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RESUMO 

 

Este paper é resultado de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) cujo objetivo 

principal envolveu a produção de uma série de reportagens em áudio sobre esportes 

paralímpicos, tendo em vista que essas modalidades recebem menor espaço na mídia 

quando comparadas às modalidades olímpicas. O material sonoro foi disponibilizado 

em dois suportes: analógico, para veiculação no rádio hertziano, e digital, com o 

conteúdo disponível na Internet. O percurso metodológico abrangeu pesquisa 

bibliográfica e documental, além de estudos quantitativos, qualitativos e descritivos 

realizados por meio de análise de conteúdo e pesquisa quantitativa descritiva. A 

metodologia também foi composta por pesquisa aplicada, etapa que resultou na 

elaboração da série de reportagens. Ao final de todos os processos, constatou-se que as 

novas tecnologias podem facilitar e trazer novas oportunidades ao radiojornalismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias fizeram com que as maneiras do ouvinte acessar o rádio 

fossem diversificadas. Não se ouve mais a programação das emissoras apenas pelo AM 

ou FM. É possível escutar rádio de qualquer lugar do planeta através da Internet ou de 

um canal da TV por assinatura. Além disso, existe uma opção variada de receptores: 

celular, computador, receptor do carro, além do tradicional radinho de pilha, que ainda 

sobrevive. 

Com o surgimento e a evolução da Internet as formas de oferecer o conteúdo 

radiofônico também foram ampliadas. Ferraretto (2014) separa o rádio atual em dois 

grupos. No primeiro está o rádio de antena ou hertziano, cujas transmissões são feitas 

através de ondas eletromagnéticas. O outro grupo é chamado de rádio on-line e 

subdivide-se em rádio na web, composto por emissoras de antena que também 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Recém-graduado em Jornalismo pela USC, e-mail: luisfelipecarrion@hotmail.com. 
3 Recém-graduado em Jornalismo pela USC, e-mail: renatosonego@hotmail.com. 
4 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da USC, e-mail: daniela.bochembuzo@usc.br.  

mailto:daniela.bochembuzo@usc.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

disponibilizam a programação on-line; web rádio, cujas emissoras atuam 

exclusivamente na Internet; e o podcast, que envolve as várias práticas de disponibilizar 

arquivos na Internet para ouvir on-line ou fazer download. 

Dentro desse novo cenário tecnológico, as emissoras radiofônicas passaram a 

explorar outras mídias, como imagens e vídeos, fazendo com que o rádio na Internet 

deixasse de ser um veículo de comunicação exclusivamente sonoro. 

Entretanto, a maior mudança que o rádio na Internet proporciona é a relação do 

ouvinte com a emissora. Neuberger (2012) lembra que a web proporciona uma gama 

muito maior de participação, como comentários, enquetes e redes sociais. Dessa forma, 

quem ouve rádio passa a ser também um colaborador da emissora. 

Outra mudança no conceito do rádio moderno diz respeito à produção e 

disponibilização de conteúdo para ser baixado e/ ou ouvido a qualquer momento. É o 

“rádio on demand”. (NEUBERGER, 2012, p. 127). O ouvinte não precisa mais ouvir 

seu programa favorito em tempo real, acessando o conteúdo posteriormente ou até off-

line, refletindo nas formas de se fazer radiojornalismo atualmente, que são várias. 

De acordo com Barbosa Filho (2003) os formatos que podem ser colocados em 

prática no jornalismo radiofônico são: nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, 

comentário, editorial, crônica, radiojornal, documentário jornalístico, mesas-redondas 

ou debates, programa policial, programa esportivo e divulgação tecnocientífica. 

No radiojornalismo diário verifica-se a predominância de formatos que 

apresentam os fatos de forma mais breve e sem tanto aprofundamento, como as notas, 

os boletins e as notícias. Ferraretto (2014) explica que uma notícia produzida para o 

rádio deve ser clara, precisa e concisa, o que reforça a predominância da brevidade no 

jornalismo das emissoras. 

