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Resumo 

 

Este relato de experiência descreve as observações e reflexões das atividades vivenciadas 

durante o cumprimento da disciplina curricular de Estágio Supervisionado em 

Jornalismo. As atividades em campo foram desenvolvidas na Rádio Aurora FM 99,7 da 

cidade de Alto Araguaia – MT, durante o primeiro semestre letivo do ano de 2017. No 

decorrer do texto são construídas ponderações sobre a importância do estágio como 

componente curricular e radiojornalismo local, ajudando a pensar a rotina produtiva 

vivenciada pelo estagiário na rádio que serviu de campo de estágio. 

 

Palavras-chave: estágio em jornalismo; radiojornalismo; teoria e prática. 

Estágio curricular: ruptura da dicotomia teoria/prática 

A atividade de estágio supervisionado acadêmico além de proporcionar 

experiências ao futuro jornalista no ambiente profissional e preparar para o exercício da 

profissão, é também o momento de troca, no qual o estagiário passa a refletir sobre a 

teoria a partir da prática. Neste paper é relatado o processo pedagógico que vem se 

constituindo a partir do estágio em desenvolvimento na área de radiojornalismo. Ao longo 

do primeiro semestre de 2017 tem sido observado e vivenciado na práxis o processo de 

construção de conteúdos jornalísticos para a linguagem específica do rádio; e participação 

nas edições do radiojornal, para na etapa subsequente (Estágio II) passar a produzir para 

o programa. 
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Com a atividade em curso está sendo ampliada a compreensão do processo 

produtivo a partir da observação, acompanhamento e interação na rotina de produção da 

emissora, e deste modo, rompendo a dicotomia teoria-prática. 

Em um processo de reconhecimento, o estagiário tem a oportunidade de conhecer 

o programa de automação; a grade de programação; uso dos intervalos comerciais; e 

principalmente acompanhar a produção do conteúdo jornalístico, desde coleta de 

informações até a apresentação do jornal; propor pautas; dentre outras ações que levam a 

ampliar os conhecimentos sobre o processo de construção de notícias, e em específico, 

para os formatos do radiojornal.  

Radiojornalismo local  

 Fazer jornalismo no rádio implica em fazer uso de uma linguagem que seja 

acessível a todo público, onde a mensagem alcance o receptor de forma clara e sem ruídos. 

Sabido a instantaneidade e a rapidez que a mensagem se desvanece, o texto para o 

radiojornalismo deve ser redigido de modo que a informação possa ser absorvida de 

imediato, neste sentido, “as frases devem ser curtas. Deve-se evitar qualquer tentativa de 

erudição.” (CAMPOS, 2003, p.12) 

Por ser de fácil acesso, para algumas pessoas o rádio ainda é o único canal de 

informação, e deste espera-se uma mensagem sem ruídos, clara, sem margens para 

interpretações dúbias do assunto ou que deixem perguntas sem resposta. O domínio do 

assunto por parte do âncora ou repórter também influencia no modo com que a mensagem 

vai chegar no ouvinte, pois espera-se que o profissional jornalista saiba o que está 

transmitindo para que o seu receptor compreenda. 

Reforçando esta discussão sobre as características da linguagem do rádio acentua-

se ainda que para este meio, a cobertura de um acontecimento – seja local, regional, 

nacional, ou até mesmo internacional diferencia-se dos outros meios, pois tendo como 

característica a instantaneidade, logo o âncora e o repórter devem aprender a trabalhar 

com esta rapidez, pois: 

Quem aguarda os acontecimentos para escrever a matéria é o 

repórter de jornal. Já o repórter de uma emissora rádio deve estar 

sempre preocupado em informar cada etapa da notícia no 

momento em que ela acontece, sem deixar, é claro, de ser preciso 

nas informações. (CAMPOS, 2003, p.14) 
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Exemplo desta instantaneidade pôde ser observada durante um dia de atividade 

em campo no qual ocorreu uma rotina atípica. A equipe de reportagem foi informada que 

ocorrera uma assassinato na cidade de Araguainha, MT, a poucos quilômetros de Alto 

