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 “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 

mansamente a águas tranquilas. Refrigera a 

minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, 

por amor do seu nome. Ainda que eu andasse 

pelo vale da sombra da morte, não temeria mal 

algum, porque Tu estás comigo; a tua vara e o 

teu cajado me consolam. Preparas uma mesa 

perante a mim na presença dos meus inimigos, 

unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice 

transborda. Certamente que a bondade e a 

misericórdia me seguirão todos os dias da minha 

vida; e habitarei na casa do Senhor por longos 

dias”.  

                                                                                                                                  Salmo 23 



 

 

RESUMO 

O trabalho analisa o programa Patrola, apresentado aos sábados, às 11h15min, desde 1999, 

pela Rede Brasil Sul de televisão - RBS TV. Trata-se de um programa estruturado, em forma 

de revista, focado em entretenimento, que aborda matérias sobre comportamento, cultura e 

conhecimentos, em geral, de maneira informal. A pesquisa estuda o “contrato de leitura” do 

Patrola, detendo-se, na sua estrutura, e, na descrição das características das linguagens, 

enfatizando, entre outros aspectos, registros da cultura gaúcha, como os modos de falar do 

povo riograndense. Descreve ainda algumas estratégias televisivas através das quais procura 

se endereçar ao seu “público-alvo”. A investigação se desenvolveu, em torno de técnicas, 

observando os processos produtivos das emissões, ouvindo e entrevistando os apresentadores, 

editores e a direção, além de outros processos observacionais das próprias emissões. O 

Patrola, como produto de consumo, destinado a todas as idades, além de alimentar sua 

audiência por meio da televisão, busca formatos de interação com públicos, através da 

ambiência digital (pontos de recepção pela internet). Entre os conceitos estudados, destaca-se, 

principalmente, aquele relacionado à noção de “contrato de leitura”, conforme acima citado.  

Palavras-chave: Televisão. Patrola. Contratos de leitura. Espectadores.  

 

ABSTRACT 

The work analyzes the TV show Patrola, broadcasted on Saturdays, at 11:15 A.M. since 1999 

by Rede Brasil Sul of Television – RBS TV. It is a TV show structured in the entertainment 

focused magazine shape that addresses behavior, culture and general knowledge in an 

informal way. The research studies Patrola “reading contract”, stopping in its structure and in 

the description of language characteristics emphasizing, among other features, gaucho culture 

records, such as, the way of speaking from the people of Rio Grande do Sul. Yet describes 

some television techniques through which the program searches to address its “target 

audience”. The investigation has developed around techniques, observing the transmission 

productive processes, listening to and interviewing presenters, editors and the direction, 

besides other proper observational processes of their own transmissions. Patrola as a 

consumption product guided to all age groups, searches different forms of interaction with the 

public, through digital ambience (reception points through the internet). Among the studied 

concepts, it is highlighted, mainly, the one related to the notion of “reading contract”, as cited 

above. 

Keywords: Television. Patrola. Reading contracts. Spectators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os meios de comunicação precisam, constantemente, estar atualizando suas estratégias 

comunicacionais para se manterem em contato com seus públicos, visando à permanência de 

vínculos entre eles e à conquista de novas audiências.  Tendo como base essa realidade, a 

pesquisa analisa o meio televisivo, como objeto de estudo o programa Patrola, que há doze 

anos, desde 1999, é apresentado, semanalmente, pela RBS TV. Ele tem uma linguagem 

descontraída, valoriza as coisas regionais, busca personagens e histórias interessantes. Ao 

longo destes anos, a equipe envolvida com o programa mudou, mas o propósito se manteve: 

fazer um programa semanal, mesclando informação, atualidade e bom humor, que possa 

entreter toda a família. Atualmente, é produzido e apresentado por Ico Thomaz, Luciano 

Lopes, conhecido como Potter e Rodaika, que, também, é a diretora do programa.  Além 

disso, a equipe é formada por mais duas editoras e conta com o trabalho de outros 

profissionais da empresa em sua captação e finalização. 

Em função da preocupação acima, formulamos a seguinte pergunta - problema que 

nortearia a realização desta monografia, com o objetivo de conclusão do curso de Jornalismo: 

Como o Patrola desenvolve estratégias, enquanto meios e procedimentos técnicos, 

linguísticos, retóricos, para estabelecer vínculos e relações com seus telespectadores? Ou seja, 

através de quais estratégias este programa deseja constituir elos e laços duradouros com seus 

consumidores? 

A partir destas preocupações, a monografia se desenvolve tendo como objetivo 

principal identificar e descrever os elementos que constituem os “contratos de leitura” do 

Patrola.  Como segundo objetivo, a pesquisa visa, também, descrever aspectos relacionados 

com a estrutura do programa, principalmente, os tipos de temáticas das reportagens
1
, entre 

elas estão música, dança, literatura, culinária, teatro, tentado assim identificar a contribuição 

que cada um deles dá à construção deste modelo de programa. 

O Patrola é considerado como uma revista focada em entretenimento. O programa é 

transmitido, às 11h15min, pela Rede Brasil Sul (RBS TV – RS), conglomerado gaúcho 

pertencente à família Sirotsky. É uma emissora afiliada à Rede Globo, que possui maior 

audiência e penetração, no Estado. Ainda é composta de doze emissoras, tendo onze no 

                                                           
1
 A reportagem é um gênero jornalístico, pode ser escrito (mídia impressa) ou falado (mídia televisiva). Ela é 

uma história que incide sobre o acontecimento. Além disso, relata histórias em palavras, imagens e sons. O 

processo construtivo da tele-reportagem, assim como das reportagens, busca a mensagem clara e eficaz para o 

receptor/telespectador. Por ser um programa de variedades e mais descontraído, pode haver um pré-conceito da 

população em relação a ele. 
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interior do Estado. Com relação às estações de TV, todas retransmitem a linha de 

programação da Globo, combinada com a produção da Rede Brasil Sul, que atende às 

necessidades de cada região. A Rede Globo, muitas vezes, interfere a RBS TV, pois há dias 

em que é transmitida uma programação especial, como, jogos e corridas. Isso acaba cortando, 

no caso, o Patrola, por ser nos mesmos horários do programa. 

 Conforme definições da própria equipe, no site, o programa Patrola: “é tudo ao 

mesmo tempo: show, festas, moda, esportes radicais, papo cabeça, entrevistas, curiosidades e 

um mundo de assuntos para galera se divertir. O Patrola atrai jovens de todas as tribos que se 

identificam com a linguagem dinâmica e descontraída do programa”. Sua diretora fala que o 

programa tem uma linguagem descontraída, valoriza os temas regionais, busca personagens e 

histórias interessantes, como primeiras pistas que podem indicar as características desta 

modalidade de programa televisivo.   

A escolha do tema da pesquisa partiu do meu gosto por cultura e televisão. Queria unir 

um programa televisivo, que tivesse a editoria de cultura com a televisão aberta, como 

características que norteariam nossa pesquisa.   A cultura é um aspecto importante para a vida 

das pessoas, pois diz de onde vieram e traçam o caminho para onde vão. Foi, então, que 

surgiu a ideia de analisar algumas edições do programa Patrola, que apresentam, além de 

comportamento e entretenimento, o tratamento de temas relacionados à cultura. No caso, o 

Patrola é considerado um programa de variedades, em formato de revista, pois aborda 

matérias com inúmeros temas, de uma maneira mais informal.  

No decorrer da pesquisa, encontramos algumas dificuldades. Inicialmente, nossa 

motivação principal era estudar as telereportagens culturais do Patrola, ou seja, o que o 

programa oferecia aos seus telespectadores sobre o tema da cultura. Assistindo às edições, 

percebemos que o Patrola aborda pouco sobre a editoria cultural em si. As reportagens são 

mais focadas em assuntos de aventura, moda e atualidades. E o fato de o programa estar 

preocupado com formas de participação da audiência, além disso, com que ele mantenha o 

seu público-alvo, chamou atenção.  

A partir disso, mudamos o nosso foco da pesquisa e partimos para uma análise sobre 

as estratégias televisivas utilizadas para manter a sua audiência, tendo como principal 

conceito orientador o “contrato de leitura”. E, para conhecer mais de perto essa indagação, 

fizemos observações e entrevistas com a equipe do programa, no mês de setembro, em Porto 

Alegre – RS, para acompanhar na emissora, o processo de produção, edição e outras 

operações do programa.   
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 Como nossa intenção era estudar a questão das telereportagens culturais, 

aproximamo-nos do conceito de cultura, uma vez que entendíamos que as mesmas seriam 

formas pelas quais, hábitos, crenças, costumes, comportamentos, etc, viriam à tona. Todavia, 

como mudamos o foco para as questões dos “contratos,” não abandonamos de todo o 

interesse, a cultura, à medida que essas dimensões (crenças, hábitos, gostos, costumes, entre 

outros), são elementos presentes nos contratos já que ajudam na organização do mesmo. 

Assim sendo, preservamos nosso ponto de vista sobre a cultura. Entendemos que a televisão, 

além de estruturar seus programas, com base em várias culturas, constitui-se numa cultura que 

é particular à das mídias.  

