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Resumo 

 

Os meios de comunicação sempre tiveram fundamental importância no desenrolar 

histórico, social e cultural do mundo. Desde o evento da primeira transmissão radiofônica 

no Brasil, em 1922, essa mídia mostrou-se atraente aos políticos, intelectuais e artistas. Das 

intenções educativas de Roquette Pinto e Henri Morrisse, o rádio passou por sistemas 

políticos e comerciais que mudaram seu perfil inicial. Nesse contexto, essa mídia ganhou 

rapidamente milhares de adeptos e se tornou alvo de manipulações políticas e foco para 

investimento comercial; tendo esse fenômeno também ocorrido com a TV. Conteúdo e 

forma radiofônica jornalística se transformaram, e ao longo do tempo - da comunicação de 

mensagens sobre música, literatura, sociedade e artes, chegamos hoje ao ponto de termos 

rádios que só transmitem notícias – e essas, sobre economia, política ou transito. 
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Texto do trabalho: 

Segundo José Luis Albertos, in Ortriwano (1985, p.90), “notícia é um fato 

verdadeiro, inédito e de interesse geral que se comunica a grandes massas, depois de haver 

sido interpretado e avaliado”. Como fato, é a representação de uma realidade que consiste 

na capacidade de compilar informações e organizá-las numa narrativa útil e interessante ao 

receptor, mas quase nunca de forma integral. Isto se dá por conta da construção da realidade 

social, ou seja, as possibilidades de construção.  
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Devido aos valores-notícia, ou “faro para notícia”, Traquina (2005, p.47) afirma que 

os jornalistas acabam por formar “hábitos mentais” ou “maneiras de ver” bipolares em que 

o mundo é estruturado em opostos: o bem e o mal, o pró e o contra, etc. 

Pontua Traquina (2005, p.17) 

Quando se afirma que as pessoas têm interesse em versões 

diferentes de acontecimentos, que qualquer acontecimento pode ser 

construído das mais diversas maneiras e que se pode fazê-lo significar as 

coisas de um modo diferente, esta afirmação de algum modo ataca ou mina 

o sentido da legitimidade profissional dos jornalistas, e estes resistem 

bastante à noção de que notícia não é um relato, mas uma construção. 

A notícia vem sendo transmitida por meio do rádio no Brasil, praticamente, desde o 

nascimento do rádio em nosso país, em 1922. O jornalismo de rádio era feito simplesmente 

com a leitura de notícias dos jornais impressos, no intervalo entre uma música e outra.  

Ferraretto (2000, p.102), apresenta um depoimento de Maria Beatriz Roquette Pinto 

Bojunga, filha do pioneiro da radiodifusão, que expõe como era apresentado o “Jornal da 

Manhã” – o primeiro programa de cunho jornalístico de Rádio do Brasil: 

 

Ele pegava todos os jornais, com lápis grande – sempre andava com 

um lápis vermelho na mão – e riscava todas as notícias que achava 

interessante para a Rádio (...) Ele tinha um telefone direto para a Rádio 

Sociedade. Então, mandava o João Lado Junior, que era o técnico: “Você 

pode pôr a estação no ar!”. E ele mesmo falava sobre cada assunto e 

comentava as notícias  

 

Com o passar do tempo, o conteúdo das informações transmitidas foi se 

modificando de acordo com as necessidades e características da sociedade e dos ouvintes, 

que cresciam em números vertiginosos. 

Maria Elvira Bonavita Federico in Ferraretto (2000, p.101), afirma: 

 
Por volta de 1925, a Rádio Sociedade já emitia, além do “Jornal da 

Manhã”, efetivado por Roquette Pinto ... o “Jornal do Meio-dia”, o “Jornal 

da Tarde” e o “Jornal da noite” que já eram acompanhados de suplementos 

musicais e abrangiam páginas literárias, agronomia, esportes, seção 

feminina, doméstica e infantil. 

 

Rádio e Política  
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Considerando o poder na nova mídia, em 02 de julho de 1931, o então presidente 

Getúlio Vargas criou o Departamento Oficial de Propaganda – (DOP). Este órgão, 

vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, constituía-se numa espécie de 

apêndice da Agência Nacional e atuou basicamente no setor de radiodifusão. De resto, sua 

atividade limitava-se ao fornecimento de informações oficiais à imprensa.  

Em 1932, Vargas decretou a liberação de investimento publicitário em rádio. 

