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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar de que maneira o surgimento da internet 

modificou a forma de se fazer jornalismo nas rádios da cidade de Vitória da Conquista, 

região Sudoeste da Bahia, que possuem programação jornalística, com ênfase nos 

critérios de noticiabilidade. Bem como abordar questões relacionadas às dificuldades 

das emissoras nessa produção e a formação das equipes responsáveis por estas 

coberturas. Além disso, o estudo busca compreender como as informações presentes na 

internet contribuem com a construção das notícias voltadas para o meio radiofônico. 
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Considerações Iniciais 

Os avanços tecnológicos sempre modificaram a forma de se fazer jornalismo e 

sua relação com o público. Com a internet a participação popular se tornou maior, 

acontecendo tanto de forma indireta, através da manifestação de opiniões sobre alguma 

notícia veiculada, como de forma direta, através da sugestão de matérias e denúncias. 

Neste cenário, os veículos existentes foram obrigados a reinventar o jornalismo, 

isto é, transformá-lo e moldá-lo de acordo com as novas ferramentas que passaram a 
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dispor, uma vez que a internet, especialmente com o surgimento das redes sociais, 

alterou o modo como o público interage com as informações e com os próprios meios 

de comunicação. Assim, a disponibilização de conteúdos online e a criação de espaços 

de participação do público foram as maneiras encontradas pela mídia tradicional para se 

adequar a essa nova realidade. 

O rádio, especificamente, passou por uma nova fase de adaptação. A primeira foi 

vivida anteriormente com a chegada da televisão, mas não de maneira tão intensa, visto 

que internet reúne tanto os recursos multimídia de som, imagem e animação, quanto a 

instantaneidade comunicacional e a facilidade de acesso às mais diversas informações, 

sem estar preso ao tempo e ao espaço, como acontecia com os outros meios de 

comunicação e até mesmo com o próprio rádio. Uma das consequências desse processo 

foi a mudança na seleção e construção das notícias, passando a repetir aquilo que é 

divulgado em sites e blogs, sem checagem e nem mesmo adequação do texto para a 

linguagem radiofônica. 

O presente artigo, portanto, tem como objetivo analisar como o surgimento da 

internet modificou o jornalismo nas rádios de Vitória da Conquista, cidade situada na 

região Sudoeste do estado da Bahia, tomando como foco os critérios de noticiabilidade. 

Além de tentar compreender as contribuições que a internet traz para a construção das 

notícias veiculadas pelas rádios locais. O estudo de caso abordado nesta pesquisa - a 

partir de entrevistas abertas - envolveu cinco emissoras de rádio que possuem 

programas jornalísticos.  

 

Jornalismo no rádio antes e depois da internet 

O rádio, tal qual conhecemos hoje, surgiu das experiências do norte-americano 

Alexander Lee Foster, em 1907. Antes dele, diversos experimentos contribuíram para o 

desenvolvimento do aparelho que se conhece hoje, como por exemplo, as experiências 

do físico Alexander Graham Bell, a invenção do fonógrafo por Thomas Edison, dentre 

outros. Em 1948, com a invenção do transistor, o rádio recebeu um novo impulso. 

Deixou de ser uma atração familiar - posto que já havia perdido para a televisão - e 

passou a ser uma companhia individual, adquirindo formatos cada vez mais portáteis, 

possíveis de se carregar no bolso. 

No Brasil, o rádio foi inaugurado definitivamente em 1923, mas no ano anterior, 

já havia sido realizada a primeira transmissão radiofônica no país, nas comemorações 
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do centenário da independência. Desde o princípio, o rádio esteve profundamente 

vinculado à atividade jornalística. Como novo veículo jornalístico, ele também foi 

reconhecido como importante instrumento político, como afirma Ortriwano (2003):  

[...] o rádio participou de todos os movimentos da vida brasileira. 

Ajudou a derrubar a República Velha, participou da Revolução de 32, 

fez extensos noticiosos sobre a Segunda Guerra Mundial. 