Foram observadas, como análise do material, edições de 2007 a 2011, totalizando 

cinco edições do Patrola, todas do mês de outubro. A metodologia utilizada, na investigação 

da pesquisa, foi qualitativa, através das técnicas de pesquisa documental, entrevista, 

observação e análise propriamente dita de emissões do programa. 

 Escolhemos o modo qualitativo, pois, ao longo da pesquisa, precisávamos obter dados 

descritivos mediante o nosso contato direto e interativo com o objeto de estudo. Fomos 

interpretando e decodificando o território, no caso o programa Patrola, e seus significados. 

Com isso, visávamos “reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, 

entre contexto e ação” (MAANEN apud NEVES, 1996, p. 1). 

A pesquisa documental foi utilizada, primeiramente, para encontrarmos trabalhos já 

existentes sobre o nosso objeto de estudo. E, após, resgatarmos os vídeos das emissões do 

programa e fazermos as análises e nossas interpretações. Foi necessária esta busca, pois nosso 

objeto já existe há doze anos, e esta técnica é propícia para situações com longos períodos de 

tempo. As edições foram essenciais para uma observação detalhada do programa, juntarmos a 

teoria com a prática e escrevermos nossas conclusões sobre o Patrola. 

No momento, em que iniciamos a pesquisa de campo, focamos o trabalho no olhar, 

ouvir e escrever. O método da etnografia ajudou bastante na visita, até mesmo nos estúdios do 

Patrola. Lá, foi necessário usar a técnica da observação, contato direto e participação em 

atividades. Este método é muito útil quando queremos entender os significados e explicações 

sobre o objeto de estudo. 

O contato direto foi um método utilizado para a coleta de dados verbais e se 

desenvolveu em entrevistas etnográficas. As questões eram descritivas e abertas, então os 

entrevistados, Rodaika, Ico, Potter e Verônica, puderam dar suas opiniões subjetivamente. A 

entrevista etnográfica combina com a observação e a pesquisa de campo. 



13 

 

Uma das observações foi não-participante. Essa se dá a partir de situações em que a 

pessoa não precisa se constituir, diretamente, como ator das próprias situações observadas.  A 

questão de olhar o ambiente, as pessoas e suas atitudes, também, reúne aspectos que estão 

implicados nesta técnica. No entanto, apenas este tipo de observação, não seria o suficiente 

para a construção da nossa análise. Era preciso de mais estratégias para a monografia criar 

corpo. 

Logo, partimos para outra categoria de observação utilizada: a participante. Ela diz 

respeito ao fato do pesquisador entrar no campo, ao lado dos próprios agentes, que estavam, 

no centro de nossa observação, produtores, editores, etc. Esta questão é importante, pois 

observações desta ordem influenciam nas construções do que está sendo estudado. DENZIN 

(apud, FLICK, 2009, p.207) aponta uma definição para este modo de observar: “a observação 

participante será definida como uma estratégia de campo que combinam simultaneamente, a 

análise de documentos, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a 

observação diretas e a introspecção”. 

A entrevista é uma das técnicas mais importantes para a construção de um trabalho 

que tenha, como metodologia, a qualitativa. Através dela, podemos obter mais informações 

sobre o que pensamos. Além das respostas que precisamos dos nossos entrevistados, podemos 

tentar descobrir mais detalhes, dependendo do modo como vamos conduzir a conversa. Outro 

ponto positivo da entrevista é o contato face a face. Ele nos entrega muita coisa apenas pelo 

olhar do entrevistado. Thompson (1992, p. 254) expõe:  

 

Ser bem-sucedido ao entrevistar exige habilidade. Porém, há muitos estilos 

diferentes de entrevista, que vão desde a que se faz sob a forma de conversa 

amigável e informal até o estilo mais formal e controlado de perguntar, e o bom 

entrevistador acaba por desenvolver uma variedade do método, que, para ele, produz 

os melhores resultados e se harmoniza com sua personalidade. 

 

O diálogo da entrevista realizada com a equipe do Patrola, em gênero, foi formal, 

porém com um leve tom de informalidade, pois a conversa foi tranquila e amigável. As 

perguntas abordadas diziam respeito à vida em geral do Patrola, como surgimento, formato, 

público-alvo, estratégias que o programa utiliza e mudanças feitas ao longo dos anos, etc. 

Falando um pouco sobre a participação em atividades, foi necessário acompanhar o 

processo de produção do programa até ele ir ao ar, isto é, o procedimento desde o início: 

reunião de pauta, aprovação dela, realização, edição e finalização. Esta atividade foi 

fundamental para entendermos, na prática, como é o dia a dia de um programa de televisão.  
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Para discorrer sobre o tema da pesquisa, organizamos o estudo em seis capítulos, a 

partir da introdução, de acordo com a seguinte estrutura:  

No segundo capítulo, a “Revisão de Estudos” objetivou mapear e resgatar estudos já 

desenvolvidos sobre o Patrola, a partir de leituras de obras, monografias, livros, pesquisas, 

etc. 

 O “Quadro Teórico” é escrito, no terceiro capítulo, onde elegemos alguns conceitos 

que visam apoiar a realização da análise do programa, oferecendo base para prosseguir com 

os nossos objetivos do estudo. 

No quarto capítulo, realizamos o estudo empírico do programa, em que fazemos um 

histórico sobre a vida do mesmo e descrevemos sobre ele, a partir dos depoimentos dos 

apresentadores, recuperação de outros documentos que abordam aspectos sobre estrutura, 

linguagens, estrutura e outros dados relacionados com este item. 

 A “Análise dos Programas” está realizada, no quinto capítulo e último, antes das 

considerações finais. Nele, mergulhamos no conhecimento do programa, através da mediação 

de várias técnicas de pesquisa, conforme acima indicadas. Observamos as emissões, do mês 

de outubro, dos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, e descrevemos o que apresentam para os 

seus espectadores, suas estratégias para criar laços e os elos com o seu público-alvo. Algo que 

está relacionado ao conceito central, trabalhado aqui, o “contrato de leitura”.  

As imagens foram distribuídas, entre o texto da análise, para facilitar o entendimento 

sobre os elementos que explicamos. Dessa forma, há uma melhor identificação dos aspectos 

que apontamos. Assim, a numeração das imagens é feita, entre parênteses, ao lado da parte do 

texto que a corresponde, e, em seguida, está a imagem com o número embaixo. 

O quinto e o quarto capítulo são os que, provavelmente, têm maior relevância, dentro 

da pesquisa, pois foi através deles que descobrimos o “modo de ser” do programa e 

conhecemos as diferentes maneiras através das quais o programa se utiliza para manter 

vínculos com o espectador, mas trazendo-o ao centro de duas atenções.  
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2 REVISÃO DE ESTUDOS 

 

Para conhecer mais sobre o programa Patrola, através da visão de outros autores, foi 

necessário recuperar pesquisas anteriores sobre o programa. Elas serviram como ponto de 

partida da pesquisa para situar nossos ângulos de análise. Esta revisão de estudos também é 

importante para o leitor deste trabalho, pois através dela poderá identificar as nossas escolhas. 

É importante reconhecer pesquisas anteriores para dar créditos à criação de outros autores, 

visando conhecer seus pontos de vista sobretudo trabalhos sobre o Patrola. As pesquisas 

consultadas trazem muitos conceitos como: cultura juvenil, jornalismo cultural, televisão e 

cultura, jornalismo na televisão. Através disso, é possível destacar e reportar para este 

trabalho conceitos e resultados relevantes e úteis para a nossa investigação. Os trabalhos, que 

foram utilizados, encontramos em buscas na internet, bibliotecas, publicações e contato com 

as pessoas. 

Antes de entrarmos na exposição dos trabalhos propriamente ditos, gostaríamos de 

explanar um pouco a ideia de cultura na medida em que ela é útil para esta monografia. A 

cultura pode ser considerada tudo que o homem através da sua racionalidade e inteligência, 

consegue criar e executar. Com isso, todas as pessoas, povos e sociedades possuem sua 

cultura por mais tradicional que seja. E, todos os conhecimentos são passados das gerações 

passadas para as futuras. 

Ao articular cultura com o jornalismo, Miranda (2005) propõe que ele expressa uma 

visão crítica e de opiniões ou conteúdos tradicionalmente identificado com o status quo das 

sociedades onde emerge, pois discute questões em pauta na atualidade. O jornalismo cultural 

é uma área de especialização que se realiza sob as mesmas circunstâncias do jornalismo geral 

e é influenciado por todos os momentos políticos e econômicos do país.  

Começamos a exposição das pesquisas realizadas por outros autores sobre o objeto de 

estudo Patrola. Um estudo de Lisboa Filho junto a Ferrari e Barcelos (2011) volta-se, 

exclusivamente, para o programa audiovisual Patrola. Os autores fazem uma análise das 

estratégias persuasivas e discursivas do objeto. Identificaram artifícios comunicacionais 

utilizados no programa, além de interpretar o direcionamento dele. Dois programas foram 

analisados, um de março de 2010 e outro do mesmo mês, porém de 2011. Através do estudo 

dessas emissões, puderam perceber mudanças de um ano para o outro e as estratégias de 

aproximação com o público telespectador. Ao final da pesquisa, chegaram a conclusão de que 

o Patrola mantém sua proposta de informação unida ao entretenimento. 
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Entrevistamos Lisboa Filho sobre esta pesquisa, em específico, descobrimos algumas 

opiniões dele em relação ao Patrola, e ele também explanou aspectos relevantes do seu 

trabalho.  Em função das aproximações que fez com o programa até agora, percebe que é um 

programa de entretenimento, embora se valha de estratégias de programas jornalísticos, como 

“grande reportagem”, “entrevista”, etc. Concordamos quanto à posição do pesquisador. 