Rapidamente, o padrão comercial substituiu o ideal educativo da inauguração da mídia no 

Brasil. As ondas sonoras mostraram-se além de um excelente negócio, uma grande e 

atraente vitrine para os políticos da época. 

Ainda em 1931, no mesmo espírito nacionalista, iniciou-se a primeira experiência de 

transmissão em rede de rádios no Brasil.  

Segundo Moreira (1991, p.25), o ex-secretário da Rádio Educadora e empresário, 

Alberto Byington Jr. inaugurou a Rádio Cruzeiro do Sul – a PRB-6, a primeira de uma 

cadeia de rádios, batizada como “Rede Verde-Amarela”. Ao comando do radialista Mário 

Ferraz Sampaio - fizeram parte dessa rede, seis emissoras: as rádios Cruzeiro do Sul de São 

Paulo (1932) e do Rio de Janeiro (1933); a Rádio Clube do Paraná; a Rádio Sociedade de 

Juiz de Fora, em Minas Gerais; a Cultura de Campos -RJ (1934) e Clube do Brasil (1935). 

Apesar do esforço no empreendimento, a Rede foi extinta por falta das condições técnicas 

exigidas para suporte do modelo adotado, durando apenas três anos. 

Moreira (1991, p.25) afirma que Getúlio Vargas estava atento para a formação de 

redes de rádio e seu uso por outras correntes políticas e para evitar problemas, negou a 

Alberto Byington Jr. a liberação de canais em ondas curtas, o único meio disponível na 

época para formação de uma cadeia radiofônica de alcance nacional. 

Com o Movimento Constitucionalista de 1932, a radiodifusão paulista consolidou-

se, tornando-se a grande estrela da revolução. Tota in Moreira (1998, p.23) afirma: 

 

O Rádio talvez tenha sido a grande arma secreta da oligarquia para 

seduzir a população. Grande arma na medida em que aglutinou interesses 

antagônicos: de um lado a oligarquia cafeeira, de outro, grande parte da 

população paulista, juntas pelo mesmo ideal. 

 

Durante a revolução, duas emissoras paulistas passaram também a ser ouvidas no 

Rio de Janeiro e destacaram-se das demais, eram elas: a Cruzeiro do Sul, na voz de Celso 

Guimarães e a Rádio Record, de Paulo Machado de Carvalho - na voz de César Ladeira.  
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Segundo Moreira (1998, p.23), no dia 23 de maio de 1932, um grupo de estudantes 

invadiu os estúdios da Rádio Record e valendo-se da grande audiência da rádio, lançou o 

seguinte manifesto: 

 

Nós, os abaixo assinados, declaramos que invadimos, à valentona, 

os estúdios da Rádio Record e conclamamos o povo para que se mude a 

situação política existente no Brasil. 

  

Liderado por São Paulo, o movimento de 1932 resgatou símbolos caros ao espírito 

desse estado, que ajudaram a reforçar a consolidação de uma radiodifusão paulistana. 

Paulo Machado de Carvalho, aderindo ao movimento, abriu os microfones de sua 

emissora aos revoltosos e adotou o slogan “A Voz de São Paulo”.  

A autora ainda afirma que depois dessa primeira transmissão, a Record entrou em 

rede com outras emissoras, conseguindo furar o bloqueio determinado pelo governo federal, 

que pretendia impedir que circulassem informações sobre o movimento paulista em outras 

regiões. Na Rádio Cruzeiro do Sul, os boletins da revolução também eram transmitidos em 

inglês e espanhol. 

O envolvimento das emissoras paulistas na Revolução Constitucionalista serviu para 

demarcar novas fronteiras para a utilização do rádio, que passou de uma programação 

elitista para outra mais popular, divulgando valores, crenças e interesses entre as várias 

classes sociais. 

Na intenção de criação de uma forma mais sistemática de propaganda oficial, que 

abrangesse outros veículos de comunicação de massa, a partir de abril de 1934, coube ao 

diretor da Imprensa Nacional, Francisco Antônio Rodrigues de Sales Filho, o encargo de 

fazer experimentalmente um serviço dessa natureza.  

Em 10 de julho do mesmo ano, avaliados os resultados positivos da fase 

experimental do projeto, Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural - 

(DPDC), através do Decreto-Lei nº. 24.651, que extinguiu o DOP. Esse novo órgão atuava 

perante a imprensa oficial e era o responsável pelo rádio, cinema e cultura geral; 

continuando subordinado ao Ministério da Justiça, sua direção geral foi entregue ao 

jornalista e escritor sergipano Lourival Fontes. 