Araguaia, MT, e no momento em que o locutor estava no ar, a polícia teria encontrado o 

corpo enterrado. Visto isso, o locutor interferia na programação a todo momento para dar 

informações sobre o caso, que recebia mensagens via Whatsapp de um dos policiais que 

estava realizando a operação, informando o que estaria acontecendo no momento. O 

contato direto com a fonte (polícia) permitiu a rádio desse um furo jornalístico, visto que 

a ambas as cidades são pequenas e os assuntos pautavam as conversas das pessoas, 

tornando-se pauta da agenda pública. 

Em regiões onde existe pouca ou nenhuma concorrência entre emissoras, o fator 

duração de uma notícia se torna irrelevante, visto que o ouvinte se vê sujeitado a ouvi-la 

por inteira. No entanto, em lugares onde as informações se esbarram umas nas outras por 

haver muitas emissoras transmitindo o mesmo fato, a duração deve ser sucinta e 

esclarecedora, de modo que o ouvinte não mantenha o nível de concentração durante todo 

o fato que está sendo noticiado. “O sucesso de uma matéria vai depender da importância 

e da exatidão de conseguir transmitir e não do tempo em que fica no ar.” (CAMPOS, 

2003, p.21) 

Com a globalização e a influência da internet como canal de informação, o rádio 

se viu obrigado a transbordar seu conteúdo jornalístico para esta plataforma, onde o 

ouvinte tem a chance de ouvir os áudios quando lhe é possível. Além de poder produzir 

conteúdos de maior duração e diferentes formatos, como reportagens longas ou até 

mesmo rádio documentários.  É o radiojornalismo estabelecendo uma relação On Demand 

com o seu público. Para o jornalista Célio Campos (2003): 

Com o avanço da tecnologia, esses sites passaram a 

disponibilizar também vários produtos no chamado formato real 

audio, onde é possível ouvir arquivos de som, entrevistas, 

músicas, notícias e até mesmo a programação das emissoras em 

tempo real. (CAMPOS,  2003, p.72) 

Quanto ao radiojornalismo local, mais que qualquer outro, este estabelece uma 

relação de proximidade com seu público fazendo uso de uma linguagem popular, não 

engessada, permitindo que este alcance diversas camadas sociais.  
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A linguagem ideal aos produtos radiofônicos deve facilitar o 

entendimento da informação, visto que além da falta de recursos 

visuais ou tecnológicos que nos permitam verificar novamente 

ou tentar entender o que nos foi dito, são determinantes também 

o caráter heterogêneo da audiência e seus hábitos de consumo. 

(BETTI, 2008, p.4.) 

 

Assim sendo, no caso das emissoras locais, é necessário que o fenômeno de 

globalização da informação caminhe ao lado dos hábitos culturais de cada região, 

adequando a forma de se fazer jornalismo para que o público local se identifique, 

concedendo aos ouvintes que expandam a forma de receber a informação.   

Uma característica das emissoras locais, está relacionado ao fato do jornalista estar 

ciente do que o seu público demanda, devido à proximidade emissor-receptor ser mais 

estreita em cidades interioranas. ASSIS (2013, p. 118-119) abordando o caso do 

jornalismo impresso, ajuda na discussão de jornalismo local como um todo:  

O interesse, outro componente substantivo da noticia, esta 

relacionado diretamente ao gosto do leitor, à sua expectativa, 

àquilo que ele quer ler em seu jornal [...] Cabe ao jornalista 

decidir o que publicar ou não, considerando que tal notícia 

interessará ao público[...] (ASSIS, 2013; p.118/119) 

 