Também acreditamos que o programa seja de entretenimento, devido às suas temáticas 

(música, arte, culinária,...) e o modo como são tratadas, ou seja, com tons de comédia, mas, ao 

mesmo tempo, informando, utilizando das estratégias jornalísticas, como foram citadas pelo 

autor. 

Ele crê que o programa se volta para um público jovem, especialmente aos 

urbanizados.  “Penso que seja um público amplo, desde adolescentes até jovens “trintões”, em 

termos etários, que se identificam com os apresentadores, seus estilos “descolados” e os 

quadros do programa”, diz. 

Lisboa Filho pensa que o programa não cultiva a cultura gaúcha voltada e focada para 

o tradicionalismo e nativismo, e sim, é atravessada por marcas do regionalismo gaúcho, não 

só o Patrola, como os outros programas da RBS TV, no Rio Grande do Sul. “No caso do 

Patrola, identificamo-nos com o sotaque dos apresentadores, gírias, cenários e, por vezes, com 

os entrevistados. Ele é um tipo de programa que dialoga com os demais programas da 

emissora RBS TV e do Grupo RBS”, fala.  

O pesquisador avalia o tratamento dos temas feitos pelo Patrola da seguinte forma:  

 

Os temas do programa são atravessados por temáticas do regional/local, conectadas 

com o global (por exemplo, o comportamento do jovem gaúcho não é tão diferente 

dos jovens de outras partes, contudo o programa marca seu espaço de fala). Além 

disto, o tratamento conferido aos temas passa pela construção de sentidos de 

jovialidade. 

 

A questão dos modos de falar dos repórteres é uma marca muito forte do regionalismo. 

Este aspecto acaba se tornando, automaticamente, um tipo de “laço” com a audiência, que 

gosta de ver seu jeito sendo mostrado como realmente é, sem ser mascarado ou inventado 

com outras coisas. 

No seu estudo, o pesquisador ainda fala sobre “artifícios comunicacionais”, os quais se 

referem ao conjunto de estratégias de produção (técnicas, estéticas, mas também culturais e 

tecnológicas) que o programa se vale para sua constituição. E, finalizando a entrevista, 

perguntamos o que ele acha que sejam as tendências do Patrola: “acredito que seja uma 

tendência do programa dar vazão a manifestações de uma cultura popular urbana, atravessada 
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por aspectos do regional, que tem sua base nos hábitos, costumes, comportamentos dos 

jovens”. 

Outra referência resgatada, também, é de Lisboa Filho, agora, junto a Ferrari, Barcelos 

e Marques (2010). É um processo investigativo que reflete sobre a relação entre televisão e 

juventude, a partir de uma perspectiva regional e outra nacional. O primeiro caso é o 

programa Patrola, transmitido nas manhãs de sábado pelo canal Rede Brasil Sul de televisão 

(RBS TV) e o segundo é a telenovela Caminho das Índias, transmitida pela TV Globo. 

O propósito da pesquisa mencionada foi analisar e identificar os sentidos produzidos 

pelos programas e os processos de significação, que auxiliam no processo de construção ou 

legitimação de identidades através de caracterizações da juventude. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, combinada com o uso da semiótica e a análise textual para o estudo de programas 

audiovisuais.  

Trabalharam com a caracterização de personagens jovens, na trama da telenovela, o 

que possibilitou a identificação dela com os telespectadores jovens, seja por meio do uso de 

um discurso próximo ao da realidade, ou através das imagens dos atores em remeter 

elementos da jovialidade, através de ações ou aparência física.  

No caso do Patrola, percebemos que os apresentadores mostram estes cuidados no 

visual, nas gestualidades e na imagem, além de trazerem para a pauta assuntos do cotidiano da 

juventude. São dois programas televisuais com perspectivas diferentes e que convergem pelo 

entretenimento. Para o estudo, foram usadas categorias que nortearam a análise do material 

audiovisual como os seguintes: caracterização dos personagens/atores juvenis principais, 

cenários, figurinos, falas e vinheta. 

A dissertação de mestrado de Rossi (2007) tem como objetivo desfazer discursos 

acerca dos modos de ser do jovem contemporâneo articulados ao consumo como prática 

social. Segundo à autora, através das estratégias engendradas no âmbito da cultura do 

consumo de objetos, imagens, desejos, identidades, valores, modos de ser podem ser 

transformados em mercadorias: podem ser “adquiridos”, consumidos e por fim descartados. O 

material é objeto para ser mostrado e usado.  

O Caderno Patrola (imagens 1 e 2), que vinha encartado no Jornal Zero Hora, é um 

exemplo de objeto que circulou na sociedade. Ele foi veiculado durante o período de 30 de 

janeiro de 2004 até 06 de abril de 2007 e poderia ser lido na edição de sexta-feira.  Antes de 

ser impresso, o Patrola começou com o programa de televisão que permanece, no ar, até hoje. 

Dois dos atuais apresentadores, Ico Thomaz e Luciano Potter, eram também repórteres do 

jornal. O caderno para jovens da Zero Hora era divertido e atraente, com pequenas 
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quantidades de textos e a utilização de mais imagens. A abundância de cores e imagens é uma 

característica forte que pode se notar.  As propagandas eram de operadoras de celulares e 

faculdades. 

Embasada nestas características, Rossi (2007) realiza uma leitura dos Estudos 

Culturais, campo teórico no qual se movimenta a possibilidade de produzir: trabalho de 

campo, pesquisas, entrevistas e observações os quais sustentaram a pesquisa a respeito dos 

modos de endereçamento do Caderno Patrola. Deste modo, discutiu, na tese, algumas 

estratégias para interpelar os jovens e, logo, os chamando para telespectadores do produto.  

 

 

 

Figura 1 - Primeira edição do Caderno Patrola, veiculada em 30/01/2004 
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Figura 2 - Última edição do Caderno Patrola, veiculada em 06/04/2007 

 

 

O trabalho de Mruz, Garcia e Hinerasky (2006) foi importante para termos uma visão 

mais abrangente sobre comportamentos, tendências, “movimentos culturais” e modismos dos 

jovens gaúchos, além da identidade deles. Através desse estudo, pôde-se constatar algumas 

estratégias da RBS TV para atingir a sua audiência. Além disso, percebeu-se que a produção 

do Patrola é direcionada ao Rio Grande do Sul, mas, sem deixar de tratar outros temas 

relevantes, de nível estadual/regional e nacional. O Patrola, então, mostra um jovem gaúcho 

atualizado, que busca as novidades e, ao mesmo tempo, valoriza o Estado. 

Hoje, os programas apresentam valores voltados à competitividade e à produtividade. 

Não mais para a reflexão, pensamento crítico e a convivência. A mídia acaba inserindo nas 

mentes dos menos informados o que bem entende. Os meios de comunicação podem se 

utilizar de estratégias mercadológicas para competir uns com os outros, gerando uma 

alienação própria, ou seja, só pensam no mercado e se esquecem da qualidade, focando na 

quantidade, na busca incansável pela audiência, seja da maneira que for, se esquecendo que 

este tipo de pensamento é destrutivo.  

No entanto, os meios estão educando para a aquisição de conhecimentos capazes de 

converter o público em profissionais produtivos e competitivos. Logo, estaremos regressando 

a este modelo que nos torna consumidores e não cidadãos. MORIN (2005, p.14), acredita que 
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as sociedades modernas são policulturais. Os focos culturais são de naturezas diferentes e se 

encontram em atividade: 

 

Uma cultura orienta, desenvolve, domestica certas virtualidades humanas, mas inibe 

ou proíbe outras. Há fatos de cultura que são universais, como a proibição do 

incesto, mas as regras e as modalidades desta proibição diferenciam-se segundo as 

culturas. Em outras palavras, há, de um lado, uma “cultura” que define, em relação à 

natureza, as qualidades propriamente humanas do ser biológico chamado homem, e, 

de outro lado, culturas particulares segundo as épocas e as sociedades. Podemos 

adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e 

imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, 

orientam as emoções.  

 

Grande parte segue consumindo o que lhe é oferecido e se deslumbra frente ao que 

está sendo ofertado. Desta forma, há êxito dos programas “fracos”, o que acaba fortalecendo 

essa situação. Não é certo culpar a mídia em si, pois tudo depende e varia de acordo com a 

educação e cultura de cada um. 

Podemos contrapor com o fato de que mesmo que a mídia, muitas vezes, tente 

persuadir a audiência de maneiras apelativas, o público sabe escolher o que quer consumir, 

pois sabe pedir, com critério, o que necessita. Hoje, surgem ofertas de melhor qualidade e 

processos de comunicação que se nutrem de informações mais selecionadas.   

