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RESUMO 

Esse trabalho visa, através de pesquisas bibliográficas sobre recursos da linguagem 

radiofônica, aspectos históricos do meio rádio e do tema abordado, exp1orar a vida e 

obra do compositor Geraldo Vandré, tendo como contexto a Ditadura Militar brasileira 

(1964-1985) e a era dos festivais, a fim de compor um produto jornalístico utilizando de 

metodologias e técnicas do formato perfil para o meio rádio (audiobiografia), 

aprendidas na disciplina de Laboratório de Jornalismo Radiofônico II (Documentário). 

O trabalho de campo, produzido no Laboratório de Rádio, uma unidade didática do 

Curso de Jornalismo da Universidade Sagrado Coração, resultou em um produto com 

nuanças literárias sobre o perfil do artista em questão, além de proporcionar 

conhecimento e reflexão sobre esse ícone da MPB e todas as questões decorrentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo literário; Perfil; Geraldo Vandré; Ditadura militar; 

Música popular brasileira. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O rádio é um veículo de comunicação imediato pela facilidade de mobilidade, 

pois divulga o fato na hora de seu acontecimento bem como seu desenrolar “ao vivo” e, 

segundo McLeish (2001, p. 16),“esta capacidade de deslocamento geográfico é que gera 

seu próprio entusiasmo”.   

Além disso, o rádio é considerado também o veículo mais abrangente, pois pode 

ser encontrado em 98% das casas, em 83% dos carros, podendo estar presente numa 
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cidade do interior, caracterizando sua face regionalista, ou em outros pontos remotos, de 

alcance nacional ou internacional, atravessando os oceanos por meio de ondas tropicais, 

curtas, AM e FM ou na internet (CESAR, 2005).  

No Brasil, a primeira transmissão de rádio se deu em setembro de 1922 e, desde 

então, passou a exercer fascínio e até influência no cotidiano dos ouvintes, todos 

desejavam obter aquela “caixinha mágica”; além de seus recursos instigantes, Meditsch 

(2001, p. 27) afirma que “a grandiosidade da magia do rádio está em ser um produto de 

racionalidade e da práxis humana". 

E o auge desse meio de comunicação foi na década de 40, declarada a “Época de 

Ouro do Rádio”, quando o aparelho se tornou um novo companheiro das famílias 

brasileiras, com uma programação variada, que incluía desde informações até os 

concursos de Rainha da Voz.  

 

O rádio pode ser a mistura de um todo produzido por um único 
instrumento, o som. Conjunto de elementos sonoros que se difundem 

para produzir estímulos sensoriais estéticos ou intelectuais; ou para 

criar imagens tem como funções provocar no ouvinte a criação de 
imagens mentais construídas a partir da palavra, da música, dos efeitos 

sonoros e do silêncio (CABELO, 1999, p. 16-17). 

 

Atentos aos efeitos sonoros, às entonações das vozes e à descrição de cenário, os 

ouvintes montavam suas próprias cenas, assim a curiosidade era aguçada. “É importante 

chamar a atenção para o fato de que, nesse período, as famílias brasileiras mantinham o 

hábito de se reunir para jantar, ouvir o rádio e conversar sobre as notícias do dia” 

(CÉSAR, 2005, p. 189). Com esse exercício 1ivre realizado pela mente, é possível até a 

melhor captação da mensagem que o texto pretende passar. 

 

Trata-se de um meio cego, mas que pode estimular a imaginação, de 

modo que 1ogo ao ouvir a voz do locutor o ouvinte tenta visualizar o 
que ouve, criando na mente figura do dono da voz. Que imagens são 

criadas quando a voz transmite um conteúdo emocional? (MCLEISH, 

2001, p.15). 

 

Um dos formatos possíveis para o meio radiofônico é o do radiodocumentário 

que, segundo Ferraretto (2001), embora pouco frequente no Brasi1, aborda um tema, 
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pessoa ou evento importante com profundidade, inclui recursos de sonoplastia e 

necessita de um roteiro prévio. 

 

Um documentário apresenta somente fatos, baseados em evidência 

documentada, registros escritos, fontes que podem ser citadas, 

entrevistas atuais e coisas do gênero. O objetivo fundamental é 
informar, mostrar uma história ou situação sempre se baseando na 

reportagem honesta e equi1ibrada (MCLEISH, 2001, p. 191). 

