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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, foi desenvolvido  um projeto de programa de rádio, utilizando os 
conhecimentos adquiridos na disciplina GÊNEROS E FORMATOS EM RÁDIO, TV e 

INTERNET 

  

  

A partir da solicitação de um programa de rádio pelo professor Alexandre Grego foi 
elaborado uma radiojornal constituído pelo gênero de Infotenimento com o objetivo de 

informar e entreter os ouvintes. Nele, foi trabalhado diversos formatos radiofônicos, 
sendo eles 5 do gênero jornalísticos: Nota, Notícia, Entrevista, Reportagem e Boletim; 

3 formatos do gênero publicitário: Jingle, Spot e Testemunhal.E 1 do gênero 
entretenimento: Ficção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 

Compreensão do desenvolvimento de formatos como elemento essencial para a 
produção de conteúdo no rádio, conhecer a classifIcação das produções radiofônicas, 
reconhecer as linguagens e os diferentes gêneros e formatos e desenvolver e aplicar 

os primeiros contatos com a produção radiofônica. 

 



 

 



 

ESQUELETO DO PROGRAMA COM A DIVISÃO DOS FORMATOS 

 

  

 



 

 
 
 

Nome: JORNAL SEM TEMPO 

Duração: 8’ 
Data: 24 de Setembro de 2019 

Gênero: ESPECIAL. INFOTENIMENTO. 
JORNALÍSTICO / ENTRETENIMENTO 

Música de abertura   Caique:                      Melodia  

Abertura  

 

Caique: Olá ouvintes // eu sou Caique e está 
começando o JORNAL SEM TEMPO 

Vanessa: Eu sou Vanessa // E você confere agora os 
destaques do nosso jornal  

Vinheta  Caique: (falar com melodia ) O JORNAL SEM 
TEMPO, o jornal que nem eu entendo . 

Escalada  Vanessa: MULHER ESPANTADA DESTRÓI 
DECORAÇÃO DO VIZINHO. 

Caique: FUGINDO DA IGREJA, FREIRA É 
PRESA POR POLICIAIS. 

Vanessa:SHOPPING É ESVAZIADO APÓS 
GUARDA CHUVA SER CONFUNDIDO COM 
RIFLE. 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauê: FÃ DE “GREY’S ANATOMY” DÁ ALTA 
A PACIENTES E É DETIDO NA SANTA CASA 
DE SÃO PAULO. 
 
No dia trinta e um de agosto, um falso médico foi 
detido na Santa Casa em SP após dar alta a dois 
pacientes.  
 
Ele justificou a atitude dizendo ser fã de Grey’s 
Anatomy.  
 
Não foi a primeira vez que o rapaz de 24 anos entrou 
sem permissão no hospital e, parece que dessa vez 
não entrou somente para passear, mas chegou a dar 
alta a dois pacientes, diz testemunhas. 

 

Iris: CRIANÇA ANSEIA CRESCER PARA 
BEBER CERVEJA 

 



 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abre Boletim 

 
Como vemos por aí, crianças costumam querer 
tomar leite considerando sua bebida preferida, outras 
suco natural, outras chá e no calor água e fazem 
birras e chorar muito se não tem sua bebida por 
perto ou quando dão a bebida que não quer tomar.  

Mas essa criança é bem diferente do que estamos 
acostumados a ver e pelo jeito, leite, chá, sucos 
naturais e água não é o forte dele e no mundo dele 
não tem outra bebida que ele goste muito. 

Neste final de semana do dia 07 de Setembro, em 
um vídeo postado na internet, a mãe conversa com 
seu filho de 5 anos na quadra da escolinha onde 
estuda, pedindo para não crescer.  
 
A mãe fala que ele está proibido de crescer e ele 
discute com a mãe cruzando os braços bravo, 
falando que não, pois ele precisa crescer para ficar 
adulto e tomar cerveja com o pai e faz birra para a 
mãe no meio da quadra. 

Em nota, o menino informa  a mãe que não tem 
outra bebida para tomar, somente a cerveja. 

 
 

Caique: (com melodia) Vamos agora  

 



 

Boletim 

 

 

 

 

 

 

Ítallo 1:IDOSOS SÃO EXPULSOS DE CASA 
DE REPOUSO, APÓS UMA FESTA DE 
ORGIA. 