A sociologia americana detecta e reconhece a Terceira Cultura e a domina de mass 

culture após a Segunda Guerra Mundial. MORIN (2005, p.14) nos diz: 

 

Cultura de massa, isto é, produzida segundo as normas maciças da fabricação 

industrial; propaganda pelas técnicas de difusão maciça (que um estranho 

neologismo anglo-latino chama de mass-media); destinando-se a uma massa social, 

isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além das 

estruturas internas da sociedade (classes famílila, etc). 

 

A cultura de massa é uma cultura, pois ela é formada por uma estrutura de símbolos, 

imagens e mitos, é um sistema de identificações. “Ela se acrescenta à cultura nacional, à 

cultura humanista, à cultura religiosa, e entra em concorrência com estas culturas”, (MORIN, 

2005, p.15). 

A globalização junto com o dinamismo, velocidade e o entendimento de espaços 

permitiram que diferentes contextos e identidades se integrassem. Logo, em relação às 

culturas juvenis, um subgrupo cultural, HALL (1997, p.17) afirma: 

 

Culturas juvenis operam e grupos compartilham uma estrutura cultural de referência, 

em termos de conhecimento coletivo e de suas sensibilidades. Resulta deste a 

evidência de se relacionar o significado do conteúdo musical ao contexto cotidiano 

da subcultura, no qual a música é ouvida coletivamente. 
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FARO (2006) faz um estudo que se aproxima do nosso tema ao pesquisar a atividade 

do Jornalismo Cultural, uma vez que ocupa um papel importante na imprensa brasileira. Na 

obra deste autor, entendemos por “jornalismo cultural” a produção noticiosa e analítica 

referente a eventos de natureza artística e editorial pautados por secções, suplementos e 

revistas especializadas nessa área. O conceito de “cultura” é, portanto, usado de modo 

genérico e adotado, na esfera da produção jornalística, incluindo o acompanhamento que essa 

faz em torno das tendências interpretadoras. Elas se apresentam na mídia através do processo 

de legitimação pública conferida por seu vínculo com problemas emergentes da sociedade 

contemporânea.  

Segundo FARO (2006, p.1):  

 

A imprensa atravessa nos últimos cinco anos, pelo menos, uma crise de dupla 

natureza e que pode ser sintetizada em sua dimensão econômico-editorial. A 

tradução desse momento não se revelaria apenas nas dificuldades financeiras dos 

órgãos de informação, mas também na perda de sua substância propriamente 

jornalística, isto é, uma espécie de pasteurização nos processos de produção que 

estaria levando as pautas dos principais jornais a um exercício de pouca densidade 

informativa e investigativa. 

 

 

Entendemos que as empresas jornalísticas estão fazendo pouco na questão de 

aprofundar a pesquisa nas informações. As reportagens são flutuantes, ou seja, não existe um 

empenho para correr atrás e ir mais a fundo nos assuntos. Muitas utilizam o que está ao seu 

fácil alcance, isto é, produzem com o pouco que elas têm. 

Para contribuir com o Jornalismo Cultural, o pesquisador Sérgio Luiz Gadini fez um 

estudo histórico para tentar compreender os principais momentos em que a cultura foi pautada 

pelo jornalismo brasileiro. Outro foco, de caráter mais comparativo, a partir de um 

levantamento empírico e analítico do que os principais diários brasileiros trabalham, em seus 

respectivos cadernos culturais (publicados cotidianamente) e, por fim, algumas reflexões 

conceituais. Gadini
2
 nos explana: 

 

Tenho trabalhado um conceito que indica ou associa jornalismo cultural a um 

conjunto de elementos e variados modos de abordar a produção cultural (seja como 

informação, agenda, serviço, debate, dentre outras variações) a partir de formatos 

diversos que dialogam ou podem ser mais facilmente encontrados no Jornalismo. E 

isso, embora se possa encontrar nos mais diversos lugares (e países) do mundo, o 

                                                           
2
 Em entrevista com o jornalista Sérgio Luiz Gadini ele conta que começou a se interessar pela área cultural 

quando teve que trabalhar por sobrevivência durante um longo tempo, logo que terminou a escola, em 1990. O 

bom da história é que ele já gostava da área cultural. Mais tarde, quando foi fazer doutorado, de 2000 a 2004, 

preferiu estudar o mesmo assunto, aliando interesse e envolvimento com o setor.  
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modo como isso é trabalhado no Brasil foi adquirindo, por uma série de fatores 

históricos, especificidades que indicam formas/características próprias a um modelo 

hegemônico de falar/trabalhar/entender o jornalismo cultural. Pode-se questionar, 

claro, mas inegavelmente, o que se encontra, de norte a sul do Brasil, em 

meios/produtos jornalísticos, quando se fala em cultura, não difere muito. 
 

 

Para o pesquisador e jornalista o que se modifica, no Brasil e no mundo, é a maneira 

que se utiliza para trabalhar as questões do Jornalismo Cultural, porém o que se fala sobre o 

assunto traz a mesma essência. . Ele acredita que os meios impressos (revistas e jornais) são, 

de certa forma, os fortificantes do jornalismo cultural. E embora tenha acontecido um recente 

e rápido crescimento da web. Gadini explica: 

 

Isso porque a produção jornalística voltada à cultura em rádio e televisão, de forma 

mais acentuada no Brasil, acabou se voltando mais à lógica do entretenimento, 

limitando abordagens de temas/assuntos/aspectos culturais a um tratamento mais 

jornalístico, seja como informação ou debate. Tanto que, hoje, os jornais impressos 

(assumidamente voltados às classes D e E, aliás o único setor que, de fato, cresce na 

mídia impressa brasileira) trabalha 'cultura' como entretenimento, em geral, e 

prioritariamente, música e TV. 

  

 

Concordamos com Gadini quando ele explana a questão de que o Jornalismo Cultural 

tem sido muito associado a outros fatores que não o jornalismo em si. O que mais se vê 

realmente, em qualquer mídia, são agendas e serviços sobre os subgrupos culturais.  

 Acreditamos que, não só o rádio e a televisão, mas as mídias, em geral, incluindo o 

impresso e o online, a produção jornalística cultural parece estar passando por um momento 

de acomodação.  O verdadeiro foco da questão no jornalismo cultural foi perdido, 

esquecendo-se que ele, assim como o policial, político, esportivo, etc, é uma especialização da 

profissão jornalística, nela são tratados os fatos relacionados à cultura local, nacional e 

internacional, em suas diversas manifestações – como artes 

plásticas, música, cinema, teatro, televisão, folclore e afins.   

Os materiais produzidos para a editoria de cultura poderiam trazer uma reflexão sobre 

os movimentos culturais, aspectos históricos e características com aprofundamento, o que não 

se vê muito. Percebemos que estas questões estão ausentes, pois é feito muito mais um 

“jornalismo entretenimento”, quase que uma subcategoria no jornalismo cultural. 

Abordando um pouco sobre a questão da identidade cultural, assunto que, também, faz 

parte da nossa pesquisa, HALL (1997, p.17), dá sentido ao termo: 

 

Ponto de sutura entre, de um lado, os discursos e as práticas que nos interpelam 

enquanto sujeitos sociais de um determinado lugar e, de outro, de processos de 

produção de subjetividade, os quais nos constituem enquanto sujeitos. Identidades 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
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são estes pontos temporários de apego a posicionamentos enquanto sujeitos nos 

quais as práticas discursivas são construídas para e por nós. 

 
 

A sociedade jovem se utiliza de um apanhado de signos para se comunicar. Os jovens 

usam a linguagem mais moderna e atual possível. Com a ajuda de Rector (1994, p.24), 

podemos entender um pouco sobre as gírias, elas que são uma espécie de código restrito a um 

determinado grupo que as atualizam a todo momento. “A mudança do léxico é rápida devido 

ao dinamismo cultural da sociedade”. A autora ainda acrescenta que a gíria “trata-se da 

linguagem usada na sociedade atual, para a comunicação tanto falada como escrita”. 

O primeiro estudo citado é do Lisboa Filho junto a Ferrari e Barcelos (2011) que 

ajudaram a perceber muitas das estratégias persuasivas e discursivas utilizadas pelo Patrola.  

A segunda pesquisa resgatada também é de Lisboa Filho, Ferrari e Barcelos junto a Marques, 

é de 2010 e aborda sobre um processo investigativo que reflete sobre a relação entre televisão 

e juventude, em que o programa Patrola é um dos exemplos analisados. Este estudo auxiliou 

na questão de identificar os sentidos produzidos pelo programa e os seus processos de 

significação. A dissertação de mestrado de ROSSI (2007) nos orientou em relação a 

estratégias culturais no consumo de objetos, imagens, desejos, identidades, valores, modos e 

como podem ser transformados em mercadorias. Ela analisou o Caderno Patrola que existia 

no Jornal Zero Hora. Já, Mruz, Garcia e Hinerasky (2006) ajudaram a encontrar algumas 

estratégias televisivas do programa. 

Este capítulo se tornou essencial para o início da construção da monografia, pois foi 

através dele que obtivemos a base para o produto da nossa pesquisa, ou seja, o programa 

Patrola. Resgatar trabalhos de outros autores ainda nos ajudou a conhecer melhor o programa, 

ter mais informações sobre ele, analisar a visão de outros pesquisadores sobre o foco da 

investigação, saber se alguém já publicou as respostas aos nossos questionamentos, ver quais 

os métodos utilizados em investigações semelhantes para decidir sobre o melhor método a 

utilizar.  
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3 QUADRO TEÓRICO 

 

O quadro teórico é um capítulo essencial de um projeto de pesquisa, pois o mesmo 

reunirá conceitos relevantes e indispensáveis para a elaboração da monografia. Nele serão 

esboçadas as teorias que ajudarão na abordagem das questões a serem investigadas.  