Entretanto, existem ocasiões em que o jornalista pode trazer um fato com mais 

profundidade, característica que nem sempre é possível em uma notícia, que exige 

apuração e trabalho rápido por parte do repórter. Isso se dá através da reportagem, que 

amplia de forma quantitativa o que é transmitido na notícia, podendo explorar a fundo 

as várias vertentes de um fato. Já a grande reportagem, formato escolhido para o TCC, é 

a ampliação da reportagem e permite que o jornalista explore com a maior riqueza de 

detalhes possível o fato noticiado. 

Ainda refletindo sobre os formatos que podem ser colocados em prática no 

jornalismo de rádio, o esporte é um dos assuntos que mais se destacam, através do 
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programa esportivo, que engloba as transmissões ao vivo de eventos e os programas 

destinados exclusivamente ao esporte, como as mesas-redondas.   

No início, o conteúdo esportivo não possuía o mesmo valor se comparado às 

demais editorias, como afirma Coelho (2015, p. 8): “Como poderia uma vitória nas raias 

– ou nos campos, nos ginásios, nas quadras - valer mais do que uma importante decisão 

sobre a vida política do país?”. 

Com o decorrer do tempo, o jornalismo esportivo de rádio ganhou força. Na 

década de 60 caiu no gosto popular com a predominância da cobertura futebolística. 

Nos anos 90 o radiojornalismo esportivo sofreu impacto com o aumento de 

popularidade das transmissões de televisão, já que através das Organizações Globo as 

pessoas passaram a ter acesso aos canais por assinatura para acompanhar seu esporte 

preferido. Entretanto, mesmo com a perda de espaço para a televisão e, mais 

recentemente, para a Internet, o esporte continua presente no rádio e é uma das 

principais editorias do jornalismo radiofônico. 

Durante a história do radiojornalismo esportivo brasileiro sempre houve 

predomínio do futebol, com transmissões das partidas ao vivo e programas de debate. 

Modalidades olímpicas e paralímpicas raramente têm espaço, a não ser em época de 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos ou em um grande feito de um atleta ou seleção 

brasileira que mereça ser noticiado. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso que embasa esta proposta 

foi a elaboração de uma série de reportagens em áudio sobre esportes paralímpicos, que 

seria disponibilizada em dois suportes: analógico e digital. Para alcançar tal objetivo, o 

trabalho foi dividido em duas frentes de pesquisa individuais. 

A primeira teve como objeto de estudo o rádio, analisando as características 

deste veículo de comunicação, o jornalismo radiofônico, os gêneros e formatos 

praticados, chegando até a grande reportagem.  Já a segunda frente de pesquisa tratou 

dos esportes paralímpicos, por meio de análises sobre o jornalismo especializado, o 

radiojornalismo esportivo, chegando até os esportes paralímpicos e as modalidades 

existentes. 
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Os estudos sobre o rádio e os esportes paralímpicos foram necessários para 

atingir o objetivo geral do TCC. Essa etapa foi realizada em dupla após a finalização 

dos estudos individuais. 

Entretanto, para atingir o objetivo geral foram necessários realizar alguns 

objetivos específicos:  

a) desenvolver aporte teórico sobre o rádio, o jornalismo radiofônico e os formatos 

praticados no referido veículo; 

b) verificar a frequência com que a grande reportagem aparece no rádio brasileiro; 

c) realizar uma pesquisa exploratória composta por estudo bibliográfico sobre o 

esporte paralímpico, com a origem, modalidades praticadas e competições, e 

análise midiática, com ênfase para o rádio e sobre os esportes paralímpicos; 

d) interpretar os dados e sistematiza-los de forma a nutrir produção de roteiros para 

a série de reportagens em áudio, identificando as modalidades paralímpicas 

praticadas e realizando uma pesquisa aplicada. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Ao optar-se pelo rádio como veículo de comunicação, verifica-se que este possui 

algumas vantagens. Sua estrutura de funcionamento é simples e não exige um aparato 

tecnológico tão grande quando comparado a outros veículos, nem na apuração dos fatos 

jornalísticos tão pouco no funcionamento de uma emissora. “A unidade básica 

compreende uma pessoa com um gravador, em vez de uma equipe com câmera, luzes e 

gravador de áudio.” (MCLEISH, 2001, p. 17). 