 

Ao focalizar em uma só pessoa, atividade ou evento, como uma personalidade 

histórica ou trabalho de uma instituição, tal produto permite levar informações e 

relevância social do tema, sem perder a característica de entretenimento e suscitar novas 

ideias. 

Com o conhecimento dessa historicidade e da prática da produção radiofônica, o 

grupo elaborou um produto jornalístico, de viés literário, sobre a vida e obra de Geraldo 

Vandré, um ícone da música popular brasileira, que teve seu auge na década de 60, 

enquanto o país atravessava um período turbulento em razão da Ditadura Militar (1964-

1985). O tema tem relevância histórica, pois traz a história e cultura do país no decorrer 

das décadas, através da MPB. Além disso, aborda questões escondidas pela grande 

mídia, o que caracteriza a amplitude do documentário radiofônico. 

As músicas de Geraldo Vandré que ilustram o documentário, a1ém de 

entreterem, refletem toda a extensa obra do compositor, que ficou consagrado com a 

composição “Pra não dizer que não falei das flores”. A canção se tornou hino de 

oposição à ditadura militar e “Geraldo Vandré, presença garantida em todas as coleções 

de discos dos estudantes de esquerda em 68” (BENEDITO, 2008, p. l3), embora o 

compositor afirme que a música é somente uma crônica da realidade e não se denomina 

como cantor de protesto, conforme ficou rotulado em todos esses anos.  

A escolha pela narrativa literária com a mescla de músicas do compositor se 

justifica pelo poder imaginativo do meio rádio e “a possibilidade de unir os recursos 

expressivos da música e da literatura numa forma de expressão superior, que carrega o 

poder emocional da primeira com a capacidade intelectual da segunda” (MEDITSCH, 

2005, p. 103). 

Além da utilização dos recursos da literatura para a narrativa, Pena (2006) 

aponta que o jornalismo literário é um conceito mais amplo, já que ultrapassa os limites 
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dos acontecimentos cotidianos, com visões mais abrangentes, maior profundidade nos 

relatos e até mesmo um modo de exercer a cidadania, o que também se aproxima das 

características de documentário. Mesmo que ainda sejam mantidos os mesmos 

princípios da apuração, observação e a ética, “a preocupação do jornalismo literário, 

então, é contextualizar a informação da forma mais abrangente possível, o que seria 

muito mais difícil no exíguo espaço de um jornal” (PENA, 2006, p. 14). Dessa forma, 

há informação de forma diferenciada, com relação entre os fatos e situá-los em espaço 

temporal com longa duração. 

Sendo assim, o presente trabalho proporcionou a compreensão do processo de 

produção de um trabalho jornalístico no meio radiofônico, desde o planejamento 

passando por pesquisa, estrutura, coleta de materiais, compilação de dados, roteiro, 

gravação e, por fim, edição. 

 

2 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo fomentar conhecimento e reflexão sobre um 

tema controverso e importante na história do Brasil, a Ditadura Militar (1964-1985), a 

partir do perfil de Geraldo Vandré, referência na música popular brasileira, e os 

desdobramentos por ele sofridos em sua carreira artística por meio de sua atuação em 

festivais de música. 

Desta forma, acredita-se ser possível criar um produto radiofônico que leve 

informação, cultura e entretenimento para o ouvinte, suscitando novas ideias e visões 

sobre a história brasi1eira, no quesito cultural, além de promover um encontro de 

gerações através do meio rádio e do tema em questão. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Diante de um tema pouco explorado, ou quase sempre calcado em mitos e 

incertezas, que são a vida e a obra do compositor Geraldo Vandré, torna-se pertinente a 

pesquisa e produção do produto jornalístico “Pra não dizer que não falei de Geraldo 

Vandré - Prepare o seu Coração”, que faz uso do suporte rádio. 
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Com embasamento na história e cultura brasileira, o trabalho também se justifica 

por apresentar aspectos relevantes para formação do ouvinte, quanto ao contexto 

histórico-social de outras décadas, com possibilidade de um comparativo do panorama 

cultural atua1 e da cultura de massa que se faz presente no cenário musical atual. 

Além disso, o suporte radiofônico caracteriza ainda mais o produto, já que a 

época retratada se passa quando o rádio vive traços de seu apogeu, e foi este o meio que 

lançou Geraldo Vandré na música. 