Conceitos como o de cultura, mídia, jornalismo cultural, jovem, gíria, televisão, 

“contratos de leitura” e “modos de endereçamento” serão aqui examinados para nos ajudar a 

esclarecer as características de nosso objeto de pesquisa.  Podemos começar com um conceito 

da pesquisa que é o de Cultura (do latim colere, que significa cultivar). A significação para a 

palavra vindo do popular dicionário Michaelis: 

 

 Ação, efeito, arte ou maneira de cultivar a terra ou certas plantas.  Terreno 

cultivado.  Biol Propagação de microrganismos ou cultivação de tecido vivo em um 

meio nutritivo preparado.  Biol Produto de tal cultivação.  Biol O meio junto com o 

material cultivado.  Utilização industrial de certas produções naturais.  Aplicação do 

espírito a uma coisa; estudo.  Desenvolvimento que, por cuidados assíduos, se dá às 

faculdades naturais.  Desenvolvimento intelectual. Adiantamento, 

civilização.  Apuro, esmero, elegância. V culteranismo.  Sociol Sistema de idéias, 

conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e atitudes que 

caracteriza uma determinada sociedade.  Antrop Estado ou estágio do 

desenvolvimento cultural de um povo ou período, caracterizado pelo conjunto das 

obras, instalações e objetos criados pelo homem desse povo ou período; conteúdo 

social. Arqueol Conjunto de remanescentes recorrentes, como artefatos, tipos de 

casas, métodos de sepultamento e outros testemunhos de um modo de vida que 

diferenciam um grupo de sítios arqueológicos. C. alternativa, Agr: a que se faz 

alternando. C. esgotante: a que esteriliza ou depaupera o solo. C. 

física: desenvolvimento metódico do organismo humano por meio da ginástica e dos 

desportos. C. extensiva: a que explora a riqueza do solo sem cuidar da conservação 

deste, precisando, assim, de amplos territórios. C. geral: a constituída de 

conhecimentos básicos indispensáveis para o entendimento de qualquer ramo do 

saber humano. C. intensiva: a que acumula o trabalho e o capital num terreno 

relativamente pequeno, conservando-lhe a fertilidade.
3
 

 

 

Pensando de acordo com um conceito antropológico, a primeira definição de cultura 

nessa linha pertence a TYLOR apud LARAIA, 2002, p.30: 

 

Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode 

ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade de ação de causas uniformes, 

enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios 

de desenvolvimento ou evolução. 

 

 

Fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, 

teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, 
                                                           
3
 Significado de Cultura retirado do site http://michaelis.uol.com.br/.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://michaelis.uol.com.br/
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arquitetura, invenções, crenças, pensamentos, formas de organização social, comportamento, 

preferências, mitos, valores éticos e morais, maneiras de ser (sentir, pensar e agir), etc. Ela é 

uma das principais características humanas, pois somente o ser humano tem a capacidade de 

desenvolver culturas, lembrando que a cultura é um elemento social, ou seja, impossível de se 

desenvolver individualmente. 

Apesar da amplitude da abordagem do conceito das disciplinas antropologia e 

sociologia, o uso generalizado imprime ao conceito de cultura uma gama de significados 

como coloca Villa (2000, p.5): 

 

 Estado de desenvolvimento da mente (uma pessoa culta);  

Os processos deste desenvolvimento (os “interesses culturais” ou os “processos 

culturais”) e;  

   Os meios destes processos (as artes e as “produções intelectuais”).  

 

 

O conceito de cultura é muito utilizado porque atende a várias necessidades e vários 

interesses da sociedade. A cultura serve como fator aglutinador para levar os membros de um 

grupo em direção ao consenso, implica dinâmica e padronização. Conforme Pires e Macêdo 

(2006, p.83), em 1962, foram identificadas 164 definições diferentes do conceito de cultura, 

pois esse termo é muito utilizado, e a palavra possui inúmeros significados: 

 

Em muitas línguas ocidentais, cultura significa civilização ou refinamento da mente 

e, em particular, os resultados desse refinamento, como educação, arte e literatura. À 

medida que um grupo de pessoas se reúne para desenvolver uma determinada 

atividade, esse grupo inicia também a construção de seus hábitos, sua linguagem e 

sua cultura. 

 

 

A cultura é, de certo modo, um dos primeiros meios de comunicação do homem. Ela 

não é voluntária, e sim aprendida; possui faces distintas e diferenciadas, mas estão inter-

relacionadas, pois ela é compartilhada e, de fato, determina questões de cada grupo. A cultura 

é tida como uma reunião de valores e planos que podem ordenar e dar significações às 

relações na sociedade. 

O indivíduo é, na sua essência, um ser cultural, pois ela engloba a capacidade de 

adaptação do indivíduo à realidade do grupo no qual está inserido, expressa os valores e as 

crenças que os membros desse grupo partilham. Tais valores se manifestam por meio de 

símbolos, como mitos, rituais, histórias, lendas e uma linguagem especializada, orientando os 

indivíduos de uma referida cultura na forma de pensar, agir e tomar decisões. A palavra 

cultura é disseminada no mundo inteiro e para compreendê-la, em locais diferentes, é 

http://www.mundoeducacao.com.br/sociologia/conceito-cultura.htm
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necessário entender a sociedade e os costumes, as concepções de vida dentro de certa 

sociedade, os valores e a forma de organização do mesmo grupo. A cultura é o meio de 

comunicação do homem. 

Em relação à cultura, no ambiente da mídia, na visão de Kellner (2001, p.13): 

 

Partimos do pressuposto de que os textos das mesmas não são simples veículos de 

uma ideologia dominante nem entretenimento puro e inocente. Ao contrário, são 

produções complexas que incorporam discursos sociais e políticos cuja análise e 

interpretação exigem métodos de leitura e crítica capazes de articular sua inserção na 

economia política, nas relações sociais e no meio político em que são criados, 

veiculados e recebidos. 

 

 

Derivado deste conceito há um que fala de perto ao universo da comunicação social 

que é o conceito de cultura de massa, ela que nasceu nos Estados Unidos. Alguns de seus 

elementos se espalharam por todo o mundo. No conceito que foi esboçado há pelo menos 

quatro décadas nos estudos desenvolvidos por MORIN (2005, pg.15) consta: 

 

A cultura de massa é uma cultura: ela constitui um corpo de símbolos, mitos e 

imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e 

de identificações específicas. Ela se acrescenta à cultura nacional, à cultura 

humanista, à cultura religiosa, e entra em concorrência com estas culturas. 

 

A cultura de massa pode sim entrar em concorrência com as outras culturas, pois cada 

segmento cultural tem significados distintos e pode haver contradição de ideias. A cultura de 

massa também é conhecida como cultura popular ou cultura pop. A coleção de ideias é 

julgada informalmente pelo que permeia o cotidiano da sociedade, elas são debatidas. Já a 

cultura religiosa, por exemplo, é muito delicada para se falar, o melhor é respeitar a religião 

de cada um e sua crença sem críticas e discussões. 

Falando sobre  jornalismo cultural, a noção do conceito, como indica Piza (2008, p.8) 

se desenvolveu paralelamente à complexidade urbana e trouxe consigo, desde essa origem, a 

marca da crítica, inicialmente literária, e, depois, extensiva às demais manifestações da arte e 

do pensamento, e às implicações políticas de sua produção. “Uma tendência do jornalismo 

brasileiro recente [...] é a de querer aparentar o jornalismo cultural aos outros – político, 

econômico, policial etc”, completa.  

 “Que todos entendam e que os eruditos respeitam”. A frase dita, no século XVII, mais 

precisamente, em 1696, pelo primeiro teórico do jornalismo, o alemão Tobias Peucer, já 

sentencia a vocação do jornalismo como obra cultural. Qual seja: a de dizer coisas complexas, 

por meio de formas muito simples. O jornalismo cultural, assim como o político, esportivo, 
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econômico ou policial devem ter a mesma valorização. Piza (2008) ainda sugere que  apesar 

dos problemas enfrentados, as seções culturais dos meios de comunicação do país mantêm um 

patamar mínimo de qualidade, com alguns profissionais que não se entregam ao 

superficialismo dos tempos.  

O material cultural é preenchido com as condições comuns a todas as áreas – precisão, 

clareza, concisão, verdade, densidade, simplicidade, entre outras. O jornalista do gênero 

exerce o mesmo tipo de trabalho do que qualquer outro, porém tratando de assuntos 

diferenciados, os adequados à editoria.  

Gadini (2004b, p. 1) propõe que por Jornalismo Cultural se compreende os mais 

diversos produtos e discursos midiáticos orientados pelas características tradicionais do 

jornalismo (atualidade, universalidade, interesse, proximidade, difusão, objetividade, clareza, 

dinâmica, singularidade, etc) que ao pautar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, 

refletem/projetam (outros) modos de pensar e viver dos receptores, efetuando, assim, uma 

forma de produção singular do conhecimento humano no meio social onde o mesmo é 

produzido, circula e é consumido.  