Outra característica citada por McLeish (2001) como uma das vantagens do 

rádio é o custo, que é mais em conta tanto para as emissoras, no capital e na 

manutenção, quanto para o ouvinte, já que pode ser sintonizado em vários tipos de 

receptores, como celulares, computadores e aparelhos de som dos carros. A 

simplicidade e o custo barato contribuem para que o rádio tenha facilidade de entrar ao 

vivo a qualquer momento e trazer os fatos logo após o momento em que ocorrem. 

 O formato escolhido dentro do jornalismo radiofônico para o TCC, a grande 

reportagem, justifica-se por não ter o mesmo espaço no rádio brasileiro quando 

comparado a outros, como a nota, a notícia e o boletim. Isso acontece porque a grande 

reportagem exige maior atenção na execução e requer tempo do profissional envolvido 
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na apuração e aprofundamento dos fatos, ficando restrito para ocasiões ou programas 

especiais. De acordo com Ferraretto (2014, p. 167), a grande reportagem pode ser 

definida como “[...] ampliação quantitativa e, muito mais profundamente, qualitativa do 

trabalho usual e cotidiano corporificado nos boletins dos repórteres de uma emissora de 

rádio”. 

Uma grande reportagem pode trazer depoimentos, opiniões, efeitos sonoros e até 

áudios antigos que auxiliem na compreensão da mensagem a ser transmitida. Aparece 

no rádio de duas maneiras: com duração longa ou na forma de série, sendo dividida em 

capítulos e irradiada ao longo do dia ou na semana. A série é a forma mais comum de se 

produzir uma grande reportagem no Brasil e foi o tipo escolhido para o Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Já esportes paralímpicos, tema da grande reportagem que compõe o TCC, 

também têm relevância. Segundo dados do último Censo, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o país possuía 45,6 milhões de 

pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que a maior frequência compreendia 

problemas visuais. (G1, 2012).  O esporte é uma das principais maneiras que as pessoas 

com deficiência encontram para reabilitação. 

Bagnara (2010) afirma que o desenvolvimento regular da atividade física pelas 

pessoas que apresentam algum tipo de deficiência possui três objetivos diferentes: o 

lazer, a competição e a finalidade terapêutica. 

O indivíduo pode aperfeiçoar a atividade física de forma a buscar a melhora 

gradativa até atingir o potencial para participar em competições esportivas. Atualmente, 

o Brasil é considerado uma potência do esporte paralímpico e melhora suas 

performances a cada edição de Paralimpíadas.  

Entretanto, mesmo com o Brasil conquistando bons resultados recentes em Jogos 

Paralímpicos, a cobertura midiática das modalidades paralímpicas ainda é pequena e 

deixa a desejar quando comparada com as modalidades olímpicas, com os investimentos 

e o tempo dedicado ao paradesporto sendo inferiores.  

 

 [...] em Atenas, 2004, cerca de um bilhão de dólares foram gastos em 

direitos de transmissão de imagens e 16.033 jornalistas cobriram o 

espetáculo. Já nas Paraolimpíadas [...] apenas 3000 jornalistas fizeram 

a cobertura dos Jogos. (GUERRA; FIGUEIREDO, 2005).   
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Essa diferença de investimento pode ser confirmada nas transmissões dos 

eventos esportivos que ocorreram em 2016 no Rio de Janeiro. Durante as Olimpíadas, 

sete canais fizeram o acompanhamento ao vivo, sendo que o SporTV mostrou todas as 

modalidades, com 16 canais à disposição do assinante. Por outro lado, na Paralimpíada 

apenas dois canais se dedicaram às transmissões ao vivo da competição. A principal 

crítica do público brasileiro foi a ausência do evento em televisão aberta, já que apenas 

SporTV e TV Brasil transmitiram. 

Nos jornais e na Internet, o noticiário dos esportes paralímpicos até existe, mas é 

limitado a pequenas notas na última página do impresso ou poucas notícias nas páginas 

de esportes, no caso da web. 