Em 1935, foi criado o programa radiofônico “Hora do Brasil”, como uma prestação 

de contas do governo para o povo, com grandes discursos de Getúlio Vargas. 
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Em 1938, o DPDC foi reorganizado e mantendo como diretor Lourival Fontes, 

criou-se o Departamento Nacional de Propaganda – (DNP), especificamente para difundir 

as políticas varguistas e sua ideologia no seio da classe operária, assumindo agora diversas 

funções: editar a “Hora do Brasil”; realizar a personalização da propaganda; fazer a abertura 

da “Sessão de Cinema (que tinha como objetivo divulgar aspectos positivos do Brasil no 

estrangeiro e no interior do país); criação da “Sessão de Turismo” (com o propósito de 

receber visitantes e editar cartazes e folhetos sobre o país). Mas sua função principal era a 

de realizar o que se chamava de  “Educação Cívica”.  

Segundo Souza (2007, p. 40), o DNP era destinado à formação educativa dos 

operários. Era uma espécie de manual, elaborado pelos intelectuais do governo Vargas e 

ministrado pelos líderes do movimento sindical dos trabalhadores conformados com a 

política.  

 Com o objetivo de aperfeiçoar e ampliar ainda mais as atividades do Departamento 

Nacional de Propaganda, Vargas criou, em 27 de dezembro de 1939, o Departamento de 

Imprensa e Propaganda – (DIP), extinguindo o DNP.  

A direção geral do novo departamento novamente permaneceu nas mãos de Lourival 

Fontes, diretor do antigo órgão. A partir da criação do DIP, todos os serviços de propaganda 

e publicidade dos ministérios, departamentos e estabelecimentos da administração pública 

federal e entidades autárquicas passaram a ser executados com exclusividade pelo órgão, 

que também organizava e dirigia as homenagens a Vargas, constituindo o grande 

instrumento de promoção pessoal do chefe do governo, de sua família e das autoridades em 

geral.  

Com o DIP, iniciou-se uma das mais intensas campanhas de propaganda ideológica 

realizada no Brasil, na intenção de mascarar os conflitos internos, disfarçados em forma de 

uma ilusória unanimidade nacional. 

Além de interferir nas programações radiofônicas, o DIP também censurava peças 

de teatro, livros, jornais e revistas, dificultando o acesso do público a muitas produções 

culturais. 

De 1939 a 1945, o jornalismo no rádio passou a ter ainda mais importância em razão 

da Segunda Guerra Mundial. O principal assunto era o que estava se passando nos fronts de 

batalha. 

Considerando-se a realidade do analfabetismo da época, o rádio veio abrir um 

mercado maior de consumidores de notícias irradiadas, assim, os jornalistas produtores de 
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notícias, acostumados com os jornais impressos, sentiram a necessidade de adaptarem-se à 

mídia rádio – cada vez mais presente no dia-a-dia da população.   

Na década de 40, as agências internacionais de notícias trouxeram a ideia de utilizar-

se o poder da síntese para o rádio brasileiro - que começava a produzir uma linguagem 

jornalística específica para o veículo, ou seja, tentar transmitir o máximo de informação em 

menos tempo, com textos específicos para rádio. 

 

Notícia impressa e/ou sonora 

Conforme afirma Squirra (1993, p.68), observando a recepção de notícias no 

fenômeno da leitura de jornais impressos, percebemos que os olhos têm a liberdade de ler e 

reler o texto quantas vezes forem necessárias, até o entendimento total do assunto, 

enquanto, na audição de rádio, o processo é diferente; há a necessidade do entendimento 

imediato, pois o locutor - num mesmo momento, não irá repetir a notícia. A audição do 

rádio é mais exigente: ou se entende a mensagem de imediato, ou não se entende nada ou 

quase nada. Não é possível voltar e ouvir de novo. 

Outra diferença essencial que se mostra, é que num jornal impresso, uma notícia de 

20 linhas é considerada curta; em rádio, ocorre justamente o oposto. O jornalista, nesse 

caso, tem de ter completo domínio da língua culta e saber o significado exato de cada 

palavra ou expressão a fim de comunicar, em frases curtas, todo o conteúdo necessário. Por 

essa razão, esse texto, precisa ser ágil, claro e objetivo.  