Quem diria que após a velhice os desejos sexuais se 
afloram..  
 
Prova disso aconteceu em Londres, Inglaterra 
quando um grupo de idosos entre 78 a 85 anos 
foram expulsos de uma casa de repouso por fazerem 
uma orgia em um dos quartos.  
 
Os senhores alegaram tédio e falta de ânimo no 
recinto. 
 

Vanessa 2:  MULHER ESPANTADA DESTRÓI 
DECORAÇÃO DO VIZINHO. 

Uma americana ficou chocada com a decoração de 
Páscoa que seu vizinho fez com ovos e cinco 
manequins da Playboy! 
 
Ela não quis que seu filho adolescente visse a cena, 
e, por isso, na ausência do vizinho, destruiu toda a 
decoração. 
 
O vizinho disse que a decoração não era de Páscoa, 
mas uma homenagem ao criador da Playboy e 
prometeu reconstruir os adereços! 
 

Itallo 3: SHOPPING É ESVAZIADO APÓS 
GUARDA CHUVA SER CONFUNDIDO COM 
RIFLE. 

Nem tudo é o que parece! Em Massachusetts, nos 
Estados Unidos, policiais receberam uma denúncia 
que havia no shopping um homem com um rifle! 
 
A consequência foi um esvaziamento total do local, 
porém a suposta arma tratava-se apenas de um 
guarda-chuva! 
 
O jovem alega não entender o motivo de confusão, 

 



 

segundo ele o objeto parece um espada e não um 
rifle. 

Vanessa 4:ESCONDENDO PROSTITUTAS 
EMBAIXO DA CAMA. 

Um idoso foi expulso de um asilo no condado de 
Montgomery, no estado da Pensilvânia(EUA). 

Segundo a polícia, o idoso foi acusado de pagar 
prostitutas para outros residentes com venda ilegal 
de álcool dentro do asilo, 

sua identidade não foi revelada, e uma prostituta foi 
encontrada debaixo de sua cama. 

 

Itallo 5: COM MEDO, AMANTE LIGA PARA A 
POLÍCIA DE DENTRO DO ARMÁRIO, NA 
ALEMANHA!  

Foi-se o tempo em que sair do armário era de 
significado LGBT.  

Se escondendo do ex-parceiro enfurecido de sua 
namorada, um amante ligou desesperado para 
polícia de dentro do armário, em Aachen, na 
Alemanha.  
 
Ao chegar no local, a polícia não encontrou mais o 
ex-parceiro enfurecido, foi necessário apenas 
convencer o amante sair do armário. 

 

Vanessa 1:  FUGINDO DA IGREJA, FREIRA É 
PRESA POR POLICIAIS. 

Hoje, pela manhã uma freira foi presa pela polícia, 
numa perseguição na Zona Sul de São Paulo, com 
10 envelopes pequenos debaixo de sua roupa. 

 
A freira furtava os cofres da igreja pois tinha o 
sonho de viajar para as Bahamas, com seu amante, 
um padre que também era de sua igreja, do qual 
mantinha um relacionamento secreto. 

 
Ao ser desmascarada através de denúncias 

 



 

anônimas, a freira quis fugir de moto, no entanto seu 
plano falhou, pois na fuga sua moto caiu em cima de 
um carro da polícia e ela foi presa na hora. 

Testemunhal  Itallo: Utilizado pelos maiores blogueiros do país e 
também por mim. 
 
Daddy cuida, uma pulseira eletrônica que te ajuda 
encontrar seu daddy e trazer sua prosperidade 
financeira. 
 
EU USO E RECOMENDO DADDY CUIDA, 
SEUS SONHOS EM SUAS MÃOS E NO SEU 
CORPO. 

Saída break Caique: Agora um rápido break, voltamos já com o 
JORNAL SEM TEMPO. 

Spot  Jailson: Cansado de perder a hora para tudo?  

Cansado de não ter tempo para nada? 

 
Seus problemas acabaram! 

 
Chegou o novo relógio analógico sem ponteiros 
ENROLEX. 

 
Com ele, você é quem decide que horas são! 

 
Ele é útil para você que está sempre atrasado, para 
você que sempre acha que poderia dormir mais e 
principalmente para você que tem que produzir um 
programa de rádio em pouco tempo. 