Quando se observa o rádio, o cenário é ainda pior. A cobertura esportiva é 

basicamente destinada à transmissão de jogos e ao noticiário dos clubes de futebol. 

Modalidades olímpicas têm pouco espaço. Já quando se trata das paralímpicas é mais 

raro ainda encontrar conteúdo veiculado.  

Entende-se, assim, que diante da relevância da deficiência e do esporte 

paralímpico poderia haver maior divulgação por meio do jornalismo esportivo.  

Levando-se em conta as características do rádio atual debatidas na introdução, 

justifica-se a disponibilização da série de reportagens sobre esportes paralímpicos em 

duas plataformas: analógica e digital. Dessa forma, o ouvinte que não acompanha o 

rádio em tempo real teria a oportunidade de também acompanhar a grande reportagem, 

quantas vezes desejar e a partir de diferentes receptores. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Como explicado anteriormente nos objetivos, o Trabalho de Conclusão de Curso 

envolveu duas frentes de pesquisa: o rádio e os esportes paralímpicos, realizadas 

individualmente por cada pesquisador. A metodologia adotada em ambas foi similar, 

ainda que com objetos de estudo e objetivos diferentes. 

Em relação ao rádio, a primeira etapa metodológica consistiu em uma pesquisa 

bibliográfica, que Stumpff (2006) separa em ampla, quando é feita a seleção da 

bibliografia que vai ser estudada; e restrita, na qual o pesquisador identifica as 

informações dentro da bibliografia selecionada através de técnicas como anotações e 

fichamentos. Foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas sobre o rádio como veículo 
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de comunicação, jornalismo radiofônico, gêneros e formatos praticados, chegando até a 

grande reportagem. 

O segundo passo metodológico foi a pesquisa descritiva, que pode ser definida 

como “[...] descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. (GIL, 2008, p. 28). Essa pesquisa foi 

utilizada para analisar como é o perfil da grande reportagem no rádio brasileiro e com 

que frequência esse formato aparece utilizando como técnica a análise de conteúdo, que 

segundo Fonseca Júnior (2006, p. 280) consiste em “[...] um método das ciências 

humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias 

técnicas de pesquisa”. 

Para a realização da análise de conteúdo foram escolhidos três corpus de análise: 

as emissoras CBN, Gaúcha e Estadão, que encerrou suas atividades em 2017. Para 

chegar a esses nomes foram levados em conta pontos em comum: as três rádios tinham 

a notícia e a prestação de serviço como principais ofertas em suas programações e 

também produziram grandes reportagens radiofônicas na área de esportes. O modelo 

encontrado foi a série de reportagens. 

Após a verificação dos sites das três emissoras, foram selecionadas nove 

reportagens para análise de conteúdo, sendo três de cada emissora e cada três 

reportagens pertencendo às seguintes séries: “Copa de 70 - a trajetória do título” - na 

rádio CBN, os impactos da Copa do Mundo no Brasil um ano depois, na Rádio Estadão 

e “Coronéis do Futebol”, na Rádio Gaúcha. 

Para desenvolver a análise de conteúdo sobre a grande reportagem radiofônica 

foram definidos índices quantitativos e qualitativos, sendo esses posteriormente 

aplicados aos corpus. Os índices quantitativos definidos foram: tempo de duração, 

número de fontes utilizadas, número de sonoras, número de trilhas musicais e efeitos 

sonoros diferentes e gêneros jornalísticos presentes. Já os índices qualitativos avaliados 

através da análise de conteúdo foram: temas das reportagens, processo de produção, 

tipos de fontes utilizadas, conteúdo, valores-notícia e aproveitamento de outros recursos 

tecnológicos na Internet. A análise qualitativa foi feita por meio de três tabelas (uma 

para cada corpus). Já a análise quantitativa foi desenvolvida em forma de texto, 

analisando-se as nove reportagens individualmente. 

Terminada a análise de conteúdo, foi possível constatar quais as características 

fundamentais que uma série de reportagens radiofônica precisa ter para ser bem-
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sucedida: necessidade de um planejamento bem feito, construção lógica da narrativa, 

pluralidade de fontes, ouvir vários lados do fato quando necessário, presença de 

conteúdos objetivos e subjetivos, uso de trilhas musicais e efeitos sonoros para 

complementar a voz. 