Squirra (1993, p.65), ao citar Carlos Drummond de Andrade: “Escrever é cortar 

palavras”, acrescenta que, na transmissão radiofônica, cada palavra eliminada pode 

aumentar a clareza do conteúdo a ser transmitido, assim, ainda se ganha tempo para mais 

informações.  

Outro raciocínio interessante de Squirra (1993, p.66), é sua afirmação de que “O 

ouvido tem menos paciência do que os olhos, e ficam desorientados quando contamos a eles 

uma história de forma monótona ou rica demais em detalhes”. 

O autor sugere que, em notícias irradiadas, tente-se sempre usar não só frases curtas 

na ordem direta, mas, também, palavras curtas. A concisão e a objetividade são 

fundamentais.  

Neste contexto, segundo Baumworcel in Moreira e Del Bianco (2001, p.110), a 

evolução do radiojornalismo no Brasil ocorreu a partir de três momentos históricos no 

Brasil: na década de 1940, quando foram criadas as primeiras regras com base no modelo 
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norte-americano; na década de 1960, quando o rádio investiu no gênero informativo como 

alternativa para continuar a existir frente à concorrência da TV  e na década de 1980, como 

opção para as emissoras AM sobreviverem à hegemonia das FM. 

A década de 1940 foi um período fértil de construção de uma linguagem nacional 

própria do Rádio para a transmissão de notícias. No início da Segunda Guerra Mundial, três 

programas jornalísticos já estavam à frente das outras emissoras brasileiras na irradiação 

dos fatos, eram esses o “Repórter Esso” – transmitido inicialmente pela Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro e também pela Rádio Record, em São Paulo, sob a direção de Paulo 

Machado de Carvalho, “O Grande Jornal Falado Tupi”, sob a tutela de Assis Chateubriand 

e “Comandos Continental”, sob a direção de Gagliano Netto. 

O Repórter Esso 

No clima da aproximação brasileira com os Estados Unidos, “O Repórter Esso”, 

surge no mesmo formato que já existia em outras capitais de países para onde se voltava 

também o interesse do esforço de guerra norte-americano.  

O programa estreou na Rádio Nacional, em agosto de 1941 e ficou no ar até 1962, 

sendo depois transmitido pela Rádio Globo, até 31 de dezembro de 1968.  

Buenos Aires, Santiago e Havana também tinham suas versões do programa, bem 

como, a matriz do formato transmitida de Nova York. Todos patrocinados pela Esso – 

companhia de petróleo, veiculavam o noticiário da United Press international (UPI).  

Segundo Paranhos (2008, p.56), “ O Repórter Esso” também lançou no Brasil o primeiro 

guia impresso para orientar radialistas na preparação do noticiário. Este manual de 

produção jornalística destacava três regras básicas cumpridas com rigor pelo programa: O 

Repórter Esso é um programa informativo; O Repórter Esso não comenta notícias; O 

Repórter Esso sempre fornece as fontes da notícia. 

Segundo o Ferraretto (200, p.127), a grande contribuição desse programa para o 

radiojornalismo do Brasil, foi a introdução de um modelo de texto linear, direto e corrido, 

apresentado em um noticiário ágil e estruturado.  

   Klöckner (2001, p.23) afirma 

http://taisparanhos.uniblog.com.br/
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Durante a cobertura da Segunda Guerra, percebe-se, no texto de “O 

Repórter Esso” a presença de adjetivos; alguns valorizando os feitos 

Aliados como: poderosas forças, vigorosa luta, tenaz batalha, ou atribuindo 

qualidades depreciativas aos inimigos como: tragicômico, sanguinário 

fascismo; além de outros adjetivos como sensacional, grande, maior, 

quando se referiam aos norte-americanos. 

Outra característica fundamental que marcou o programa era o fato de que se 

houvesse uma notícia importante a ser dada - qualquer programa que estivesse no ar seria 

interrompido, para dar lugar à transmissão da mensagem.  

Segundo Tapajós in Ferraretto (2000, p.128): “Daí o fato, de o Repórter Esso ter criado 

uma credencial tão grande que, quando a segunda guerra acabou – a Rádio Tupi inclusive foi ao ar, 

anunciando que a guerra tinha acabado – mas ninguém acreditou, porque o Repórter Esso não deu.” 

