrevista identifique-se ou certifique que o locutor anuncie seu nome. Ao finalizar a 
informação identifique-se despedindo-se: Gil Gomes para o Aqui Agora! / Yara Medeiros, a repórter das águas, para o Boca 
da Mata! 

– Nas aberturas de um programa: 

a) Cumprimente os ouvintes: Olá pessoal! / Bom dia ouvintes! / Boa tarde... / Boa noite... 

b) Informe o nome do programa e/ou da rádio e sua sintonia: Olá ouvintes da FM Natureza Viva, 107,7, no ar: Meu 
Ambiente, Minha Vida! 

c) Identifique-se: Olá ouvintes da FM Natureza Viva, 107,7, no ar: Meu Ambiente, Minha Vida! Eu sou Caio Guató e 
começamos agora a transmissão de notícias e dicas ecológicas! 

d) Convide os ouvintes para participar e anuncie o próximo conteúdo: Você que está sintonizando a FM Natureza Viva ligue 
pra gente agora e dê seu recado, faça sua reclamação ou dê sugestões para o programa! Vamos começar com a entrevista 
especial da semana... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

21. Exemplo de lauda de rádio 

BOCA DA MATA 
Núcleo de Ecomunicadores dos Matos 

PROGRAMA 25 – O PANTANAL BOLIVIANO 
Data: 17/07/2009 

TRILHAS, LOCUTORES E 
EFEITOS TEXTO / ARQUIVOS 

---------------------------- PARTE 1 ------------------------- 

TRILHA FLAUTA ANDINA – MÚSICA BOLIVIANA (SEGUIR TENDÊNCIA EM TODOS OS BLOCOS) 
HELLEN 
 
 

OLÁ, COMEÇA AGORA UMA NOVA EDIÇÃO DO BOCA DA MATA, PROGRAMA DE GENTE, BICHO 
E PLANTA! 

KENJI 
O BOCA DA MATA É UMA INICIATIVA DO NÚCLEO DE ECOMUNICADORES DOS MATOS EM 
PARCERIA COM O NÚCLEO DE ECOJORNALISTAS DO RIO GRANDE DO SUL. 

HELLEN 
NO PROGRAMA PASSADO DESVENDAMOS OS CONHECIMENTOS SOBRE O PANTANAL DO 
PARAGUAI 

KENJI E ESTA SEMANA NOSSO ASSUNTO É O PANTANAL BOLIVIANO! 

VH DEDO DE PROSA ///////// 

HELLEN 
 
 
 
 
KENJI 
 
 
 
 
 
 
HELLEN 
 
 
 
 

HOJE A ENTREVISTADA É A PAMELA REBOLLEDO, CHILENA 
QUE VIVE HÁ 32 ANOS NA BOLÍVIA. ELA É BIÓLOGA E MESTRE 
EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO. 
 
 
A PAMELA TAMBÉM PARTICIPA DA REDE PANTANAL 
E DA ALIANÇA PARAGUAI-PARANÁ. NA REGIÃO PANTANEIRA ATUA PELA DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DESDE 1996 
E É RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PANTANAL 
DO WWF-BOLÍVIA. 
 
 
PAMELA, GRACIAS PELA ENTREVISTA EXCLUSIVA 
AO BOCA DA MATA POR SKYPE, UMA TECNOLOGIA 
DE COMUNICAÇÃO PELA INTERNET. A GENTE JÁ CONHECE 
UM POUCO DO PANTANAL MATO-GROSSENSE E TAMBÉM 
DO PANTANAL PARAGUAIO. MAS NA BOLÍVIA 
COMO SE CARACTERIZA ESSA REGIÃO QUE É UM PATRIMÔNIO NATURAL DA HUMANIDADE? 

RESPOSTA PAMELA DEDO_PROSA_PAMELA01 – 1:12MIN. 

KENJI 
E NO PANTANAL BOLIVIANO EXISTEM ÁREAS PROTEGIDAS LEGALMENTE? 
 

RESPOSTA PAMELA DEDO_PROSA_PAMELA02 – 1:38MIN. 

HELLEN 
NO DEDO DE PROSA CONVERSAMOS HOJE SOBRE O PANTANAL DA BOLÍVIA COM PAMELA 
REBOLLEDO, BIÓLOGA E MESTRE EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO. VOLTAMOS JÁ! 

VH BOCA DA MATA /////////////// 

---------------------------- PARTE 2 ------------------------- 

 
 
22. Editando no computador 
 
Acompanhe a aula prática e instale o software audacity no computador. O manual do programa, plugins de efeitos e 
exportação de arquivos em MP3 encontram-se no CD-Rom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

23. Referências 
 
1) www.riosvivos.org.br – www.ecoa.org.br – www.dosmatos.org.br – www.redeaguape.org.br – 
www.redeaguape.org.br/penaagua – artedefalar.tripod.com 
 
2) Apostilas sobre a voz e arte de falar da Universidade Federald o Rio Grande do Norte (UFRN) – Centro de 
Comunicação Social – Jornalismo (Comidia) – Projeto Toque de Rádio 
(www.comidia.ufrn.br/toquederadio/html/apostilas.htm). 
 
3) Apostila do Curso de Educomunicação do Projeto Coletivo Educador Cidema (em anexo). 
 
4) Apostila de mini-capacitação de comunicação ambiental da Rede Aguapé de Educação Ambiental do Pantanal, elaborada 
com materiais do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e outros organizados por 
Allison Ishy. 
 
5) Projeto Rádio Ecologia – Núcleo de Ecomunicadores dos Matos (NEM) / Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do 
Sul (NEJ-RS) / EGP – IUCN-NL. 
 
 
 
* Este material é parte integrante da Oficina de Educomunicação de Rádio Popular do Projeto de Fortalecimento de Políticas de Educação Ambiental 
para o Pantanal: O Caso da Bacia do Apa, executado pela Mupan em parceria com diversas organizações e apoio do Programa de Pequenas Subvenções 
para Ecossistemas (EGP). Organizador: Allison Ishy. O material pode ser reproduzido apenas para fins sem caráter lucrativo, desde que citadas as 
referências. Esta formação foi preparada com apoio financeiro do Comitê Holandês da União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN – NL). 
As opiniões emitidas, assim como informações e material apresentado e, as designações geográficas e geopolíticas utilizadas neste produto, não 
representam, de forma alguma, qualquer opinião por parte da IUCN – NL ou das instituições e organizações que provêem fundos para esta. 
 
 
 
 
 