Em relação à outra frente de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, os 

esportes paralímpicos, o primeiro procedimento metodológico consistiu em pesquisa 

bibliográfica acerca de temas pertinentes ao TCC: jornalismo especializado, 

radiojornalismo esportivo, esportes paralímpicos e suas modalidades. 

Após o levantamento da bibliografia, foi realizada uma pesquisa quantitativa 

descritiva com observação sistemática de conteúdo para compreensão da abordagem 

radiofônica sobre o universo paralímpico. Fonseca (2002 apud Córdova; Silveira, 2009) 

lembra que a pesquisa quantitativa se centra na objetividade, utilizando as relações 

matemáticas para encontrar as causas de um fenômeno e as relações entre variáveis. Já 

na pesquisa descritiva Freitas e Prodanov (2013) afirmam que o pesquisador não 

interfere no que está sendo pesquisado e apenas registra. Envolve ainda o uso de 

técnicas para coleta de dados, como observação sistemática, por exemplo. A pesquisa 

quantitativa descritiva foi a que melhor se encaixou no objetivo desejado, de agrupar e 

sistematizar os resultados obtidos sobre a abordagem do universo paralímpico no rádio 

brasileiro. 

Definido o tipo de pesquisa, o próximo passo foi a definição do corpus de 

análise. No caso do TCC, o critério de escolha teve como crivo identificar emissoras 

radiofônicas que oferecessem um buscador e conteúdo em áudio disponibilizado na 

web, a partir dos quatro tipos de emissoras encontradas no Brasil: rádios comerciais, 

comunitárias, educativas e institucionais. 

Diante do critério estabelecido, foram selecionadas quatro emissoras como 

corpus: Jovem Pan AM (comercial), Rádio MEC (educativa), Rádio Senado 

(institucional) e Rádio Valinhos FM (comunitária). 

Posteriormente, foram atribuídas quatro palavras-chave e digitadas no buscador 

de conteúdo dos sites das emissoras para observação sistemática de conteúdo. Três 

palavras que possuem relação direta com a deficiência e o esporte paralímpico 

(Paralimpíadas, acessibilidade e deficiente), além do termo Olimpíadas, inserida para 

fazer uma comparação com o universo paralímpico.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Os resultados da observação sistemática nas quatro emissoras foram registrados 

em uma tabela. Ao final da observação sistemática, percebeu-se uma discrepância 

grande entre os resultados encontrados para a palavra-chave Paralimpíadas em relação à 

palavra-chave Olimpíadas (70 da primeira contra 489 da segunda), refletindo o 

predomínio de conteúdo do esporte olímpico sobre o paralímpico também no meio 

radiofônico.  

Diante dos resultados obtidos ficou claro a necessidade e importância do 

desenvolvimento de um produto radiofônico que aborde com atenção e profundidade o 

universo do esporte paralímpico. 

Concluídos os estudos metodológicos e analisados os contextos e as 

características da série de reportagens e do esporte paralímpico no rádio brasileiro, os 

pesquisadores partiram para a etapa prática do Trabalho de Conclusão de Curso: a 

execução do uma grande reportagem radiofônica veiculada de forma analógica e 

disponibilizada em meio on-line, etapa que foi realizada em dupla. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

Para a elaboração da série de reportagens sobre o esporte paralímpico foi 

colocada em prática a pesquisa aplicada. Segundo Córdova e Silveira (2009, p. 35), esse 

tipo de pesquisa “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”.  

As técnicas utilizadas foram os procedimentos jornalísticos necessários para a 

elaboração de uma série de reportagens, como pauta, entrevista, decupagem, 

roteirização, gravação e edição. 