 
Adquira já o seu! Com o novo relógio analógico 
sem ponteiros ENROLEX é tudo NO SEU TEMPO!  

Já a venda nas piores lojas do seu bairro! 

 



 

Jingle  Vanessa: Vai malandra em bar do tio 
Bar do tio, sai da aula vou direto no litrão, An, an 
No litrão, an an 
Bar do tio, sexta feira já to lá, bato o cartão 
Tum tu run, an an 
Desce uma breja, latinha, litrão, um corote, um 
cantinho ou o que seja. 
Se eu te mostrar esses preços te digo que é lata atrás 
de lata. 
Desce uma breja, latinha, litrão, um corote, um 
cantinho ou o que seja. 
Se eu te mostrar esses preços te digo que é só 
AAAAAAR 
NÃO VOU MAIS PARAAR, CE VAI 
AGUENTAR. 
 
Bar do tio, vem você também. 
 

Volta do break  CAIQUE: Já voltamos e vamos direto para o 
Afeganistão com o repórter Elifas. 

 



 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIFAS:  Boa noite Caique, estou aqui no 
Afeganistão para trazer informações para vocês 
sobre os conflitos.  
 
Estamos a 100 metros da zona de confronto entre 
EUA e Terroristas, vemos aqui rajadas de fuzil e 
metralhadoras.  
 
O confronto se iniciou na última sexta feira por 
conta de um baile funk realizado pelos soldados 
americanos. 
 
A música alta atrapalhava o sono dos terroristas, eles 
então chamaram a polícia, mas a polícia nada fez, 
então iniciaram os confrontos armados. 
 
Estamos aqui com o soldado Mafra, ele fala em 
português: 
 

ELIFAS - PERGUNTA - Como se iniciou esse 
desentendimento? 
 

VITOR: SOLDADO MAFRA - RESPOSTA: 
(Falando com sotaque americano) 
 
Nós estávamos curtindo nosso baile funk, no nosso 
canto, no nosso território, aí de repente eles 
chegaram atirando e nós ficamos sem entender.  
 
Então pegamos nossas armas e bombas e 
começamos o bombardeio contra eles, foi loucura, 
até agora não entendi o que aconteceu. 
 
ELIFAS - PERGUNTA - Como é a convivência 
entre vocês, ocorre bastante esse tipo de 
desentendimento? 
 

VITOR: SOLDADO MAFRA - RESPOSTA: 
(Falando com sotaque americano) 
 
Nossa Convivência é muito boa, não tem muitos 
desentendimentos, mas quando tem, ninguém chega 
perto, principalmente quando é com o Bill. As vezes 
os caras querem brincar com ele e roubam as 

 

 



 

batatinhas dele, ele fica uma fera, um dia ainda vai 
explodir uma bomba em nos. Com licença o general 
está me chamando... 

ELIFAS - FINALIZAÇÃO: Continuamos fazendo 
a cobertura aqui, é com você Caíque. 

Abertura para ficção  Caique: Com vocês, “Histórias que se contam no 
Brasil” 

Ficção  Júlio : Madrugada normal, uma noite qualquer na 
pequena cidade de Goianinha. Mas não para o padre 
João.  
 
Padre João acorda aflito, desesperado, sente uma 
fisgada, a cama molhada. Molhada de que??? 
 

Ele olha ao redor, meio tonto, desorientado. De 
repente, fixa o olho na janela. Uma criatura o 
observa. A criatura ensanguentada. Padre João não 
acredita! Como pode?? É real? Todo mundo 
brincou, desacreditou! 
 

Espantado, olha para a cama novamente, na direção 
das pernas. Percebe de onde vinha o sangue. A 
criatura esquisita, bizarra, salta pela janela. Padre 
João grita desesperadamente.  
 
Não pode ser! O chupa cu é real! Ele havia sido 
atacado! Deus, por que criaste uma criatura assim? 
Padre João desmaia.  
 
Acorda no dia seguinte no hospital. Assustado, 
pensa em tudo o que aconteceu!  
 
Será que tudo foi real? O chupa cu existe? Não 
sabemos. O que sabemos é que essa é mais uma 
história que se conta no Brasil! 

