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NARRAÇÃO JORNALÍSTICA: ANÁLISE DE LOCUÇÕES DAS 

RÁDIOS BANDNEWS E CBN 

1.RESUMO 

A proposta deste projeto é observar, por análise de gravações e 

observação “in loco” o trabalho de jornalistas/locutores em duas emissoras de 

rádio em São Paulo (Bandnews e CBN), para analisar a interpretação do texto, 

tanto narrado quanto improvisado, identificar e entender as causas pelas quais 

se dão erros frequentes como elisão, cacofonias, falta de ritmo e a 

interpretação, cujos efeitos refletem no processo de comunicação e no 

entendimento do ouvinte. 

2. INTRODUÇÃO 

De alguns anos para cá, tem-se observado um aumento na frequência 

de erros e deficiências na narração jornalística pelo rádio, entre os quais elisão, 

cacofonias, pronúncia errada, falta de correção, de ritmo e, sobretudo, falta de 

interpretação na leitura de textos para os ouvintes. A busca desta pesquisa é 

por mostrar se a interpretação do apresentador da informação no rádio é capaz 

de melhorar ou piorar a relação entre uma simples informação e o 

conhecimento mais claro do que se informa, como comprovação de que a 

interpretação e a vibração e energia da voz implica em melhor ou pior 

compreensão da informação.  

Há erros de narração improvisada ou leitura de escrita ocasionados por 

uma série de fatores, como limitações na articulação dos locutores, falta de 

tempo para revisar os textos, falta de bagagem cultural, falta de 

autoconhecimento e consequentemente, de ética para com a profissão. A 



pesquisa se propõe a comprovar se de fato a atual narração jornalística 

desvaloriza a comunicação com o ouvinte, além de quebrar o processo de 

comunicação, já que “o objetivo do falante é ter sua ideia formulada em 

palavras, ouvidas, e traduzidas eficientemente pelo ouvinte de forma que a 

ideia que o ouvinte capta seja essencialmente original do falante.” 

(PICCOLOTO e SOARES, 2002, p.13) 

Conforme Milton Jung cita em seu livro Jornalismo de rádio, quando o 

rádio nasceu, os microfones, transmissores e receptores de baixa qualidade, 

além da necessidade de encobrir a falta de imagens, que é característica do 

veículo, decretavam o meio de comunicação como exclusivo para homens de 

boa voz, com tons graves realçados. Mas, com a evolução tecnológica, o 

veículo abriu as portas para mulheres, também com boa voz, porém sem a 

necessidade de força-la ou conter tons graves tão evidentes (p. 118-119). 

Nos anos 80 o radiojornalismo passa a se reinventar, sobretudo 

apoiando-se na fala improvisada de apresentadores e repórteres e aderiu a 

uma nova linguagem, mais natural e próxima do público. Este padrão 

radiofônico é mantido até hoje e exige que o locutor seja articulado, entenda o 

fato que está noticiando e sobretudo saiba interpretar a informação, para dar 

sentido a ela por meio da impostação vocal (JUNG, p. 119). 

Fatores como a propriocepção, relaxamento e respiração serão 

observados, já que “durante uma locução, se o locutor não controla o ar 

expirado, acaba tendo de inspirar várias vezes durante a leitura” (CÉSAR, 

2009, p. 71) e essa ação “provoca erros de cadência e pode levar à distorção 

do significado daquilo que está falando.” (CÉSAR, 2009, p. 71), visto que para 

um locutor burlar esse transtorno precisa entender como seu corpo funciona, 

quais são suas limitações. 

Além do dia a dia da rádio, serão vistas as condições em que os textos 

são escritos, se são ou não revisados (no caso dos textos narrados) e se há 

interpretação ou leitura corrida; como o apresentador improvisa seu texto, tipo 

de linguagem/jargão que utiliza para noticiar devido fato. 

Neste estudo também serão analisadas, por gravações e 

acompanhamentos “in loco” em emissoras as locuções dos textos jornalísticos 



de acordo com suas características (sínteses noticiosas, apresentação de 

radiojornal e notas) e o perfil da rádio em questão. Os resultados obtidos serão 

contrapostos com o que for observado no processo de construção e 

improvisação textual, a fim de entender as causas e os efeitos gerados na 

audiência. 

3. OBJETIVOS 

GERAL: 

- Identificar erros de elisão, pronúncia, cacofonias, falta de ritmo, 

interpretação e correção em diferentes formatos do radiojornalismo, “in loco” e 

por gravações e as causas desses erros; 

ESPECÍFICOS: 

- Medir a recepção que os ouvintes fazem das notícias que ouvem pelo 

rádio enquanto dirigem no trânsito de São Paulo; 

- Verificar os efeitos de erros gerados na narração, no que diz respeito 

ao processo de comunicação; 

- Estipular a proporção dos efeitos na compreensão por parte do público 

da narração jornalística. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa será baseada em 1) pesquisa 

bibliográfica; 2) gravação, decupagem e análise de material gravado (24 horas 

para cada emissora) realizada nas rádios Bandnews e CBN em 2017 sobre 

notícias em geral; 3) visita e observação de campo nas redações das duas 

emissoras, para registrar o dia-a-dia das rádios; 4) entrevistas com 

pesquisadores da área e jornalistas/locutores. 5) Pesquisa de campo para 

medir recepção do público ouvinte, representativo do público de trabalhadores 

que se locomovem de carro na cidade de São Paulo, e que ouvem as rádios 



informativas CBN e BandNews no trânsito. 6) Verificação sobre quanto esse 

ouvinte reteve da informação original que ouviu em uma das rádios 

informativas, enquanto se deslocava pela cidade; comparando com a gravação 

de tudo o que ele ouviu no trajeto que fez. 

6.DESENVOLVIMENTO E RESULTADO PRELIMINARES 

As audições de ambas as emissoras foram iniciadas em julho. Esta 

primeira ‘remessa’ foi analisada e os erros foram mapeados por emissora. Os 

dados foram comparados e até então, a Bandnews FM se sobressaiu nos 

quesitos de precarização do conteúdo veiculado ao público. 

Enquanto esse mapeamento era desenvolvido, foi realizada a primeira 

visita à rádio do Grupo Bandeirantes, no dia 27 de julho, a fim de entender o 

organograma do local.  

Isso possibilitou uma noção mais clara das dificuldades que o jornalista 

deste veículo enfrenta diariamente a ponto de a qualidade do conteúdo 

transmitido ser afetada. 

Dos fatores que coincidem na apresentação das notícias, o tempo – na 

era da Internet – e a improvisação são os principais inimigos para a 

interpretação adequada e criação de sentido ao fato noticioso. 
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