O Grande Jornal Falado Tupi 

Este jornal também surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, era comandado 

por Corifeu de Azevedo Marques e Armando Bertoni, que criaram o primeiro radiojornal 

efetivamente brasileiro. Com um fundo musical característico, o som subia e descia de 

volume, conforme se iam apresentando as manchetes. 

Transmitido às 22h, “O Grande Jornal Falado Tupi” reproduzia a estrutura comum à 

imprensa escrita, devido às influências de Coripheu de Azevedo Marques, que era um 

homem do jornalismo impresso. No início, havia a identificação do noticiário como o lead 

de um periódico impresso. Depois, com a marcação da sonoplastia, as manchetes 

reproduziam a capa de um jornal e, da mesma forma como faziam os periódicos com seus 

editoriais, “O Grande Jornal Falado Tupi” seguia com as notícias agrupadas em blocos – 

política, economia, esportes, etc. 

Comandos Continental 

Em 31 de julho de 1948, o radiojornalismo brasileiro moderno ganhou um grande 

impulso com a Emissora Continental, do Rio de Janeiro. Embora a Rádio procurasse 

concentrar-se mais em esporte e notícia, foi por meio da cobertura do carnaval que a 

Continental criou a introdução da reportagem no rádio brasileiro, com operadores e rádio 

repórteres sempre tentando falar direto do palco de ação da notícia, o que aproximou um 

pouco mais a rádio dos ouvintes. Essa informação é confirmada por Carlos Alberto Vizeu in 
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Bespalhok (2007, p. 56) quando afirma que a música “entrava para tampar buraco” e era 

interrompida a qualquer momento para a veiculação de informação. 

Segundo Moreira (1991, p.67), chefiando a “Seção de Comandos e Reportagens” da 

emissora estava Carlos Palut, que é apontado como o responsável pelo início das 

transmissões das reportagens, inspirado pelas coberturas que a emissora passou a fazer do 

carnaval. 

Em Vizeu in Bespalhok (2007, p. 60), encontramos o seguinte depoimento: 

 
Foi ele [Palut] que trouxe essa coisa da reportagem, da cobertura de 

carnaval e que foi o embrião, a cobertura de carnaval na verdade foi o 

começo, foi o primeiro passo para o que ele queria fazer que era fazer a 

cobertura dos grandes acontecimentos, que depois foi feito. 

 

 

Para Moreira (1991, p.67), a experiência de reportagem desenvolvida por Palut e 

pela Continental foi uma das bases para o estabelecimento do tipo de radiojornalismo que 

temos na atualidade. A autora acredita que a reportagem volante de Carlos Palut foi mais 

um passo na consolidação do radiojornalismo nacional, para a agilidade, com as 

“transmissões de externas”. 

Segundo Bespalhok (2008, p. 23): 

 

“Os carros RC-1 e RC-2 circulavam diariamente pela cidade. Um ficava 

encarregado de cobrir as pautas previamente agendadas e o outro percorria a 

cidade em busca do inusitado e do inesperado. A ordem de Palut era a de 

que os repórteres procurassem por assuntos de interesse da cidade e 

prestassem um serviço ao cidadão falando de incêndios, assaltos, 

desabamentos ou enchentes”. 

 

Ainda nessa época, a chegada do transistor começou a diminuir o tamanho dos 

aparelhos receptores, fato que criou também a possibilidade de mobilidade na transmissão, 

facilitando a portabilidade e fazendo com que os carros pudessem acolher a mídia rádio 

com muito mais alcance e qualidade, aumentando, assim, novamente o espectro de 

ouvintes. Portátil, o rádio foi para as ruas, para as mãos do trabalhador que carregava o seu 

radinho de pilha numa nova dinâmica de difusão das informações. 
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Outras inovações 

Dando prosseguimento à história, nos anos 50, o mundo passou a viver sob um clima muito 

tenso. Os comunistas haviam atravessado o paralelo 38, houve a Guerra da Coréia, que se 

estendeu até 1953. Apenas dois pontos de vista ideológicos eram perceptíveis nessa época: 

o capitalismo, que fomentava o mercado livre e o socialismo, amparado pelo comunismo. 

Havia uma polarização político-ideológica bem delineada; de um lado, os Estados Unidos; 

do outro, a União Soviética.  

No Brasil, em outubro de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito e, em seu programa 

de governo, prometia estabilizar o bem-estar do país e superar todas as suas dificuldades, 

realizando “50 anos em cinco”.  