O jornalismo cultural, por sua vez, como uma especialidade dentro do jornalismo, 

manifesta-se no mundo, historicamente, no fim do século XVII. Melo (2007, p.1) conta que 

este fato situa-se em um período em que o próprio jornalismo ganha contornos mais definidos 

em toda a Europa. Ele deixa de ser uma aparição periódica para se tornar uma narrativa 

institucionalizada socialmente, ganhando ampla difusão, periodicidade e mercado.  

 

Os primeiros impressos que indicam a cobertura das obras culturais datam de 1665 e 

1684 e são representados pelos jornais The Transactions of the Royal Society of 

London e News of Republic of Letters. Ambos faziam cobertura das obras literárias e 

artísticas, além de relatarem as novidades sociais.  

 

 

Em 1711, também, na Inglaterra, nasceu o periódico The Spectator, ele que viria a ser 

o representante mais conhecido do jornalismo cultural. Foi criado por Richard Steele (1672-

1729) e Joseph Addison (1672-1719). Segundo ele, o periódico tinha o objetivo de “trazer a 

filosofia para fora das instituições acadêmicas para ser tratada em clubes e assembleias, em 

mesas de chá e café”. Assim, “o jornal cobria desde questões morais e estéticas até a última 

moda das luvas” (BURKE, 2004, p. 78). 

No Brasil, só se consolidaria dois séculos depois, mas nasce bem representado por 

Machado de Assis (1839-1908) e José Veríssimo (1857-1916). A partir desse momento, o 
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jornalismo cultural ganha contornos mais definidos, sendo ainda conduzido por grandes 

nomes da literatura, da política e da filosofia, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade.  

Atualmente, acreditamos que a criação artística pelo sentimento passou a ser lenda, 

pois, hoje, o que chama a atenção das pessoas é a tecnologia. Uma pintura artística pode 

interessar bem menos que um IPAD, por exemplo. Piza (2008, p.41) coloca que é 

“característica dos anos 90 é a presença cada vez maior de assuntos que não fazem parte das 

chamadas “sete artes” (literatura, teatro, pintura, escultura, música, arquitetura e cinema), 

como moda, gastronomia e design”. 

Os veículos de comunicação têm se focado muito na venda dos seus produtos. É mais 

importante abordar assuntos da moda, atuais do que questões mais antigas e temas históricos. 

As empresas e instituições não colocam em prática pautas diferentes do que as que estão na 

mídia, as de rotina (futebol, moda, fofocas sobre as celebridades) por medo de não obter 

repercussão e audiência. Subirats (1989, p.9) fala que a cultura contemporânea não é uma 

obra de arte, contudo as capacidades de inovação, a produção de imagens e a incitação do 

novo ou do renovador constituem aspectos culturais centrais do desenvolvimento normal de 

nossas sociedades.  

A cultura gera diferentes processos de informação, modos, modelos bem como 

produtos de comunicação. Isso porque, cada ser humano cria e produz coisas de acordo com o 

seu conhecimento. Os seres humanos, como todos os animais, estão sujeitos às necessidades 

do meio, que têm de ser atendidas para que os indivíduos possam sobreviver e procriar. Para 

tanto, ele desenvolve um ambiente secundário, artificial, este é a cultura. 

Para Morin (2005, p.14) , uma cultura orienta, desenvolve, domestica certas 

virtualidades humanas, mas inibe ou proíbe outras.  

 

Há fatos de cultura que são universais, como a proibição do incesto, mas as regras e 

as modalidades desta proibição diferenciam-se segundo as culturas. Em outras 

palavras, há, de um lado, uma “cultura” que define, em relação à natureza, as 

qualidades propriamente humanas do ser biológico chamado homem, e, de outro 

lado, culturas particulares segundo as épocas e as sociedades. Podemos adiantar que 

uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que 

penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as 

emoções. A cultura nos posiciona como observador, e também, como receptor. 

 

Como se estabelece a cultura e suas manifestações na sociedade? Os autores Moles, 

Friedmann e Morin (1973, p.8) fazem uma diferenciação da cultura antiga para a atual de 

acordo com, a mídia:  
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A cultura antiga, cuja imagem está subjacente ao pensamento humanista, 

estabeleceu-se essencialmente sobre uma grande disparidade entre os níveis sociais: 

ela conduz a ideia de uma pirâmide cultural, encontra, teoricamente, sua fonte 

essencial na educação. Desenvolveremos uma imagem, diremos que as percepções 

que nos propõem os fenômenos do mundo exterior são projetadas sobre uma “tela de 

referência”, que é a cultura. Tudo o que sabíamos a priori é que, na imagem 

tradicional, constituía em principio, uma rede ordenada, hierarquizada, regular, um 

pouco análoga e uma rede de estradas comportando vias principais, vias secundárias 

e conceitos – encruzilhadas. 

A cultura nova é essencialmente diferente, nós diríamos “mosaica”, ela repousa na 

ideia de que existem duas camadas sociais, a massa alimentada  pelos mass media, 

regadas por eles, imersa num fluxo contínuo de mensagens de toda ordem, sobre 

todos os assuntos, mas digerindo sem esforço e sem duração, fragmentos sem nexo 

de conhecimentos, perpetuamente submetidos ao esquecimento. A cultura toma um 

caráter estatístico e passivo. Retém pequenos elementos de conhecimento , as pedras 

do mosaico que chamaremos de “culturemas” com Lévi-Strauss. Ao lado, uma outra 

camada, a sociedade intelectual dos criadores (no sentido mais prosaico do termo), 

ela também imersa no fluxo da cultura mosaica, mas que, diante da qual, reage de 

maneira diversa. Absorve os elementos que lhe são oferecidos para deles fazer uma 

série de outras mensagens, mais ou menos, originais, que serão difundidas pelos 

mass media; em outros termos os modos de comunicação de massa, imprensa, rádio 

e sobretudo televisão, constituem o elo entre esta sociedade intelectual e a massa do 

campo social. Todas as expressões recebidas no campo social são disparatadas, 

dissociadas, frequentemente contraditórias; elas é que irão fixar-se ao acaso no 

cérebro dos indivíduos e lhe servirão de tela de referência de cultura.   
 

Há uma grande relação entre a cultura e os modos de comunicação. Para estudar a 

comunicação, como atividade humana e cultural, é preciso considerá-la integrada aos 

processos culturais. Não é possível desvinculá-la da cultura e suas práticas, pois a 

comunicação não é um fenômeno isolado nem contemporâneo. Logo, a comunicação e a 

cultura são inseparáveis, ou seja, uma é essencial para a outra. É preciso atentar ao conjunto 

das realidades que estão na volta do homem para poder compreender a presença da 

comunicação na sociedade, pois a cultura é o que já existe e está incorporado, seja no ser 

humano ou nos lugares, cada pessoa tem a sua. Barbero apud VICÁRIO, 2010, p.124 afirma: 

  
A comunicação está convertendo-se em um espaço estratégico, a partir do qual 

pensamos os bloqueios e as condições que dinamizam esta sociedades que se 

encontram em uma encruzilhada, na metade do caminho entre um 

subdesenvolvimento acelerado e uma modernização compulsiva. É a partir daí, que 

o debate se desloca dos meios às mediações, isto é, às articulações entre práticas de 

comunicação e movimentos sociais, às diferentes temporalidades e à pluralidade das 

matrizes culturais. 

 

A televisão, assim como o rádio, são casos, particularmente, importantes dos meios de 

comunicação de massa relacionados às experiências culturais. Os dois são meios de 

comunicação que difundem itens culturais e informações novas.  Os meios de comunicação se 

prestam para diversas atividades afins ao contexto cultural nos quais eles estão instalados. 

Eles não são, apenas, divulgadores da cultura, da cultura de massa, mas elegem outras práticas 
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culturais – artísticas, literárias, teatrais, musicais e estéticas, que são recolhidas da sociedade 

para serem por eles divulgadas. Sabemos que a televisão se ocupou, nos últimos anos, na 

valorização dessas práticas. Contudo, antes de abordarmos esse assunto, vamos refletir um 

pouco sobre como práticas culturais se disseminam na sociedade, em diferentes fases. Existe 

todo um campo de potencialidades a ser explorado.  

Os meios de comunicação exercem um grande poder de influência na formação de 

valores, pensamentos, hábitos e atitudes entre os jovens. Os jornalistas e as empresas de 

comunicação têm um grande desafio em termos de compromisso social, qualificação, 

inteligência e criatividade. E, como coloca Kellner (2001, p.11), “a mídia dá recursos que os 

indivíduos podem acatar ou rejeitar na formação da sua identidade e forma de vida próprios”. 

Em termos mais contemporâneos, reconhecemos que a televisão se constitui o 

principal meio tecnológico que contribui para a divulgação das culturas, e o faz, segundo 

Souza (2004, p.92):  

 
A classificação dos programas da televisão brasileira em cinco categorias - 

entretenimento, informação, educação, publicidade e outros. O entretenimento 

abrange gêneros variados como: programas de auditório, desenho animado, filme, 

musical, revista, série, reality show, teledramaturgia, talk show, entre outros. 