O campo de estágio: Rádio Aurora FM 99,7 

A emissora de radiodifusão Aurora FM opera na cidade de Alto Araguaia, estado 

do Mato Grosso, no centro oeste do país. Trata-se de uma instituição privada, que prioriza 

o entretenimento, mas que segundo seus diretores também buscar cumprir sua função 

social de disseminação de informação (levantamento em diagnóstico de campo), 

obedecendo deste modo a obrigatoriedade estabelecida pelo Regulamento dos Serviços 

de Radiodifusão, de 1963, no qual em seu artigo 28 traz: 

 
Art. 28 - As concessionárias e permissionárias de serviços de 

radiodifusão, além de outros que o Governo julgue convenientes 

aos interesses nacionais, estão sujeitas aos seguintes preceitos e 

obrigações: 

12 - na organização da programação: 

c) destinar um mínimo de 5% (cinco por cento) do horário de sua 

programação diária à transmissão de serviço noticioso. 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D88067.

htm#art1) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D52795.htm#art28
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No ar desde 1993, a frequência modulada alcança as cidades arredores, incluindo 

a vizinha goiana, Santa Rita do Araguaia, que faz fronteira com a mato-grossense Alto 

Araguaia (fronteira MT-GO BR 364), onde está instalada a emissora. Em 24 anos de 

operação a rádio mantém-se como popular, pois carrega um público fidelizado consigo. 

De acordo com o jornalista da casa, Renato Rezende, que neste processo de estágio atua 

como orientador de campo, a Aurora FM conquistou essa fidelidade “porque além dos 

programas musicais de massa, conta com um local regional abrangente” (diagnóstico de 

campo).  

Até meados de 2017 a emissora não tinha concorrência local para programa 

jornalístico, até que a outra emissora instalada na cidade passa pelo processo de migração 

de AM para FM, passando a produzir radiojornal. Mesmo diante de uma concorrente 

direta, aposta no fator inclusivo que caracteriza o meio rádio. 

 

O rádio como meio informativo pode fazer um papel muito 

diferente. Além de transmitir o mais rapidamente possível os 

acontecimentos atuais, pode aumentar a compreensão pública 

através da explicação e análise. Este aprofundamento dos temas 

conta no rádio com a vantagem de poder ser exposto pelos seus 

conhecedores, sem passar pela peneira dos conhecedores – neste 

caso os jornalistas – que apenas dariam a forma comunicativa 

adequada ao meio [...] A importância do rádio como meio 

informativo se ve ainda a outra característica: sua capacidade de 

se comunicar com um público que não necessita uma formação 

específica para decodificar a mensagem. (PRADO, 1989, p.28) 

 

A proximidade com seu público é feita de várias maneiras; em especial por meio 

de telefone fixo; uso do aplicativo de mensagens WhatsApp para sugestão de matérias, 

denúncias e demais sugestões. Possuem também seu website (http://aurorafm.com.br/)  

que transmite online a programação 24h e a página na rede social Facebook 

(https://www.facebook.com/radioaurorafm99/), que conta com a participação dos 

ouvintes também.  

Produção e programação do Jornal da Aurora: registros do estágio 

O Jornal da Aurora entra no ar as 11 horas da manhã e tem duração de 01 (uma) 

hora. Sob direção do jornalista Renato Rezende, é apresentado pelo locutor Carlos André.  

Mesmo com a universalização das informações, e todo o ciclo percorrido para 

disseminar notícias não só em âmbito local, mas global, percebe-se que o radiojornalismo 

http://aurorafm.com.br/
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da emissora Aurora FM direciona sua produção de conteúdo para o público local, sem 

intenção de expandir seu segmento. Contudo, quando se faz necessário, considerando os 

valores noticia, reproduz matérias nacionais e internacionais advindas de agências de 

notícias, “o que facilita à sociedade local ter acesso às informações de todo o mundo por 

meio das redes sociais e sites jornalísticos.” (AVRELLA, 2014, p.78). 