O rádio também se torna um aliado da falta de tempo ao lazer em que os 

cidadãos são frequentemente submetidos nos dias atuais, uma vez que “o meio é menos 

exigente, visto que nos permite fazer outras coisas ao mesmo tempo, e os programas 

tornam-se um acompanhamento para alguma outra tarefa” (MCLEISH, 2001, p.18), ao 

passo em que ele desperta a imaginação e envolve emocionalmente os ouvintes com a 

história. 

Tal produto justifica-se, ainda, quando se leva em conta a observação de Mario 

Kaplun a respeito da importância do rádio como instrumento de difusão do 

conhecimento, uma vez que isso implica no envolvimento de: 

 

[...] todos aqueles que procuram a transmissão de valores, a promoção humana, 

o desenvolvimento integral do homem e da comunidade, as que se propõem a 
elevar o nível de consciência, estimular a reflexão e converter cada homem em 

agente ativo da transformação de seu meio natural, econômico e social [..] 

(KAPLUN apud BARBOSA FILHO, 2009, p. 110). 

 

Tal responsabilidade está diretamente relacionada às funções do jornalismo, que 

são informar, explicar e orientar (LIMA, 2004), de forma a ampliar o olhar das pessoas, 

no caso os ouvintes, a respeito de assuntos diversos, muitas vezes esquecidos ou não 

abordados de forma aprofundada pela mídia. 

Ao mesmo passo em que o rádio não exige atenção exclusiva do ouvinte, o 

jornalismo literário possui também a missão da imersão que é uma de suas 

características principais, tanto para o repórter, que precisa se aprofundar no assunto 

para compreendê-lo e transmiti-lo, quanto para o ouvinte que se envolve com o tema 

através dessas técnicas vindas da literatura (LIMA, 2004). 
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para a realização deste produto jornalístico, inicialmente houve um 

levantamento de possíveis temas que atendessem às características do formato 

audiobiografia (perfil) e do meio rádio, e trouxesse informação, cultura e entretenimento 

para contribuir com a formação do ouvinte.  

De acordo com o pesquisador André Barbosa Filho (2009, p. 112), a 

audiobiografia “é o formato radiofônico em que o tema central é a vida de uma 

personalidade de qualquer área de conhecimento e que visa divulgar seus trabalhos, 

complementos e ideias”. Por essa razão, aponta o autor, tem caráter educativo 

preponderante. 

Nesse sentido, foi definida uma abordagem pela vida e carreira do compositor e 

cantor Geraldo Vandré, passando pelo contexto histórico-socia1 da época em que 

alcançou sucesso e os desdobramentos atuais. 

Por suas características, a audiobiografia se aproxima de um perfil jornalístico, 

trabalho que se detém a evidenciar o lado humano de uma personalidade. Tal objetivo 

também aproxima o trabalho do radiodocumentário, que, em geral, tem a ver com 

pessoas, como coloca McLeish (2001, p. 192): 

 

[...] Embora estatísticas e fatos históricos sejam importantes, o elemento crucial 

é o ser humano – deve-se, portanto, realçar a motivação e ajudar o ouvinte a 

entender por que certas decisões foram tomadas e o que faz as pessoas se 

comportarem de determinada maneira. 

 

Assim, foram pesquisados documentos, como periódicos da época, livros, e 

entrevistadas pessoas diretamente ligadas ao assunto, tanto ao Geraldo Vandré quanto à 

Ditadura Militar brasileira. “O princípio do documentário é, sempre que possível, voltar 

às fontes, pessoas envolvidas, testemunhas oculares, aos documentos originais, e assim 

por diante” (MCLEISH, 2001, p. 193).  

Para adequação do texto com o meio radiofônico, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas sobre linguagem radiofônica com base nos estudos de Luiz Artur 

Ferraretto, José Marques de Melo e Eduardo Meditsch, o qual afirma haver uma série de 
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desafios para a construção da linguagem radiofônica, já que o rádio tem um caráter 

puramente auditivo. 

 

A demarcação destes limites é bastante complexa, pois não depende 

apenas das leis físicas que permitem a descrição objetiva deste som 

midiatizado pelo áudio, mas também de variáveis psicológicas 
relacionadas à percepção e à imaginação, que estão longe de constituir 

uma ciência exata (MEDITSCH, 2001, p. 148). 