  

Enquanto a categoria de informação, classifica-se em programas de debate, 

documentário, entrevista e telejornal, na área educacional, a televisão exibe programas 

instrutivos, inclusive em forma de cursos. Na publicidade televisiva, enquadram-se chamadas, 

intervalos comerciais, tele - compras, sorteios e propagandas políticas. Existem muitas 

opiniões sobre as contribuições dadas pela televisão para o desenvolvimento cultural. 

Algumas destacam o lado positivo da TV, mas muitas outras tratam de criticar a qualidade 

dos programas, sobretudo destacando conteúdos ofensivos à moral, etnias e ao 

comportamento de modo geral. 

Os jornalistas e designers da notícia têm grande responsabilidade ao mostrar para o 

público qualquer tipo de imagem, texto ou vídeo, pois esses meios comunicacionais 

incorporam milhões de significados às informações, muitas vezes, até transmitindo 

mensagens que as pessoas entendem incorretamente e não aquelas que deveriam ser 

entendidas. 

Com relação à programação de emissões sobre juventude, num período mais recente, a 

televisão tem se preocupado na produção de emissões voltadas para os jovens. Certamente, 

por alguns motivos. Dentre eles, o fato do jovem se constituir, num mercado muito grande no 

Brasil, em termos de faixa etária; padrões de consumo e outros aspectos que são levados em 



31 

 

conta pelos programadores culturais. Um deles é o fato dos jovens não serem apenas 

consumidores de bens materiais, uma vez que frequentam ritos (estilos) distintos, emblemas 

diversos, de gostos heterogêneos e uma amplitude de linguagens. Isso pode nos ajudar a dizer 

que existem várias “tribos jovens” (agrupamentos, comunidades de jovens). 

Contudo, já passou o tempo do gótico só ouvir metal e não reggae, do roqueiro só se 

vestir de preto e não colorido. As tribos urbanas ainda existem, mas os jovens percorrem-nas 

sem preconceitos entre elas. Os estilos se misturam, sem problemas. Há tribos que se 

apropriam de elementos estéticos, mas são raros os que seguem a risca os seus tratamentos. 

Uma tribo urbana é uma forma de um determinado grupo se mostrar à sociedade, ou 

poderíamos dizer aparecer, ser diferenciado entre a população comum. Esse “pacote” pode 

conter gosto musical, ídolos, roupas e acessórios. Ainda, pode ser uma forma de expressão 

momentânea e sem compromisso de por uma moda ou por um artista.  

 Nos dias de hoje, os jovens sabem fazer suas próprias escolhas cada vez mais cedo. 

Estas escolhas, muitas vezes se dão a partir do contato com as diferentes ideologias, culturas, 

crenças, hábitos, que, às vezes, são influenciadas pela mídia por seus apelos de consumo. 

Creio que sobre a existência de uma definição de uma “cultura jovem” é muito ampla. 

Esta reflexão aborda inúmeros questionamentos: existe uma cultura do jovem ou existe o 

jovem que tem contatos com várias culturas? A cultura é transformada pelo jovem no seu 

cotidiano atual ou ele a encontra, e a representa da sua maneira, de acordo com as suas 

atitudes? Vários fatores podem reconhecer a existência de uma cultura dos jovens, pois a 

temática da juventude se forma de abrangentes focos de debates.  

Não existe um único conceito de juventude que abranja os diversos campos que estão 

associados. As diferentes juventudes e maneiras de olhá-las se dão a partir de diversas teorias. 

O desenvolvimento de novos pensamentos encontra seus fundamentos centrados em recortes 

contextualizados da sociedade. A juventude pode significar o início de um novo diálogo, 

tentativa de propostas que apontem outros focos de conhecimento e um olhar renovado para a 

sociedade. Os jovens são capazes de captar informações do agir cotidiano das pessoas e tentar 

fazer que sua opinião sobre a determinada questão tenha significados distintos dos mais 

simplórios e clichês. 

A juventude como as outras fases da vida, carrega significados simbólicos e 

provisórios. Ser jovem é uma condição transitória. A análise feita por GROPPO (2000, p.42) 

diz: 
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Devido a sua complexidade, na sociedade moderna originam-se vários tipos de 

grupos e agências dirigidas a juventude, não sendo possível encontrar nenhuma 

organização unitária dos grupos etários nas sociedades modernas, ao contrário do 

que ocorreu na maioria das sociedades históricas e em todas as sociedade 

primitivas). 
 

 

No caso da cultura juvenil, essa se expressa por meio das artes e de linguagens, como 

a música, cinema, dança, pintura, etc. A mídia, por vezes, tenta usufruir desta cultura para 

transformá-la em produtos para o consumo.  Reforçamos a ideia, há autores como NOVAES e 

VANNUCHI (2004, p.89) que dizem: “A juventude é um estado de espírito, é um jeito do 

corpo, é um sinal de saúde e disposição, é um perfil do consumidor, uma fatia do mercado 

onde todos querem se incluir. Para se ter uma ideia da importância da juventude, hoje, 

enquanto um mercado de gostos e comportamentos, segundo dados do  Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a natureza demográfica do segmento jovem abrange de 15 a 

24 anos de idade.  

A juventude expressa cada vez mais sua cultura através das suas experiências e 

vivências. Através das tecnologias da informação e comunicação, os jovens têm a 

possibilidade de entender e visualizar o mundo mais de perto. Dessa forma, eles estão, cada 

vez mais, espertos e atentos para o que os cercam e têm uma visão ampla do seu futuro. E, as 

mídias atuais têm feito com que a criação de novas ferramentas seja quase que instantâneas. O 

acesso à tecnologia está ao alcance de todos, logo podem fazer, escrever, compor, interferir, 

comentar. Isso é a livre circulação do conhecimento e da cultura através das mensagens 

facilmente veiculadas pela tecnologia da informação.  

A televisão é, ao mesmo tempo,  uma tecnologia e uma forma cultural, e o jornalismo 

uma instituição social. Em relação à juventude, ela tem um mercado consumidor pronto para 

explorá-la. Todo mundo quer conhecer o novo, buscar novas experiências, ouvir outras 

opiniões e a televisão é capaz de explorar o que quiser, pois está presente em quase todas as 

casas do país. Há público telespectador para qualquer tipo de programa e abordagem. As 

pessoas são diferentes, possuem culturas distintas e buscam informação, entretenimento e 

conhecimento que são adequados ao seu modo de pensar e estilo de vida.  As possibilidades, 

através das quais as mídias falam com os jovens e influenciam os seus comportamentos, dão-

se através dos olimpianos – celebridades – que cada vez mais ocupam as mídias ou a própria 

vida social, como modelo de comportamento e de valores. Esses são assim definidos por 

Morin (2005, p.105): 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/criancas_adolescentes/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/criancas_adolescentes/default.shtm
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Os olimpianos, assim são considerados os astros do cinema, os campeões, príncipes, 

reis, playboys, exploradores, artistas célebres, Picasso...  O olimpismo de uns nasce 

do imaginário, isto é, de papéis encarnados nos filmes (astros), o de outros nasce de 

sua função sagrada (realeza, presidência), de seus trabalhos heróicos (campeões 

exploradores). Esse novo Olimpo é, de fato, o produto mais original do novo curso 

da cultura de massa. A vida dos olimpianos participa da vida quotidiana dos mortais, 

seus amores lendários participam dos destinos dos amores mortais; seus sentimentos 

são experimentados pela humanidade média. 

 

Os chamados “olimpos”, as vedetes da atualidade, são cada vez mais expostos pela 

mídia, vistos e monitorados pelos jovens. No nosso contexto, um dos exemplos dessa “febre 

olimpiana” é Luan Rafael Domingos Santana, mais conhecido como Luan Santana (Figura  

3).  O cantor e compositor brasileiro de música sertaneja que nasceu em Campo Grande, 

capital do estado de Mato Grosso do Sul. Com apenas 20 anos de idade, o jovem já tem dois 

Discos de Platina pela  Associação Brasileira de Produtores de Disco (ABPD), pelos 

álbuns Luan Santana - Ao Vivo de formato CD e em DVD. Ele já figurou entre os mais 

populares da internet logo a frente de cantores como 50 Cent, Coldplay, Britney 

Spears e Kesha na parada Social 50 da Billboard. 

No site oficial do cantor consta: 

 

Quando o seu CD ficou pronto, duas músicas começaram a aparecer  como as 

preferidas do público de Luan Santana – “Tô de Cara” e "Meteoro" com isso ele 

começa a ser um dos artistas mais executados das rádios do Brasil e em poucas 

semanas o vídeo “Meteoro” atinge a marca de 10 milhões de acesso no Youtube. No 

verão de 2009, começa a explosão do jovem cantor, Luan quebra todos os recordes 

de público pelas cidades onde se apresenta, conquistando cada vez mais fãs e 

seguidores por onde passa
4
. 