 

Nota de falecimento  Ualaci: O JORNAL SEM TEMPO comunica com 
pesar o falecimento de Itallo , nosso repórter, 
ocorrido no dia de hoje, decorrente de dores no ânus  

O corpo será velado hoje, na cruzeiro do sul. Depois 
seguiremos para o bar, o local todo mundo sabe e  

 



 

vamos comemorar que agora eu  tenho um emprego 
hahha. 

Enceramento  Caique: Boa noite, acaba de acabar o nosso tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
“O formato Entrevista necessita de muito preparo, para que o entrevistador obtenha o 

conteúdo planejado na pauta. O resultado dará credibilidade ao trabalho do 
entrevistador, além do possível aumento da visibilidade. Diante disso, é importante 

 



 

compreender as características dos principais tipos de entrevista jornalística, para 
elaborar a pauta corretamente, e definir as perguntas mais coerentes. 

Acho interessante que o Formato de Entrevista é bem abrangente, bem diversificado, 
particularmente eu gosto muito desse formato, pois é onde nós podemos ganhar um 

leque de conhecimentos dependendo da pessoa entrevistada, do tema da entrevista e 
também com o modo como as perguntas são feitas.” 

- Vitor Mafra 
 
 

“O trabalho de desenvolver uma radiojornal foi super dinâmico do começo ao fim, 
desde a escolha do programa, a divisão dos formatos para cada integrante, e as 

pesquisas de cada notícia. Houve dificuldade em encaixar no tempo estipulado pelo 
professor Grego todos os formatos, mas conseguimos adequar todos com muita 

organização. A escolha de um Programa de cunho humorístico facilitou a criatividade 
de pesquisa e possivelmente apresentação. Como grupo conseguimos dar auxílio para 
aqueles com mais dificuldade de compreensão do trabalho proposto ou até mesmo de 

pesquisa, mas juntos conseguimos concluir um trabalho muito criativo.”  
- Itallo Vieira 

 
 

“Através desse trabalho, assim como os demais que virão a seguir, pude aprender o 
dinamismo da área a ser exercida no futuro. Não se tratando só de gêneros e 

formatos, mas o que se faz em relação aos programas de rádios a serem 
apresentados. Por se ter diversos programas com gêneros e formatos, um dos fatores 
importantes é sempre cativar e ouvir quem está por de trás das ondas de transmissão, 

mesmo que os ouvintes só nos ouça e também não nos vê, sempre é bom tê los 
conosco. 

É importante também transmitir emoções, afinidades, saudosismo, de uma forma 
sempre inovadora e atual para não se perder patrocínio e nem audiência.” 

- Vanessa Oliveira 
 
 

“Neste trabalho eu pude desenvolver o LEAD como principal ferramenta para a notícia, 
desenvolvemos uma entrevista onde eu me encontrava no Afeganistão, achei 

interessante o uso da criatividade e a postura que um repórter tem que ter ao transmitir 
esse tipo de notícia. Dividimos o trabalho com o limite de tempo, então tivemos que ser 

rigoroso em relação a isso no desenvolvimento da ideia.” 
- Elifas Brito 

 
 

“Com o trabalho tive uma visão ampla do rádio e como um programa de rádio não é 
tão simples para ser feito, onde existe muita organização por trás de uma boa 

programação. Agradecendo minha produtora Take1 por todo apoio e empenho em 
nosso trabalho, agradecendo ao professor Grego por nos ensinar a importância que 

nossa profissão tem, muita gratidão!” 
- Iris Rodrigues 

 



 

“ Neste trabalho, pude compreender melhor o conceito de gêneros e formatos no 
rádio. Antes, tinha apenas uma noção do assunto, porém, agora, sempre que ouço 

rádio, tento encaixar o programa em um gênero e descobrir os seus formatos. 

Eu sou apaixonado por rádio desde a infância, quando eu morava no interior de Minas 
Gerais, então, particularmente, posso afirmar que trabalhar com o meio rádio foi uma 

experiência muito incrível! 

Para escrever a ficção, me inspirei em um grande contador de histórias que o rádio já 
viu: Gil Gomes. 