Na Alemanha Oriental, de governo comunista, a construção do muro de Berlim 

marcava fisicamente a divisão do mundo, em 13 de agosto de 1961.  

Economicamente, as superpotências dedicavam-se ao controle das fontes de 

petróleo.  

No Brasil, os noticiários nacionais transmitiam um clima de esperança e, na 

transmissão das notícias internacionais, divulgavam-se fatos que mostravam conflitos 

políticos ancorados na opinião de analistas mundiais que previam a possibilidade de uma 

Terceira Guerra; mas tudo parecia ainda um pouco distante, tudo acontecia aparentemente 

“do outro lado do mundo”. 

Coerente com seu patrocinador americano, o Repórter Esso dedicava grande espaço 

para apontar a agressão e utopia comunista.  

Nessa época, novas experimentações ficaram por conta da Rádio Bandeirantes, de 

São Paulo, que gerou uma programação diferenciada com noticiário intensivo a cada 15 

minutos e nas horas cheias - muitas vezes, com entradas de externa ao vivo. A ideia foi 

desenvolvida por Carlos Pedregal, o "Professor Baskaran", um argentino visionário, sob o 

comando de Hermínio Sachetta
3
, que levou a Bandeirantes à liderança de audiência a partir 

de 1955. Era um esboço do formato seguido nos anos 90 pioneiramente pela TV Band 

News: notícias 24 horas por dia. 

                                                 
3
 Hermínio Sacchetta (1909-1982), brasileiro, nascido em São Paulo. Engajou-se na luta revolucionária através do Partido 

Comunista Brasileiro, em 1932, onde atuou no setor de agitação de propaganda chegando a secretário do Comitê Regional 

de São Paulo; foi ainda um dos principais editores do jornal A Classe Operária até 1937 (órgão central do PCB). Preso 

político, após sua libertação, participou da fundação do Partido Socialista Revolucionário, seção brasileira da IV 

Internacional nos anos 40 e 50 impulsionando o jornal Orientação Socialista. Fonte: www.marxists.org/portugues/sachetta 

http://www.marxists.org/portugues/sachetta/
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Na Rádio Bandeirantes, desde 1955, quando contratou Hermínio Sachetta para 

dirigir o departamento de jornalismo, João Saad não se incomodava como fato de que 

Sachetta fosse um jornalista conhecido como líder da Quarta Internacional
4
, pois, segundo 

CONTI (1999, p.89), Saad considerava o Trotskismo “a linha mais radical e honesta do 

comunismo”. 

Em entrevista a Parron (1996), Saad afirma: 

 

“Então eu fui buscar o Sachetta, que era um grande jornalista que 

nós tínhamos aqui em São Paulo, que a gente respeitava muito, apesar de o 

pessoal dizer na rádio que ele era bolchevique, anarquista, mas era um 

grande profissional, e fui pedir a ele que olhasse o Jornal da Bandeirantes, 

ele veio e fez do nosso jornal uma formosura, uma perfeição, e foi daí que 

nós começamos”. 

 

Ainda em 1955, a Bandeirantes trabalhou com inserções radiojornalismo ao vivo, 

que podiam entrar durante as 24 horas do dia, para em seguida, investir em esportes para 

diferenciar a rádio das demais.  

A escolha realmente fez a diferença, e com a transmissão em 1958 da Copa do 

Mundo da Suécia, o Brasil tornando-se campeão, e com som potente, mais forte que o das 

suas concorrentes, com a equipe esportiva que tinha Pedro Luiz, Edson Leite e Mário 

Morais, a rádio alcançou a audiência de 90% dos aparelhos ligados, marca jamais atingida 

por qualquer outra emissora. 

Depois de um ano tenso e tumultuado, ocorre outra importante mudança no 

jornalismo da Bandeirantes: Sachetta informou ao patrão seu desligamento da empresa, pois 

concluiu que seu negócio “era o papel, era por a mão na tinta”. Prometeu, no entanto, que 

deixaria um garoto que ele havia treinado em seu lugar: Alexandre Kadunc. 

João Saad (1999) fala a autora sobre a entrada de Kadunc: 

 

“O Alexandre Kadunc veio, e era um talento, um gênio, fantástico, 

genial mesmo, amante do jornalismo, amante da verdade, preparado; e nós 

                                                 

4 Fundado em 25 de março de 1922 e ideologicamente baseado em Marx e Engels; apoiado nas teorias de Lênin. O nome 

de fundação do partido é "Partido Comunista do Brasil". Fonte: www.marxists.org 
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fizemos uma equipe maravilhosa, foi um jornalismo que fez escola, fez 

academia, sem falsa modéstia. Nós fizemos uma escola de jornalismo”. 