Desempenhou importante papel no Golpe Militar de 64, participou 

ativamente da redemocratização durante a Nova República e, pouco 

depois, fez ecoar país afora o processo de impeachment de um 

presidente da República. Os políticos sempre souberam reconhecer 

sua importância nas campanhas eleitorais e, na corrida presidencial de 

2002, quando o povo depositou suas esperanças em um novo perfil 

administrativo, não foi diferente. Não há candidato que não se 

interesse em participar de programas em emissoras radiofônicas em 

todas as cidades por onde passam as comitivas eleitorais. Essa 

importância se estende a atividades de todos os campos de atuação, 

sejam conquistas esportivas ou campanhas de todo tipo. 

(ORTRIWANO, 2003, p. 68-69). 

 

A internet, por sua vez, surgiu como um projeto de pesquisa militar feito durante 

a Guerra Fria. O objetivo inicial era conectar os dois principais centros de pesquisas 

americanos ao Pentágono, proporcionando rapidez e segurança na troca de informações, 

além de garantir a existência de um canal de comunicação, em caso de ataque. Sua 

difusão ocorreu na década de 1990, com a revisão dos programas utilizados em 

computadores em rede e com a popularização dos computadores pessoais.  

A internet não alterou apenas a relação do público com os antigos meios de 

comunicação, mas mudou também a forma de se produzir conteúdo. A atividade 

jornalística foi diretamente afetada pela internet, tanto por causa da instantaneidade da 

informação que chega através dela, quanto pela ausência dos limites de linha editorial e 

de aspectos relacionados ao espaço e ao tempo como nos antigos meios. Magnoni e 

Rodrigues (2013, s/p) avaliam que as alterações trazidas pelas novas tecnologias são 

positivas, no que tange à qualidade da informação difundida pelos meios: 

Cada nova tecnologia que é inserida no cotidiano organizacional e 

profissional irá alterar o modo de trabalho nos veículos. Ela também 

melhora a qualidade do conteúdo e altera o formato e a definição da 

mensagem emitida, além de ampliar as possibilidades de interação 

com o público. Ou seja, a mudança tecnológica incide diretamente no 

resultado econômico, na ação profissional, nos sentidos das 

linguagens e da estética dos meios. E, sobretudo, repercute na maneira 

do público receber, interpretar e interagir com as mensagens 

recebidas. 
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Os meios já existentes sentiram os efeitos do advento e da popularização da 

internet, ao passo que com a convergência tecnológica seu acesso se tornou mais fácil e 

os conteúdos mais diversos. O público se habituou - de forma ainda mais forte do que o 

aconteceu com o surgimento da televisão - a receber informações por meio de recursos 

multimídia congregados, se tornando ainda mais imagética e possuindo cada vez mais a 

necessidade de estar em interação com os conteúdos recebidos. Além disso, a internet 

passou a ser um novo meio de busca de informações e um novo espaço de existência 

para a mídia tradicional, uma vez que hoje os meios tradicionais contam com portais e 

sites que atuam como uma espécie de extensão de suas atividades sejam eles programas 

de rádio, telejornais ou mesmo publicações impressas. Essas plataformas digitais 

disponibilizam conteúdos já veiculados ou mesmo produções online específicas com o 

objetivo de reforçar um fato ou trazer novas informações, sem a necessidade de se ater a 

tantas limitações quanto nos meios em si.  

Outra mudança importante para o jornalismo, surgida através da inovação 

tecnológica que foi a rede mundial de computadores, é a aplicação do conceito de 

Gatekeeping, segundo o qual os jornalistas, ao escolherem quais acontecimentos virarão 

notícia, são como “portões” que controlam a passagem dos conteúdos que serão 

transmitidos ao público. “Se a decisão for positiva, a notícia acaba de passar pelo 

‘portão’; se não for, a sua progressão é impedida, o que na prática significa a sua 

‘morte’ porque a notícia não será publicada, pelo menos nesse órgão de informação” 

(TRAQUINA, 2005, p. 150).  

