
É uma pergunta que, vez ou outra, alguém
me faz, seja na sala de aula ou por aí, em al-
guma palestra da vida ou bate-papo mais in-
formal. Uns insinuam que, nas emissoras, não
se faz jornalismo ou o que é feito encontra-se
decadente em relação ao de outros tempos. Em
ambas as posições, há uma confusão entre o
rádio dedicado à notícia e o dedicado, mesmo
que pelo viés da informação, ao popular, leia-
se noticiário policial e uma espécie de serviço,
no qual o comunicador coloca-se como um
paladino sensacionalista das reivindicações da
população. Jornalismo não é isto. Jornalismo
baseia-se na apuração e divulgação dos fatos,
com narrativas e opiniões. E envolve equilíbrio e
respeito às instituições constituídas. Até porque
ninguém pode ser maior ou se colocar naquela
posição de que se as autoridades não resolvem
os problemas, eu, o comunicador, resolvo. É,
convenhamos, muita pretensão. E não tem re-
lação nenhuma com jornalismo. De outro, não
há como comparar o jornalismo em rádio de
hoje com o, por exemplo, dos anos 1970. Até
porque se vivia, então, em uma ditadura e sob
censura. Está certo que restou nas redações a
autocensura ou censura do patrão. Mas o públi-
co está mais esperto e se dá conta destas coisas.
Pode, sim, ter caído a qualidade dos jornalistas
que entram no mercado. Aí a resposta deve ser
buscada nas universidades e, mais do que tudo,
apesar das estatísticas oficiais e dos anúncios
das escolas, na qualidade do ensino fundamen-
tal e médio.

Jornalismo em rádio é aquele em que predo-
mina uma figura de interlocução ativa entre o
fato - seu cenário, suas circunstâncias e seus

protagonistas - e o ouvinte. Que figura é esta?
Com certeza, não se resume a um profissional,
mas a pelo menos três: o âncora, o produtor e
o repórter. Se houver apenas o âncora, perde-
se a possibilidade de falar do palco de ação do
fato, mas, a depender do conhecimento, da
experiência e da habilidade deste profissional,
pode-se, ainda, fazer um jornalismo razoável.
Sem o produtor, perde-se o interlocutor frio a
agendar entrevistas e pensar programas. Com
o repórter, ganha-se a informação própria, que
diferencia uma emissora da outra tanto quanto
a opinião deste ou daquele apresentador, deste
ou daquele comentarista. Se é deixada de lado
a pretensão populista (e sensacionalista) do su-
jeito que se arroga a ser representante das clas-
ses desassistidas, pode-se, inclusive, fazer um
excelente radiojornalismo popular, com serviço,
notícias e entretenimento, uma espécie de Diá-
rio Gaúcho - periódico com esta feição muito
bem produzido pelo Grupo RBS - no rádio.

O jornalismo em geral tem, por marca da
modernidade, o agendamento. Em outras pa-
lavras, no processo industrial que caracteriza
os veículos de comunicação na atualidade, há
forte dependência das assessorias de impren-
sa, decorrendo daí significativa similaridade de
pautas. O diferencial de uma emissora em rela-
ção à outra vai, cada vez mais, no futuro, estar
em duas ações cotidianas: na diferença de enfo-
que oferecida por âncoras, produtores e repór-
teres na apuração e divulgação da notícia; e na
análise desta, de suas causas e conseqüências, a
cargo do próprio âncora, de comentaristas e de
debatedores, além de protagonistas e analistas
entrevistados.

Se com o surgimento da televisão o jeito de
fazer rádio mudou, o mesmo aconteceu sobre a
vigência da internet. Com a TV, o público acostu-
mou-se a sentir a reação daquele que está para
lá da telinha. O rádio passou a ser mais coloquial,
mais conversado, um bate-papo, simulando, a
todo momento, aquela reação fisionômica e ges-
tual. Já a internet difundiu na opinião pública a
idéia de interatividade. Esta coisa de o ouvinte
participar na programação, que seja para apenas
dizer que está escutando a emissora, sofreu a
influência também do processo desencadeado
pela Constiruição de 1988 e de legislações como
o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto
da Criança e do Adolescente. Mistura-se, portan-
to, com uma noção popular de cidadania. Daí a
necessidade de encarar o ouvinte não apenas
como algo passivo a receber informação despe-
jada pela emissora.

O verdadeiro jornalismo, assim, é aquele feito
de cabeça fria, com base segura, cultural e pro-
fissional. É ver a realidade pelo viés do público,
sem se arrogar de modo populista em ser uma
espécie de paladino, mas sabendo que se exer-
ce quase um mandato outorgado diariamente
por quem liga o rádio e sintoniza a emissora.
Um mandato do ouvinte que exige uma ponte
honesta e bem-construída com os fatos do dia
e as opiniões sobre estes. Um ouvinte que, re-
dundâncias de lado, precisa, por vezes, ser ouvi-
do. E que vive, como os jornalistas e radialistas,
em uma sociedade constituída como tal, mesmo
que com problemas de corrupção, insegurança,
desassistência, etc.

Text Box
FERRARETTO, Luiz. Qual o verdadeiro jornalismo em rádio?. Press, Porto Alegre, ano 12, n. 123, p. 13, 2009. 