 

Alexandre Kadunc assumiu a direção de jornalismo da Rádio Bandeirantes em 1962, 

e numa tentativa de se colocar lado a lado com a Rádio Tupi, líder de audiência em termos 

de noticiário, com o seu “Grande Jornal Falado Tupi”, colocou no ar o “Jornal Falado 

Primeira Hora”, transmitido simultaneamente para o Rio de Janeiro e São Paulo e inovou o 

setor, colocando em vez de um, quatro locutores para apresentar o jornal. Além disso, 

apresentava textos de bons redatores e, assim, o jornal logo despontou e passou a liderar em 

São Paulo.   

Em entrevista a Parron (1996), Saad afirma: 

 

“No jornalismo, nós estreamos o nosso jornal Primeira Hora e 

pusemos os locutores que faziam o horário nobre da noite para de manhã, às 

sete horas, e foi o jornal que ganhou de todos, um dos mais famosos jornais 

que existiam naquela época. Fomos buscar o patrocínio do Bradesco, o 

jornal tem uns 30 e tantos anos, 34 anos, então nós estreamos e esse foi de 

fato, e é um grande jornal, limpo, independente, sem participação”. 

 

Os avanços tecnológicos que vieram com os anos 60 possibilitaram a sobrevivência 

do rádio, baixando o custo da produção de informação. Os textos criados para rádio, a partir 

dessa década, utilizaram-se de recursos expressivos que conotavam uma impressão de 

realidade mais naturalista, tentando certa espontaneidade no discurso mais improvisado.  

Nesse momento de desenvolvimento da linguagem jornalística radiofônica, 

introduziu-se também a “sonora”, que permitia uma variação de vozes que quebrava o tom 

monocórdio, valorizando as “declarações”, em vez do puro relato do fato. O resultado disso 

foi a pluralidade de vozes, a agilidade e também uma maior credibilidade com os 

depoimentos. 

Na gestão Kadunc, na década de 60, além do „Primeira Hora‟, criaram-se ainda na 

Bandeirantes, os programas “O Trabuco”, “Titulares da Notícia” e “O Correspondente 

Renner”, todos com novas linguagens e formatos. 

O Jornal Falado Primeira Hora  

 Em 1962, o programa “Primeira Hora”, conforme já foi afirmado anteriormente, já 

estreou com uma grande novidade no mercado, pelo fato de ter sido transmitido para São 

Paulo e Rio de janeiro simultaneamente.  
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Além das informações sobre política, economia e transformações sociais, o 

„Primeira Hora‟ ainda proporcionava para os moradores de São Paulo e Rio, entre 7h30 e 

8h, a previsão do tempo, índices do mercado financeiro, condições dos aeroportos, do 

trânsito e das estradas, com participação ao vivo dos repórteres que circulavam pelas ruas e 

sobrevoavam a cidade. Na época, tinha sido inaugurada a ponte aérea Rio-São Paulo, que 

virou então, a ponte de notícias. 

Na época, a exigência estética de locução era de vozes graves e impostadas, mas 

Kadunc entrou com outro ponto de vista em locução: “O importante é comunicar!”, e, 

apesar de não ter a voz padrão dos locutores noticiosos da época, decide entrar no ar com o 

comentário das notícias. 

Segundo Andrade (2007): 

 

“Aquilo „dava um baile‟ na concorrência. Deixou para trás o 

„Grande Jornal Falado Tupi‟ – que era o líder de audiência nas 

manhãs radiofônicas - sem improviso, com locutor de voz impostada, 

com um texto revolucionário e ainda o Kadunc resolveu também ele 

aparecer com os comentários – por sinal muito bem feitos – sobre 

atualidades. „O Primeira Hora‟ era  o sonho de todo locutor 

noticiarista. O „Primeira Hora‟ sempre foi o xodó do João Saad, 

sempre foi.  

 

O Trabuco 

Outro grande marco no jornalismo da Rádio Bandeirantes, foi a contratação do 

jornalista Vicente Leporace
5
, em 1962, para apresentar um programa de criação sua: “O 

Trabuco”, que ficou no ar durante dezesseis anos seguidos e só acabou com a morte de 

Leporace que ocorreu em 16 de abril de 1978, de edema pulmonar aos 66 anos de idade, 

quando contabilizava 45 anos de profissão.  