Uma série de reportagens sobre esportes paralímpicos ampliaria o espaço 

midiático a paratletas, dirigentes, jornalistas e outros profissionais que vivenciam o dia a 

dia dessas modalidades. Além disso, o ouvinte teria a chance de conhecer e/ou se 

aprofundar em um universo do esporte que nem sempre é explorado no cotidiano do 

jornalismo de rádio, favorecendo uma nova forma de conhecimento ou uma mudança de 

conceito, passando a se interessar e acompanhar com mais atenção as modalidades 

paralímpicas. 

O primeiro passo na execução da pesquisa aplicada foi a definição das pautas, 

que consistem em 
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[...] um breve resumo do assunto; questões as quais a reportagem 

pretende responder; nomes, cargos, telefones, endereços e outras 

referências básicas disponíveis da fonte; indicação do que já foi feito 

(no caso de suítes); quando necessário, a linha editorial da emissora a 

respeito do assunto em pauta. (FERRARETTO, 2014, p.152). 

 

Ficou definido que a série de reportagens sobre esportes paralímpicos seria 

composta por cinco reportagens, que abordariam os seguintes assuntos:  

a) primeira reportagem: 

- objetivo: mostrar como uma pessoa com deficiência começa a 

praticar esportes, as dificuldades encontradas nesse processo e o 

caminho para se tornar um paratleta de alto rendimento; 

- fontes: Marco Túlio de Mello - professor de educação física da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Marli Nabeiro - 

professora de educação física da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) Bauru; Fábio Manfrinato - paratleta da luta de braço e 

vereador de Bauru; Lucas Simões – paratleta de natação da 

Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) Bauru. 

b) segunda reportagem:  

- objetivo: mostrar a história de vida dos paratletas, a rotina de treinos, 

as dificuldades enfrentadas e a importância da prática da atividade 

física; 

- fontes: Verônica Hipólito – paratleta do atletismo; Jenyfer Parinos – 

paratleta do tênis de mesa; Daniel Martins – paratleta do atletismo; 

Talita Hermann – psicóloga da seleção brasileira paralímpica de 

bocha; Rayssa Cappelin – treinadora de natação paralímpica da 

ABDA Bauru. 

c) terceira reportagem:  

- objetivo: mostrar a inserção dos conhecimentos na área paralímpica 

por meio das parcerias com as universidades, políticas de incentivos 

oferecidas pelos comitês e confederações e perspectivas após o 

encerramento da vida esportiva; 

- fontes: Sandro Soares – ex-paratleta e presidente da Confederação 

Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV); Edilson 

Alves da Rocha – diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro 
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(CPB); Miracema Ferraz - ex-paratleta do atletismo; Débora Campos 

– atleta paralímpica do tiro esportivo. 

d) quarta reportagem: 

- objetivo: mostrar os investimentos feitos na preparação dos paratletas 

para a Paralimpíada de 2016 no Rio de Janeiro e debater os porquês 

do Brasil não ter alcançado a meta de ser quinto colocado no quadro 

de medalhas; 

- fontes: Edilson Alves da Rocha – diretor técnico do CPB; Luiz 

Alexandre Ventura – jornalista que acompanha o universo 

paralímpico; Leonardo Tomasello – técnico-chefe da natação 

paralímpica brasileira; Carlos Garletti – atleta paralímpico do tiro 

esportivo.  

e) quinta reportagem:  

- objetivo: mostrar a evolução da cobertura jornalística da 

Paralimpíada e entender por que o esporte paralímpico ainda não tem 

o mesmo espaço na mídia quando comparado ao esporte olímpico. 

- fontes: Luiz Alexandre Ventura – jornalista; Israel Stroh – atleta 

paralímpico do tênis de mesa formado em jornalismo; José Carlos 

Marques (Zeca Marques) - docente da UNESP Bauru e líder de grupo 

de estudos em comunicação esportiva e futebol; Rafael Hoffmann - 

paratleta da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas. 

Após as definições das pautas, a série de reportagens partiu para o próximo 

passo, a apuração, que consiste em “investigação, levantamento e verificação dos dados 

e elementos de um acontecimento, para transformá-lo em notícia”. (RABAÇA; 

BARBOSA, 2001, p. 37 apud FERRARETTO, 2014, p. 158-159). 