Se antes era necessário que os fatos fossem “peneirados”, não apenas por causa 

da linha editorial dos veículos, mas também pela limitação de tempo para cada 

programa, por exemplo, com a internet este problema deixou de existir, sendo possível 

publicar tudo o que se considerar relevante. Para designar a alteração desse conceito, 

criou-se um neologismo, o Gatewatching, que, segundo Primo e Träsel (2006, p.8), 

passa a representar um processo de avaliação dos fatos e não de descarte:  

Devido à quantidade de informação circulando nas redes telemáticas, 

cria-se a necessidade de avaliá-la, mais do que descartá-la. Não é mais 

preciso rejeitar notícias devido à falta de espaço, porque pode-se 

publicá-las todas. Nota-se um deslocamento da coleta de informação 

para a seleção da mesma. [...] É claro que alguém ainda precisa 

entrevistar as fontes e analisar dados, e a maioria dos profissionais que 

lidam com o webjornalismo acabam por assumir ambos os papéis. O 

gatewatcher combinaria funções de bibliotecário e repórter. Do 

porteiro, passa-se ao vigia.  
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Todo o processo de convergência tecnológica e imediatismo informacional que a 

internet trouxe afetou o modo como o público passou a receber as notícias, e as rotinas 

produtivas dos veículos, alterando também a maneira como esses espectadores passaram 

a participar da seleção e construção das notícias. Se tratando do rádio, meio de 

comunicação em que nos atemos a analisar aqui, Ferreira e Paiva (2007) afirmam que as 

rádios que não passaram a existir também na internet estão deixando de acompanhar o 

ritmo da maioria do público, que busca participar da escolha e da construção dos 

conteúdos que lhes são apresentados. 

 

Critérios de noticiabilidade do jornalismo das rádios de Vitória da Conquista com 

o surgimento da internet 

Dentre todas as cinco emissoras pesquisadas, em duas delas não haviam 

jornalistas formados, apenas profissionais com registro jornalístico na Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT). A entrevista aberta, método utilizado na coleta de dados, 

consiste, segundo Boni e Quaresma (2005, s/p), em uma sequência de perguntas 

voltadas para um maior detalhamento acerca do tema investigado. Nesse sentido, o 

entrevistador introduz a discussão a partir de indagações e o entrevistado tem liberdade 

para responder, como em uma conversa informal. Vale destacar que, nesse método, a 

interferência do pesquisador deve ser mínima. As entrevistas foram realizadas com os 

responsáveis de cada uma das rádios analisadas.  

Optou-se pela padronização das perguntas, a fim de obter uma comparação 

melhor entre as emissoras, ao todo foram seis questões. A primeira pergunta estava 

relacionada ao histórico da emissora, bem como a definição do viés (ou linha editorial) 

de cada uma (educativo, comercial, religioso etc.). O questionamento posterior se 

referia à formação da equipe jornalística, se contavam com profissionais graduados ou 

que possuíam registro, mas não possuíam formação acadêmica. As demais perguntas, 

por suas vezes, tratavam dos critérios de noticiabilidade adotados pela rádio e da 

interferência da internet nesse processo. Foram elas: 

 Quais os critérios de escolha das notícias e quem os define? 

 Qual a influência da internet na produção jornalística? 

 Como esta produção é feita a partir das informações retiradas da internet? 

 Quais as principais mudanças na produção das notícias com a 

consolidação da internet? 
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O primeiro objeto de análise é uma rádio educativa inaugurada no ano de 2010. 

A emissora é a primeira rádio universitária do interior do Nordeste e possui vínculo 

direto com a administração pública. O sinal da rádio alcança, além da cidade de Vitória 

da Conquista, mais 40 municípios vizinhos que correspondem ao Sudoeste da Bahia e 

parte da região Norte do estado de Minas Gerais. A equipe jornalística é formada por 

quatro profissionais, que incluem a coordenadora de programação e jornalismo, um 

locutor e dois outros jornalistas, e conta com a colaboração de dois estagiários. Todos 

eles são responsáveis pelas matérias que vão ao ar.  