Gil Gomes é uma referência pessoal desde a infância, pois a minha mãe, vendo meu 
entusiasmo com rádio, sempre comentava sobre o que costumava ouvir quando 
morava em São Paulo. Gil Gomes, Eli Corrêa, Afanásio Jazadji são exemplos de 

nomes que despertaram a minha curiosidade, me inspiraram e me motivaram a decidir 
o que ser quando crescer. Afinal, todo grande comunicador é, em sua essência, um 

grande contador de histórias! Evidentemente, quando vi o formato FICÇÃO disponível 
“meus olhos brilharam”. 

Neste trabalho, foram duas as grandes preocupações: atenção ao formato e respeito 
ao tempo. Quando dividimos os trabalhos e eu vi o tempo reservado para a ficção, 

fiquei preocupado! Como desenvolver uma ficção, inspirada no grande Gil Gomes em 
apenas alguns segundos? Logo ele, que adorava usar pausas, detalhar e explicar 

suas histórias e se utilizar de recursos que demandam tempo? 

Só encontrei uma alternativa: ADAPTAÇÃO! 

Foi preciso alterar o texto original e adaptá-lo ao tempo disponível, com o cuidado de 
não perder a essência. Esta não foi uma tarefa fácil, porém foi muito importante, pois 
acho que a versatilidade, a criatividade e a adaptação são características que todos 

que almejam ser um grande comunicador um dia, precisam desenvolver. 

Durante a pré produção, me senti muito emocionado, pois parecia que estávamos 
desenvolvendo um produto para uma rádio real! Isso é fantástico! 

É como diz o grande professor e comunicador Cyro César, trabalhar com rádio é se 
emocionar, é transmitir emoção àqueles que te ouvem do outro lado do microfone, não 

à toa, o título de um de seus livros (e que estou lendo agora) é “Rádio: A Mídia da 
Emoção”. 

Gostaria de deixar registrado meu agradecimento à todos os integrantes da produtora 
TAKE1, que mesmo com as dificuldades, se mostraram bastante empenhados em 

aprender e entregar o que se dispuseram e ao professor Alexandre Grego pela 
oportunidade de trabalharmos um meio do qual eu me vejo atuando em um futuro 

breve.” 
- Júlio Oliveira do Nascimento 

 
 
 
 

“Esse trabalho nos possibilitou a estudar e a compreender os gêneros e formatos de 
rádio, a dividir e trabalhar com programas dentro de uma programação, a controlar e 

estipular tempo, o que mais chama a atenção é a notícia, pois ela além de ser 
essencial tem que ser apurada, e obedecendo as características do LEAD no aspecto 

 



 

jornalístico.” 
- Kauê Correa 

 

 



 

Com este trabalho pode estar perto de vário gêneros radiofônicos, e o formato 
escolhido em nosso grupo foi jornalístico, pode está trabalhando com a montagem de 
roteiro e organização e pesquisa de conteúdo, este trabalho me troce a visão que o 
quanto e difícil a divisão de tempo entre os integrantes, para poder está organizando 
nosso tempo foi criada uma tabela com todos os conteúdos, com todos os dados que 
tivemos em aula sobre tempo de determinados gêneros podemos está organizando e 

dividindo o tempo com o grupo. 

 Quero agradecer o grupo pela determinação e entrega dos conteúdos e pelo esforço e 
pelas grandes ideias e quero agradecer ao professor grego pela oportunidade de 

estarmos colocando em prática nosso conhecimento e aprendizado. 

- Ualaci Alves Santos  

 

Bom, passei muito a gostar de rádio me enturmando com as aulas Gêneros e 
Formatos, com esse trabalho aprendi a montar um spot, que nem sabia como ocorria. 

E nas aulas aprendendo como ocorrem esses formatos por trás do Rádio para os 
ouvintes, programas e etc. 

- Jailson Ferreira Batista 
 
 
 

Em rádio, a locução é um elemento essencial e imprescindível, por transmitir as 
informações necessárias, verbalmente e, desta forma, determinar a forma geral do 

conteúdo radiofônico. 
 

Meu sonho sempre foi trabalhar com locução de rádio, com esse trabalho pude sentir 
um pouco da experiência e da vivencia de como é trabalhar com isso. 
O Rádio é um dos meios de comunicação que eu mais me identifico. 

Trabalhar em equipe na montagem de um rádio, foi uma experiência diferente, 
aprender cada formato alimentou ainda mais minha vontade de estar nesse meio. 

- Caique Lima do Nascimento 
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