Durante o processo de apuração foram feitos os contatos com as fontes descritas 

nas pautas e gravadas as entrevistas. A série de reportagens possui fontes em Bauru, 

lócus de pesquisa do TCC, e em outras cidades e estados do Brasil. Por isso recorreu-se 

à tecnologia para localização das fontes e realização da maioria das entrevistas, através 

de recursos como Facebook, WhatsApp e telefone, além de contatos presenciais.  

Paralelamente ao processo de contato com as fontes e realização das entrevistas 

foram feitas pesquisas sobre temas relacionados ao esporte paralímpico, a fim de se 

obter mais conhecimento sobre esses temas e dados que poderiam compor a série de 
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reportagens. Utilizaram-se para estes fins livros, artigos científicos, portais de notícias e 

outros sites. Além disso, destaca-se o acompanhamento das transmissões dos Jogos 

Paralímpicos de 2016 pela televisão. 

Finalizadas as gravações das entrevistas e pesquisas para obtenção de dados, o 

passo seguinte consistiu na organização daquilo que foi apurado, com decupagem do 

material sonoro coletado e seleção dos dados que iriam compor os cinco capítulos da 

série de reportagens sobre o esporte paralímpico. No total, os dois pesquisadores 

contataram mais de 100 profissionais envolvidos com o esporte paralímpico, entre 

atletas, técnicos, jornalistas, dirigentes e outros. Desses, 20 efetivamente contribuíram 

para a realização da série de reportagens. 

Encerradas as etapas de apuração, notou-se que, a partir de um fato principal que 

ocorreu no ano de 2016 (os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro), foi possível 

pesquisar e discutir com os entrevistados diferentes temas que possuem relação direta e 

indireta com um acontecimento principal. 

Com as entrevistas concluídas e decupadas e a apuração terminada, o próximo 

passo da pesquisa aplica foi a elaboração dos roteiros radiofônicos. O primeiro aspecto 

da redação foi a definição das características do produto jornalístico desenvolvido. 

Conforme decisão conjunta entre os pesquisadores, o título definido para a série de 

reportagens foi “Os desafios do esporte paralímpico brasileiro”, por abordar os entraves 

que o esporte para pessoas com deficiência enfrenta no Brasil relacionado aos atletas 

paralímpicos, aos investimentos e à cobertura que a imprensa dedica a essas 

modalidades.  

O produto foi elaborado para ir ao ar, hipoteticamente, em um radiojornal de 

uma emissora comercial da cidade de Bauru. A escolha pelo tipo de emissora se deu 

pela pesquisa exploratória para seleção do corpus para análise de conteúdo, uma vez que 

as emissoras comerciais foram as que mais se adequaram ao perfil série de reportagens. 

Se levada ao ar, a série seria exibida entre os dias 14 e 18 de novembro de 2016, semana 

que marcou dois meses de encerramento dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. 

Após a veiculação do conteúdo sonoro no rádio hertziano, a série ficaria disponível no 

site da emissora, com a possibilidade do ouvinte acessá-la a qualquer momento. 

Refletindo sobre as formas de oferta de conteúdo, foram elaboradas as 

manchetes e os textos de encerramento que seriam lidos pelo apresentador de um 
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radiojornal na ocasião da veiculação do conteúdo no rádio tradicional, podendo ser 

aproveitadas no formato diferido.  

Na escolha das fontes, foram trazidos diferentes pontos de vista, além de 

opiniões divergentes sobre um tema. Em relação ao conteúdo, há a presença de dados 

objetivos, com informações concretas, e subjetivos, que são as opiniões das fontes.  

Além do conteúdo, é importante levar em consideração alguns aspectos 

estilísticos na redação de uma reportagem para o rádio. Chantler e Harris (1998) 

orientam que as frases devem ser curtas e simples. Além disso, recomenda-se o uso dos 

verbos na voz ativa e orações preferencialmente em ordem direta. Outro cuidado diz 

respeito a números, que devem ser arredondados.  