Como a equipe é pequena, os profissionais desenvolvem mais de uma função. 

Quanto à produção, principalmente no que diz respeito à seleção das notícias, toda a 

equipe colabora diariamente, todos também participam da reunião de pauta que 

acontece semanalmente. Mesmo assim, a internet ainda está constantemente presente no 

processo de produção das notícias que o meio veicula.  

Entrevistado 1: “Como a gente tem uma equipe muito pequena e [...] 

uma programação jornalística praticamente 24 horas por dia a gente 

usa muito material da internet, de agências de notícias. Quando são 

de agências de notícias elas já fazem o formato rádio. Então a gente 

pega e adapta para nossa realidade, quando a gente pega de sites de 

informação [...] elas são compiladas para forma de rádio [...] mas a 

gente usa muito material de internet mesmo pela falta de pessoal [...] 

na rua todo dia, de ter várias equipes buscando informação”.  

 

Foi possível perceber, através da entrevista dos funcionários da emissora, que a 

internet está diretamente ligada fatores que interferem nos custos da produção, assim 

como no fato da equipe reduzida. O ganho não é apenas de tempo diante de toda a 

imediaticidade que as informações são compartilhadas na internet, mas a economia 

financeira também é um ponto positivo. O deslocamento até o local dos acontecimentos 

passou a ser quase desnecessário, como apontou quase todos os entrevistados. 

A segunda rádio tem um viés religioso definido, mas o representante da mesma 

se ateve a considerações acerca de um programa jornalístico independente. A emissora 

vende os espaços da programação jornalística e não se responsabiliza com o conteúdo 

que vai ao ar. Dessa forma, não há uma equipe jornalística própria da rádio e cada 

programa tem seu grupo específico de profissionais. O programa analisado na entrevista 

é produzido por três pessoas, mas apenas uma delas possui formação acadêmica.  

Entrevistado 2: “Primeiro, eu tenho uma notícia instantânea, ali no 

momento eu tenho uma notícia de uma web rádio que eu posso baixar 

o áudio daquela notícia. Eu tenho uma notícia por intermédio de um 

blog ou site jornalístico, e isso além de me deixar atualizado 
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economiza o trabalho, porque senão eu teria que ir à rua fazer uma 

matéria, gastar com combustível, o meu tempo, a minha mão de 

obra”. 

 

A terceira emissora é afiliada de uma rede nacional de rádios e está no ar desde o 

ano de 1983. Essa rádio é de caráter comercial e em sua equipe jornalística não possui 

profissionais com formação acadêmica, alguns possuem DRT. A entrevista foi feita 

considerando o programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 12 horas 

às 13 horas, e é realizado por cinco pessoas sendo um locutor e quatro colaboradores, 

todos encarregados de selecionar as notícias.  

Entrevistado 3: “Nós temos o âncora e mais quatro pessoas 

intermediando [...] tem pessoas com DRT, sim, formadas em 

jornalismo, não. É muito típico isso no rádio, a gente tem muita 

dificuldade em trazer uma pessoa formada ou recém-formada para 

entrar nos padrões”.  

 

Além de sites, blogs, entre outras fontes de informação que a internet possibilita, 

é comum perceber nas falas dos radialistas que é grande a procura de informações em 

agências de notícias e web rádios. Esse é um elemento facilitador, pois muitas vezes não 

é preciso adaptação para a linguagem radiofônica, o que, segundo os entrevistados, é um 

ganho de tempo, principalmente, porque os programas são ao vivo. Alguns pontuaram a 

necessidade de reescrever os textos, outros atestaram reproduzir o conteúdo na íntegra 

sem adaptações e apenas creditar o autor do conteúdo.  