  

Além da linguagem adaptada ao meio rádio, há a preocupação com recursos 

sonoros que facilitem o entendimento e ilustrem de maneira apropriada o tema, como 

também uma locução adequada que transfira o ouvinte para a realidade relatada. 

As especificidades do texto radiofônico são abordadas por Marques de Me1o 

(apud Barbosa Fi1ho, 2003, p. 99-100) de que “um texto escrito para ser 1ido, cuja 

emissão combina a entonação de locutor e os recursos de sonoplastia, criando 

ambientação especial para sensibilizar o ouvinte”. 

 Tal observação é complementada pela constatação de que “a música e os efeitos 

exploram a sugestão, criando imagens na mente do ouvinte. Assim, os efeitos permitem 

ao público ver o que está sendo descrito e a música possibilita ao ouvinte sentir o que se 

transmite” (FERRARETTO, 2001, p. 286). 

Assim, foram inseridas somente músicas do compositor Geraldo Vandré, e 

sonoras da época que deslocam o ouvinte para o cenário descrito. E para produção 

técnica do produto, foram utilizadas as bases teóricas de Robert McLeish acerca dos 

processos construtivos de um documentário para rádio. 

Somado a isso, Pena (2006, p. 21) define o “jornalismo literário como linguagem 

musical de transformação expressiva e informacional”. Dessa forma, o autor o classifica 

como gênero com narrativa abrangente entre as missões de informar e entreter. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

A partir das pesquisas da vida e obra de Geraldo Vandré, inseridas no contexto 

histórico, político, social e cultural brasileiros, o roteiro foi planejado e escrito pelos 

alunos; foram utilizados dois locutores, sendo um responsável pe1a locução nos 

momentos em que se abordava diretamente informações sobre o compositor, e o outro 
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realizou a locução sobre os acontecimentos da época e detalhes paralelos, também 

importantes para o entendimento do tema em questão. 

O roteiro inicia com o fato marcante na vida de Geraldo Vandré para, à primeira 

instância, despertar o interesse do ouvinte e, logo após, uma abordagem em sequência 

cronológica, para, ao final, proporcionar uma reflexão sobre o tema exposto. 

Além disso, foram utilizadas oito músicas representativas da carreira de Geraldo 

Vandré, inseridas em momentos adequados, sendo uma delas uti1izada como BG 

(background ou, em português, música de fundo) e cortina, secção sonora a fim de 

indicar mudança de assunto, tema ou cenário. Também há duas sonoras veiculadas em 

emissoras radiofônicas nas décadas de 50 e 60, e uma sonora do 3° Festival 

Internaciona1 da Canção; e, ainda, sonoras de cinco entrevistados inseridas em 

conformidade com o texto. 

O roteiro foi escrito no Laboratório de Informática da Universidade Sagrado 

Coração e as gravações e edição foram feitas no estúdio A do Laboratório de Rádio, 

unidade didática também da Universidade. A gravação foi realizada com o software 

Sound Forge e a edição com o software Sony Vegas Pro. As duas etapas contaram com 

auxílio dos técnicos Leandro Zacarim e Alex Costa. E todo o processo foi feito sob 

orientação da professora mestra Daniela Pereira Bochembuzo. 

O produto final totaliza 29 minutos e 40 segundos, concretizando, assim, a 

idealização de um produto jornalístico inspirado na vida e obra de Geraldo Vandré, e 

embasamento teórico acerca do contexto da época e das técnicas de produção 

radiofônica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

 

Sendo o formato audiobiografia pouco usual no Brasil, torna-se importante o 

estímulo e a prática deste, que é um dos poucos a levar informação aprofundada sobre 

determinado assunto aos ouvintes. 

No caso, o produto “Pra não dizer que não falei de Geraldo Vandré - Prepare o 

seu coração” cumpre a função de informar sobre a história e cultura do país, entreter e 

possibilitar a formação de opinião quanto às formas de governo e suas influências, bem 

como participação midiática em todo o processo histórico. 
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Diante dos aprendizados teóricos, foi possível concretizar o projeto, calcado na 

ideia original de abordar a carreira do compositor Geraldo Vandré, e proporcionar 

reflexão acerca das concepções de vida, eliminando um senso comum. Além de 

promover um encontro de gerações, que se faz necessário tanto através do resgate desse 

tipo de produção radiofônica quanto às músicas consagradas em outras décadas. 
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