Seu programa na Rádio Bandeirantes AM, “O Trabuco”, estreou em 1º de abril de 

1962, e era um informativo matinal que consistia na leitura diária das notícias veiculadas 

nos principais periódicos do país, seguidas de comentários e críticas sobre as mesmas. O 

teor desses comentários eram sempre ácido, onde através de considerações inteligentes e 

com acentuado teor cômico ele abordava diversas situações sobre o comportamento dos 

políticos na época. 

 

                                                 
5 Talentoso artista e radialista paulista, notabilizado na década de 50 por comandar o programa Grande Gincana Kibon, ao 

lado de Clarice Amaral, pela TV Record de São Paulo. Atuou também como comediante no cinema. 
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Os Titulares da Notícia 

Segundo Salomão Ésper (2008), o nome do programa surgiu numa inspiração de 

Kadunc com relação ao casting da emissora. Ainda segundo o entrevistado a seleção de 

redatores para compor a equipe do “Titulares” foi tão criteriosa que valorizou muito a 

qualidade dos textos, segundo ele, “havia textos que eram até disputados para a leitura, a gente 

tinha prazer de ler os textos pela redação boa, criteriosa”.  

A contribuição jornalística da Rádio Bandeirantes quando criou os “Titulares da 

Notícia” com a participação de Vicente Leporace e Humberto Marçal, entre outros, foi 

tentar uma nova linguagem, lançando mão da sonoplastia, das vinhetas artísticas e de um 

jornalismo opinativo e com a maior cobertura possível dos fatos da cidade e do país, num 

momento em que estes artifícios ainda não eram usados pelas outras rádios. 

 

O Correspondente Renner 

O programa “O Correspondente Renner”, de certa forma se parecia com o formato 

do “Repórter Esso”, o diferencial criado por Kadunc se deu na construção do texto que 

criou uma emenda entre uma notícia e outra, feita por uma única palavra.  

Segundo Andrade (2007): 

 

“O Kadunc revolucionou a linguagem do rádio. Ele marcou 

época no jornalismo, onde o texto era leve e fazia coincidir o final de 

uma notícia com o começo da outra. Então ele terminava com uma 

palavra que começava a outra notícia. Então era um encadeamento de 

notícias e com um locutor de voz extraordinária que era o Antônio 

Carlos Pimentel. Foi uma revolução no Rádio Jornalismo”. 

 

Considerações Finais 

Como em toda a história da mídia mundial, o aparecimento de novos gêneros e 

formatos se dá pela evolução de um modelo que já estava estabelecido e que num dado 

momento, precisa se reciclar para atender as novas demandas, culturas e costumes. O 

mesmo acontece na história do radiojornalismo brasileiro e é notável como essas mudanças 

se iniciam com intenções de movimentação política, se perpetuando com o mesmo 

propósito até os dias de hoje. O purismo das intenções de Roquette Pinto, pouco ou nada 

durou frente ao olhar estratégico desse universo. Atualmente, em 2012, ainda podemos 

perceber a força que a mensagem sonora tem apesar do jornalismo dividir espaço com 

outras mídias até mais onipresentes que o rádio. Como afirmou Squirra  (1993, p.68), a 
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necessidade de entendimento imediato da mensagem proporcionada pelo rádio, fez com as 

mensagens se tornassem cada vez mais concisas, compactas, dando a audição - que se 

mostra nesse caso, como um sentido muito exigente, a possibilidade de ter no noticiário 

radiofônico apenas uma situação panorâmica ou pontual das informações. Poucos são os 

ouvintes de hoje que tem paciência de ouvir longas discussões e debates pelo rádio. Todos 

tem pressa, todos querem o superficial, o rápido, o resumo.  

No presente, pós advento da internet, o rádio tem aos poucos se recuperado. Devido 

a grande dificuldade logística dos grandes centros urbanos, as rádios se reinventaram e 

foram redescobertas pelo grande público, que as ouve em transito. Foram criadas várias 

emissoras que tem em sua programação, apenas notícias. Em São Paulo, podemos destacar 

como exemplos as rádios CBN, Sulamérica e Estadão ESPN, entre outras.  

Sim, meus caros ouvintes - o rádio continua se reinventando, e agora em alguns 

casos - só com notícias. 
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