 

Entrevistado 1: “[...] por um lado é muito bom porque agiliza, porque 

dá uma dinâmica de trabalho mais rápido, mas por outro lado 

também prejudica um pouco porque o material impresso foi em lócus 

buscar, fez a matéria deles e aquilo é verdade. [Antes] a gente ia, 

fazia clipagem, a gente ligava, [...] hoje a gente entrando na internet 

já sabe de todas as informações. A gente recebeu um release já vem 

tudo ali prontinho, então facilitou muito a vida, mas a gente perdeu 

alguns hábitos que [...] tinha antes”. 

 

Entrevistado 2: “Basicamente a gente escolhe uma hora antes devido 

a quantidade de notícias que nós temos. Os blogs deram também uma 

contribuição extraordinária pra informações, as notícias vão 

correndo, disparando ali naquela folha, acho mais dinâmico que os 

próprios sites [...] tem também as web rádios e a gente utiliza 

bastante dessas ferramentas”.  

 

Um dos aspectos negativos apontados pelos entrevistados está em ter que 

realizar a seleção das notícias em curto tempo e diante de inúmeras informações que 

podem ser verdadeiras ou não. Com a internet as emissoras de rádio que são 
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eminentemente locais passaram a inserir notícias de maior abrangência na programação, 

o que provoca dificuldade para apurar a veracidade das informações. Como afirma 

alguns entrevistados:  

Entrevistado 1: “Então uma informação que a gente dá meio dia e 

saiu sete horas da manhã [...]  já é velha. A internet ajuda aproximar, 

mas ao mesmo tempo se ela não for bem usada acaba atrapalhando, 

nem tudo que sai na internet é verdade. Tudo que sai na internet deve 

ser buscado, [deve haver] apuração para ver se aquilo realmente 

aconteceu, para ver se é verdade”. 

 

Entrevistado 3: “Hoje a gente tem muita notícia. Há uma filtragem 

em cima disso aí [...] Internet, tudo, a gente liga para a polícia, tem 

as fontes. É lógico que quando há uma dúvida a gente liga para as 

fontes para saber, às vezes você vê em um blog só, então tem que ter 

um cuidado, se você vê a notícia espalhada já dá mais segurança”.  

 

A quarta rádio objeto de análise é uma das mais tradicionais da cidade. Seu 

programa de maior audiência é jornalístico e caracteriza-se por ser voltado para as 

questões locais com a participação do povo via telefone, Whatsapp ou redes sociais, e é 

apresentado de segunda-feira a sábado, das 12 horas às 14 horas. Seus apresentadores 

não são jornalistas formados, mas possuem o DRT. Para os profissionais que não 

possuem formação acadêmica, a maior dificuldade em ingressar na faculdade é a 

incompatibilidade entre o horário de trabalho e o da instituição de ensino.  

O programa, que se estende para um blog homônimo também popular na cidade, 

se insere na Teoria do Gatekeeping no que diz respeito ao público selecionar as notícias, 

pois se baseia, em parte, nas informações fornecidas pelos ouvintes através de ligações 

ou interações por mensagens, mas que são vinculadas apenas após passar por uma 

checagem. Para a direção do programa, esse intercâmbio entre o meio e o público é de 

fundamental importância para o encaminhamento das notícias.  

Entrevistado 4: “Nós temos no programa um quadro chamado 

‘Recados do Povo’, onde atendo telefonemas, escuto as demandas da 

comunidade, as sugestões, as denúncias, e aí fazemos uma triagem do 

que pode ir ao ar. Em um quadro do programa nós respondemos ás 

perguntas do blog. Nessa perspectiva fica evidente o público como 

coparticipante na elaboração da pauta”. 

 

A quinta rádio, assim como a anterior, não conta com profissionais formados em 

jornalismo, sendo considerada aqui apenas para fins de comparação. O responsável pelo 

programa jornalístico possui DRT. A rádio foi inaugurada em 2003, com um viés 

religioso. Todavia, conta com programas que não se relacionam com essa temática e 

apesar de não possuir formação jornalística, o responsável pelo programa de notícias 
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consegue elencar as diferenças no fazer jornalístico a partir da internet e das ferramentas 

que ela proporciona:  

Entrevistado 5: “[...] tem matérias que eu posso fazer via WhatsApp. 