Em conversa informal com o diretor de jornalismo, ele acentua o compromisso da 

rádio com o público local, explicando que “o conteúdo noticioso é pautado principalmente 

por informações de demanda do público local e de interesse público, como matérias 

referentes aos órgãos governamentais da cidade, que interferem diretamente na vida da 

população” (Renato Rezende, em depoimento)  

Ao longo do semestre letivo as atividades em campo compreenderam 

prioritariamente o desenvolvimento de ações no setor radiojornalismo, no entanto para 

um diagnóstico mais amplo de todo os aspectos, inclusive de cunho comercial da emissora 

foi feito um reconhecimento geral da rádio 

 Diagnóstico inicial - No primeiro dia foi feita a apresentação da rádio pelo 

orientador Renato Rezende, que explanou desde o programa de automação da emissora 

até as vantagens e desvantagens do aplicativo de mensagens WhatsApp.  

Há pouco tempo, a rádio faz uso de um programa que auxilia o locutor no 

momento da transmissão, onde monta-se uma espécie de script4, estrutura que o programa 

deve seguir. 

Os programas musicais são basicamente o carro chefe da emissora, dentre eles, o 

gênero sertanejo é o mais tocado, variando apenas entre sucessos recentes e antigos.  

No programa musical foi possível perceber um excesso de comerciais, com poucas 

músicas entre estes. Já no programa jornalístico, apenas em dois momentos é transmitido 

os patrocinadores. Visto que o programa jornalístico é de apenas uma hora – duas horas 

a menos que o programa musical – é compreensível a diferença de inserts5 de publicidade. 

A grade de programação é pouco flexível na questão de conteúdo. Como dito 

acima, a maioria dos programas – produzidos pela emissora ou não – são musicais, com 

apenas um rádio jornal semanal e aos sábados um programa de opinião livre, que consiste 

em entrevistas, opiniões e notícias. Parte da grade é feita por programas comprados, e 

visto que a emissora tem grande influência regional, talvez careça de outros formatos.  

                                                 
4 script – Conjunto de instruções para que uma função seja executada. 

 
5 inserts – Espaço na programação destinado à publicidade. 
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Figura 1: Grade de programação da Rádio Aurora FM (imagem retirada de: http://aurorafm.com.br/) 

Em relação as mídias digitais, a rádio faz uso do Facebook, Twitter, Website, 

Instagram e WhatsApp. Destas, a que recebe maior atenção é o Facebook, porém, 

nenhuma destas mídias reproduz o conteúdo que é transmitido na rádio. Em conversa, o 

orientador explicou que no momento a emissora carece de um profissional para realizar 

tal função. 

Com a questão da interatividade sendo de suma importância para os meios de 

comunicação atuais, a rádio dispõe do aplicativo WhatsApp para se aproximar dos seus 

ouvintes, que mandam mensagens pedindo músicas, elogiando, fazendo observações, ou 

seja, participando da programação de todo conteúdo produzido pela rádio. Foi explicado 

que hoje não é viável trabalhar com telefone fixo, visto que grande parte das pessoas já 

não fazem uso deste. E até como forma de filtro, as mensagens de texto são mais viáveis 

no momento. 

 Acompanhamento da equipe de reportagem e edição -  Durante todo o estágio foi 

feito o acompanhamento da produção da reportagem.  Além da apuração e produção das 

reportagens foram realizados flashs6 ao vivo.  

                                                 
6 flash – Intervalo na programação para transmissão ao vivo do jornalista através da unidade móvel. 
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Figura 2: repórter Carlos André entrevistando policial militar para registro de ocorrências dos bolentis. 

Na emissora foi feito o acompanhamento da edição das matérias e a edição ao 

vivo do radiojornal, sendo que em diversas edições aconteceram entrevistas ao vivo. 

 Principais pautas -  em todos os dias de estágio foi possível observar a produção 

de reportagens pautadas no governo municipal, com poucos registros de notícias 

demandadas pela comunidade.  