Ao final da elaboração de todas as reportagens, verificou-se que o resultado foi 

um pouco diferente do previsto inicialmente nos objetivos e angulações das pautas, 

consequência das respostas dos entrevistados e da construção do texto para melhor 

coesão entre as falas do repórter e as declarações das fontes. Esta observação constata 

que a pauta deve ser um guia inicial para o trabalho do jornalista, não impedindo que o 

resultado final do trabalho jornalístico saia diferente do previsto.  

Após a redação dos roteiros, a série de reportagens partiu para a última etapa, a 

edição, que consistiu na gravação dos textos redigidos, compreendendo as locuções do 

repórter e do apresentador de um radiojornal, além de cortes e tratamentos em trechos 

selecionados como sonoras. Luis Felipe Zago Carrion realizou as locuções das pautas 1, 

4 e 5 e Renato Francisco Sônego o restante.  

Além da gravação de voz, houve também a escolha de efeitos sonoros, que 

servem como background (BG) durante as falas do apresentador e do repórter, e de uma 

vinheta, cuja função é iniciar e encerrar as reportagens. Se a série de reportagens fosse 

ficar disponível na Internet, as falas do apresentador seriam retiradas, com cada capítulo 

contendo apenas as vinhetas para indicar o início e o término de cada reportagem. Na 

etapa de edição colaboraram os alunos da Universidade do Sagrado Coração (USC) 

Renan da Silva Watanabe, gravando os textos do apresentador, e Ronaldo Carvalho, que 

auxiliou na gravação da vinheta.  

A edição e finalização da série de reportagens foram feitas no Laboratório de 

Rádio da USC, com apoio dos técnicos Alexsandro Costa e Leandro Zacarim. Todo o 

processo monográfico e aplicado foi orientado pela professora Ma. Daniela Pereira 

Bochembuzo. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Após os estudos sobre o formato e a realização de uma grande reportagem 

radiofônica, em forma de série, é possível notar que as novas tecnologias facilitam o 

trabalho do repórter que está envolvido em um trabalho longo e planejado de apuração. 

Através de aplicativos como Twitter e Facebook, é possível encontrar e realizar 

entrevistas com pessoas que se localizam em diferentes regiões do Brasil e do mundo, 

tornando o cenário favorável para a produção da grande reportagem no rádio brasileiro. 

Além disso, a grande reportagem permite que as técnicas de apuração, redação e edição 

sejam colocadas em prática com a calma e o tempo necessários. 

Em relação ao rádio como veículo de comunicação, a maior contribuição do 

Trabalho de Conclusão de Curso é mostrar as novas possibilidades que podem ser 

abertas a partir da Internet e de outras tecnologias modernas. Quem ganha com esse 

cenário é o ouvinte, que tem novas maneiras de ouvir o rádio e ter acesso ao conteúdo 

produzido, através de práticas como o podcast, além dos profissionais que trabalham 

com a radiodifusão e têm seu trabalho facilitado com a tecnologia. 

Sobre os esportes paralímpicos, tema da série de reportagens, foi possível dar 

visibilidade a praticantes e outras pessoas que fazem parte desse universo, mas que nem 

sempre têm a oportunidade de mostrar seus trabalhos na imprensa. Destacam-se ainda 

os assuntos abordados durante as reportagens, que versam sobre a história e obstáculos 

enfrentados pelos paratletas, ações governamentais para o desenvolvimento da prática 

paradesportiva, fatores que buscam o aperfeiçoamento do cenário paralímpico nacional 

e atenção midiática dada aos esportes paralímpicos, saindo de clichês como a superação 

da deficiência. A concretização dessa proposta mostrou-se viável, mas seria necessário 

mudança na linha editorial das emissoras radiofônicas, com abertura de espaço para o 

segmento paralímpico. 

Verificados a relevância para o rádio do formato série de reportagens e do tema 

esportes paralímpicos, conclui-se que se justifica oferecer a série de reportagens “Os 

desafios do esporte paralímpico brasileiro” em ambientes analógico e digital, visto a 

atemporalidade do tema, que representa um assunto recorrente no Brasil, apesar do 

gancho factual referente aos Jogos Paralímpicos de 2016. Além disso, um processo 

longo de apuração como a série de reportagens também justifica a disponibilidade do 

conteúdo via Internet. 
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