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RESUMO

 O artigo "A linguagem grotesca nas ondas das rádios locais" apresenta um estudo de caso sobre a presença do grotesco nos noticiários radiofônicos locais da cidade de Frutal.

Este mesmo estudo partirá de uma análise discursiva e comparativa sobre o programa jornalístico Raio-X, da emissora 102 FM de Frutal e o Jornal da 97, da emissora 97 FM. Os

mesmos se apresentam como o jornalismo exploradores da figura do grotesco, entendido como o "rebaixamento", que busca a “dobra” do acontecimento jornalístico com o intuito

de despertar emoções, que tanto podem ser do riso ao horror, do espanto à repulsa.  Essa linguagem utilizada em seu cotidiano, sugere a seus ouvintes uma construção de

mundo onde as notícias também podem ser levadas como entretenimento, em especial no que diz respeito à editoria policial. 

 O estudo é baseado em análise de conteúdo, discursivas do programas e comparativa dos dois programas, buscando pontos as diferenças e semelhanças entre os dos dois

programas das rádios locais. Percebe-se a existência de um ambiente que possa ser ricamente explorado através da discussão da presença do grotesco no noticiário e dos

traços populares adotados pelos programas de radiojornalismo do município de Frutal – MG. 

 Os programas de radiojornalismo atuam na percepção dos ouvintes e podem ampliar ou reduzir as percepções que estes têm em relação à cidade em que vivem e quais os seus

problemas enfrentados diariamente. Já o grotesco tem sido utilizado como uma forma de amenizar os problemas de segurança pública ou sociais enfrentados no município. 
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