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RESUMO

O presente projeto apresenta um estudo de caso sobre a presença do grotesco no noticiário radiofônico. Partindo de uma breve análise sobre o programa jornalístico da rádio 97

fm Frutal, que se apresenta como o jornalismo e explora a figura do grotesco – entendido como o “rebaixamento”, a “dobra”, em seu cotidiano, sugerindo 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 programa jornalístico é produzido

por equipes de reportagem que contam atualmente com jornalistas contratados para a reportagem de rua e edição, sendo que a apresentação fica a cargo de locutores, sem

formação jornalística. Por ser uma das poucas emissoras da cidade que realiza este tipo de jornalismo, o programa busca através do radiojornal reportagens exclusivas para se

manter na audiência, com isso o grande enfoque é no noticiário policial. Por meio desta editoria, o radio jornal acaba ridicularizando determinados fatos, promovendo exacerbação

de sentidos por meio do chamado “sensacionalismo”. O estudo do projeto é baseado em análise de conteúdo e discursiva do programa, utilizando como autor-base Patrick

Charaudeau (2006) e Mikhail Bakhtin. Os autores, cada um a seu tempo, apontam que a partir da construção da mensagem é possível inferir o público a que se dirige a emissão,

partindo do princípio de que a informação segue o padrão “Quem – Diz o Quê – Para Quem”. Charaudeau, inspirado em Paul Ricoeur, afirma que a partir desse endereçamento

da mensagem pode-se chegar ao público-alvo inferido pelo autor da mensagem e, desta forma, a exploração do grotesco no noticiário policial nos aponta que a emissora foca em

um público típico do jornalismo “popular” (antigamente chamado de sensacionalista). É a partir desse referencial teórico que se construiu a pesquisa, onde é possível perceber a

exploração exacerbada do noticiário policial face a outras editorias.

Projeto 1