 Impressões em construção – embora sejam observadas falhas, muitas de origem 

técnica e de habilidades inerentes ao profissional, as experiências práticas suprem as 

expectativas de como realizar um trabalho jornalístico em uma cidade pequena, pois até 

mesmo pela construção crítica das lacunas existentes pode-se elaborar reflexões, 

principalmente quanto as imposições do mercado. São inúmeras as diferenças do que é 

ensinado na academia, ao que é feito na prática, a começar pela pauta, que é feita às 

pressas e completamente fora dos padrões que são passados no curso.  

 

O processo pedagógico em andamento 

 

Após um tempo no campo de estágio, a percepção sobre o rádio mudou. A 

vivência revela com mais amplitude a força que este meio de comunicação ainda atua 

sobre as pessoas. Levando em consideração que este meio ainda é o único canal de 

informação para algumas pessoas, o trabalho jornalístico deve ser feito de forma clara e 

objetiva, permitindo que o ouvinte construa reflexões sobre os fatos noticiados. 
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Tendo em mente que o rádio é uma mídia imediata, onde a atenção do público 

deve estar voltada completamente para o que se noticia fazendo com que o fato não se 

perca, o jornalista deve estruturar a reportagem, matéria ou entrevista, de modo que atue 

de maneira informativa, e não como um aparelho que produz ruídos. No caso de 

entrevistas com pessoas públicas – principalmente - onde a linguagem utilizada pode ser 

uma barreira. Em específico sobre o formato entrevista, Barbeiro (2003) traz: 

 

As perguntas devem ser encadeadas: a sequencia de raciocínio 

do entrevistado é vital para prender a atenção do ouvinte. Isso 

ajuda a manter o entrevistado no assunto, impedindo que outros 

temas dificultem o entendimento do principal. Respostas curtas 

são desejáveis, porém há que se respeitar o direito do entrevistado 

de concluir seu raciocínio. (BARBEIRO, 2003; p.55) 

 

Inerente a isto, o texto no radiojornalismo faz uso de uma linguagem coloquial, 

simples. O jornalista precisa entender que seu público permeia as mais diversas classes 

sociais, e por isso, quanto mais direto for, maior a chance da informação atingir o maior 

número de pessoas. Barbeiro (2003. p.72) explana que “o jornalista precisa ter em mente 

que está contando uma história a alguém, mas sem apelos à linguagem vulgar e, acima de 

tudo, respeitar as regras do idioma. 

Ao contrário do impresso, onde a construção textual de uma notícia pode ser 

melhor trabalhada, no rádio, este não pode se deixar levar pela estética, e sim construir 

um texto que cumpra sua função ao chegar no seu receptor, o ouvinte, e informe de forma 

clara e sucinta o que se pretende. 

No que diz respeito ao lócus que serve para esta experiência, pondera-se que a 

emissora possui um espaço relativamente bom e a logística para o jornalista desempenhar 

sua função não deixa a desejar. Quanto aos equipamentos, a emissora investiu 

recentemente em um programa de automação, o que facilitou bastante o trabalho dos 

locutores. Para uma cidade do interior, com pouco mais de 16 mil habitantes, a rádio 

atende as necessidades do público como meio de comunicação. 

 Visto que o estágio supervisionado é uma maneira do aluno observar na prática o 

que foi desenvolvido na academia, durante os meses de atividade em campo na rádio 

Aurora FM pode-se observar além. Existe a preocupação não só em um conteúdo 

jornalístico de qualidade, mas também na automação dos equipamentos da emissora para 

que o trabalho humano fique disponível especialmente na apuração e na difusão de uma 

informação de qualidade. 
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 São notórias as diferenças entre academia e campo, posto que a limitação prática 

do aluno durante o curso implica em um imaginário nem sempre real da prática. Contudo, 

o período de estágio revelou a ligação precisa da teoria com a prática em uma situação 

que o aluno pôde se ver inserido no meio profissional. 
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