Você faz uma pergunta pra pessoa, a pessoa responde e você já vai, 

né. Então assim, te dá mais agilidade na informação. Por exemplo, eu 

estou sentado ali com o notebook na frente e aí automaticamente as 

coisas que vão acontecendo já vão me chegando em tempo real. Aí a 

gente consegue divulgar, por exemplo, algum acidente que aconteceu 

na cidade naquele momento. O ouvinte inclusive ajuda, eu costumo 

dizer que o ouvinte é a peça principal do programa, porque ele é 

quem faz o programa”. 

 

Além disso, ele afirma que a participação popular se tornou muito maior com a 

internet, ou seja, agora os programas são feitos em conjunto com o público, que está 

cada vez mais participativo. Diante desse papel ativo do público, o entrevistado afirma 

que a linha editorial de seu programa é o público. 

Entrevistado 5: “A linha editorial do programa é povo. Qualquer 

programa de rádio, seja musical ou jornalístico, se você não tiver a 

participação do ouvinte e a pessoa querer só pra ela aquele momento 

ali, não funciona”. 

 

Apesar do dinamismo que a internet trouxe para o jornalismo, o entrevistado 

avalia que há um lado negativo, mas que isso não atrapalha a veiculação dos programas: 

Entrevistado 5: “De certa forma, a internet trouxe alguns benefícios, 

mas também trouxe uma certa acomodação. Porque às vezes você não 

vai mais pra rua fazer matéria, você já tem tudo ali. [...] a internet, 

ela ajuda, as pessoas mandam a participação via internet, mas de 

certa forma também, alguns programas de rádio não vão mais em 

busca da informação, não chega lá com o gravador pra gravar com a 

pessoa, tudo é internet. Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, 

tudo acaba se encaixando e fazendo com que os programas fluam de 

forma positiva.” 

 

A facilidade e multiplicidade de notícias que os veículos conseguem ter acesso 

através de sites e blogs causaram uma espécie de comodismo, como foi possível notar a 

partir das entrevistas. Desta forma, o jornalismo feito pelos meios tradicionais, 

especialmente pelo rádio, deixou de ser feito nas ruas, por meio de apuração e contato 

direto com as fontes e passou a ser realizado de maneira virtual, muitas vezes, sem a 

checagem das informações recebidas ou recolhidas online e sem a produção de um texto 

próprio para o meio em radiofônico. 

 

 

 

 



 

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

 

 10 

Considerações Finais 

Diante de todo o exposto até aqui, pode-se afirmar que a internet é responsável 

por grandes mudanças no radiojornalismo local. O meio tradicional precisou se adaptar 

às modificações que a era da internet trouxe, para que assim pudesse continuar 

existindo. Assim, o modo de fazer desse estilo jornalístico foi transformado. Essa 

mudança, como qualquer outra, apresenta aspectos positivos e negativos. Se por um 

lado o jornalismo tornou-se mais ágil, por outro, muitas vezes, pode se tornar 

desleixado, devido ao alto número de informações - nem sempre corretas e não 

verificadas - ao alcance de um simples clique. 

Além disso, vale destacar que, mesmo com a cidade contando com um curso de 

nível superior em Jornalismo, as rádios locais não contam com grandes equipes de 

jornalistas diplomados. Grande parte possui apenas o DRT. Ainda assim, as opiniões 

dos entrevistados com e sem DRT não divergiram muito. Ao contrário, todos parecem 

concordar com o modo com o qual a internet mudou a sua rotina de trabalho. 

Outro aspecto importante é que com a conexão mais rápida, os próprios ouvintes 

passaram a interagir de maneira mais imediata, quer dizer, agora eles podem enviar 

opiniões, reclamações, sugestões, e até mesmo participar ao vivo dos programas, 

atuando, de certa maneira como o próprio jornalista ao informar algum fato, 

reafirmando assim a não necessidade de profissionais graduados na área.  
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