 

 

 

       Figura 3 – Capa do primeiro CD do Luan Santana 

                                                           
4
 Dados retirados do site oficial do Luan Santana http://www.luansantana.com.br/ e da Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sertaneja
http://www.abpd.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/ABPD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luan_Santana_-_Ao_Vivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CD
http://pt.wikipedia.org/wiki/DVD
http://pt.wikipedia.org/wiki/50_Cent
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coldplay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears
http://pt.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kesha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Social_50
http://pt.wikipedia.org/wiki/Billboard
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_de_Cara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meteoro_(can%C3%A7%C3%A3o)
http://www.luansantana.com.br/
http://pt.wikipedia.org/
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Ela busca maneiras de mostrar de perto a cultura desses famosos. A mídia é muito 

importante na vida dos olimpianos. Para Morin (2005), a imprensa de massa, ao mesmo 

tempo em que investe os olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas vidas 

privadas a fim de extrair delas a substância humana que permite a identificação. Um Olimpo 

de vedetes domina a cultura de massa, mas se comunica, pela cultura de massa, com a 

humanidade corrente. Os olimpianos, por meio de sua dupla natureza, divina e humana, 

efetuam a circulação permanente entre o mundo da projeção e o mundo da identificação. 

Concentram nessa dupla natureza em complexo virulento de projeção-identificação. Eles 

realizam os fantasmas que os mortais não podem realizar, mas chamam os mortais para 

realizar o imaginário. A esse título os olimpianos são os condensadores energéticos da cultura 

de massa. Conforme o próprio Morin (2005, p.107) lembra: 

 

Conjugando a vida quotidiana e a vida olimpiana, os olimpianos se tornam modelos 

de cultura no sentido etnográfico do termo, isto é, modelos de vida. São heróis 

modelos. Encarnam os mitos de auto-realização da vida privada. Os modelos 

múltiplios de atitudes e gestos são os grandes modelos que trazem a cultura de 

massa e, sem dúvida, tendem a destronar os antigos modelos (pais, educadores, 

heróis nacionais). 

 

Retomando sobre o fenômeno Luan Santana e o seu sucesso instantâneo, o site da 

Wikipédia informa que, atualmente, o cantor tem um dos cachês mais caros do país. A canção 

mais executada nas rádios no primeiro semestre de 2011 foi a dele, “Amar Não é Pecado”, 

que virou tema da novela “Morde & Assopra” da Rede Globo. 

Informações da Revista Istoé registram que o seu cachê é cerca de 300 mil reais por 

apresentação. Estima-se que a fortuna de Luan Santana seja de 40 milhões de reais.  Nos 

últimos dois anos, o cantor movimentou mais de 70 milhões de reais com seus shows, venda 

de discos, publicidade e produtos licenciados em seu nome. O jovem já adquiriu 14 prêmios 

de música: nove em 2010 e cinco em 2011.  Em entrevista para a mesma revista, Santana 

afirma: “Nossa sociedade é musical”. Mais dados quantitativos do cantor: 

O que leva o seu primeiro álbum ao vivo ser um dos mais vendidos durante todo o ano 

de 2010? Já vendeu mais de 400 mil cópias e continua entre os mais vendidos do Brasil?
5
 Isso 

se traduz em uma palavra: mídia. E ao mesmo tempo valores culturais, psíquicos, morais que 

se encontram latentes no nosso comportamento. São esses que se associam à potência das 

                                                           
5
 Revista ISTOÉ.  Edição: Março/2011. Ano 35. Nº 2158.Disco de Platina Duplo CD (200 mil cópias) e DVD 

(100 mil cópias) totalizando 300 mil cópias vendidas em 6 meses de lançamento; Seguidores no Twitter: mais de 

1 milhão; Média de 25 shows/mês; Total de visualizações no Youtube: mais de 58 milhões; Acessos no site 

Oficial: 60 mil média diária, visitantes únicos; Média de público mensal nos shows de 2 milhões de pessoas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amar_N%C3%A3o_%C3%A9_Pecado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morde_%26_Assopra
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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mídias, ou servem de filtros para nos defender contra o que ela nos propõe. Porém, 

acreditamos que o quanto afetará o indivíduo vai depender da sua cultura, conhecimento e 

interesses pessoais. 

A cultura na contemporaneidade tem se baseado em várias estratégias 

comunicacionais que visam atrair as pessoas para o consumo dos seus produtos ofertados, 

especialmente, os valores de juventude que são explorados pela mídia especializada.  

Os jovens se utilizam de signos para se comunicar, usando linguagens que estão 

presentes na vida social e em outros padrões que são ofertados como os da mídia. Mas, para 

que uma expressão torne-se usual, é preciso que ela seja aprovada e compreendida no seio de 

um grupo, isto é, que ela tenha um código.  No caso do programa Patrola sua linguagem é 

coloquial, momentânea, pessoal e simples. Rector (1994, p.23) explica que uma das formas de 

cada um encontrar seu lugar na sociedade é através da linguagem: 

 

A forma como os jovens falam estabelece o seu lugar na sociedade. A sociedade cria 

normas de conduta, determina o que é próprio e impróprio. O jovem, pelo fato de 

ainda não estar comprometido profissionalmente com esta sociedade, se rebela e o 

instrumento que dispõe é a linguagem. 

 

 Este formato de cultura que está sendo desenvolvido visa também à sobrevivência dos 

veículos de comunicação. Entretanto, a mudança de expressões é rápida, pois o 

desenvolvimento cultural da sociedade é muito dinâmico. Mas, será que estes formatos, 

descontraídos e com linguagens informais podem educar, ensinar, informar, ou apenas 

apresentam superficialidade diante dos assuntos? 

A comunicação, em geral, tem lugar em um ambiente físico, social e mental 

partilhado. O indivíduo apenas toma o produto como lhe é dado, e, num ato individual, 

seleciona, combina e atualiza os elementos. O jornalismo não poderá nunca ser considerado, 

para fins de análise, como uma “escola”. Isso porque a notícia é uma construção e não uma 

representação “fiel” da realidade. A mídia produz, constantemente, representações do mundo 

real e visa dar sentido às mesmas em outros contextos e públicos. 

Toda e qualquer empresa que possui programas jornalísticos, seja televisivo, 

radiofônico ou impresso, independente do gênero, deve ter um “pacto” sobre o papel do 

jornalismo, ou seja, deve seguir a risca algumas questões éticas, culturais e morais. Gomes 

(2011, p.39), expõe aspectos que qualquer jornalista necessita estar atento: 

 

[...] é fundamental a análise de como o programa atualiza as premissas, valores, 

normas e convenções que constituem o jornalismo como instituição social de certo 

tipo, em outras palavras, como lida com as noções e objetividade, imparcialidade, 
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factualidade, interesse público, responsabilidade social, liberdade de expressão e de 

opinião, atualidade, quarto poder, como lida com as idéias de verdade, pertinência e 

relevância da notícia, com quais valores-notícia de referência opera. Os recursos 

técnicos a serviço do jornalismo, ou seja, o modo como as emissoras lidam com as 

tecnologias de imagem e som colocadas a serviço do jornalismo, o modo como 

exibem para o telespectador o trabalho necessário para fazer a notícia são fortes 

componentes da credibilidade do programa e também da emissora e importantes 

dispositivos de atribuição de autenticidade. 

 

Muitas questões que estão dentro deste “pacto” sobre o certo e o errado no papel 

jornalismo são encontradas na maneira em que o jornalista ou emissora “conversa” com suas 

audiências. Há inúmeras possibilidades de atribuir valores e normas a estas conversas e, uma 

delas, são os contratos de leitura como veremos agora. 

 

3.1 CONTRATOS COMO SOLUÇÃO 

 

Para que os meios e grupos sociais, especialmente, os jovens estabeleçam vínculos e 

interações duradouras, é preciso que uma mediação se estabeleça entre eles. No caso, os 

“contratos de leitura”. 

Todos os meios de comunicação trabalham com “contratos de leitura”.  No caso da 

televisão, essa tem estratégias específicas para falar aos jovens e que se apresentam mediante 

os “contratos de leitura” com os quais a TV e jovens se relacionam. Parece importante, nesse 

momento, acompanharmos alguns autores sobre a definição de “contrato de leitura”. 

Para ganhar audiência e estabelecer vínculos com seus usuários, os programas 

precisam criar “ações” que façam o público gostar do produto oferecido. Estas “ações” são os 

“contratos de leitura” e os “modos de endereçamento”. Há 25 anos, Verón (2004, p.216) 

formulava o seu conceito propondo a seguinte construção:  

 

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa 

seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor; em uma 

paisagem, de alguma forma , na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais 

ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco de se perder ou, ao 

contrário, que são perfeitamente sinalizadas. 

 

 

 Em relação ao conceito de Véron (2004) disse que o telespectador, no caso, é convidado 

a assistir ao programa e está vulnerável a se identificar ou não com o mesmo. Ele pode seguir 

o caminho de gostar ou não, e isso vai depender das propostas representadas. Entretanto, o 

contrato é proposto a fim de que possa se estabelecer uma relação equilibrada de vínculos 

entre produtores e receptores de mensagem. Em aspecto, parece ser difícil, sobretudo 
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tratando-se de relações dos meios com os jovens, uma vez que há um imenso espaço de 

diferenças entre os meios e os jovens, nas suas mais diferentes tribos. Justamente os 

“contratos de leitura” são elaborados para reduzir as incertezas, por isso os meios, como a 

televisão, elaboram contratos, utilizando-se de valores, linguagens e vocabulário mais 

próximos ao mundo dos jovens. A grande meta é atrair os jovens, transformá-los em 

produtores de programas ou, então, fazê-los se representar em programas como tenta o 

Patrola. 

Fausto Neto (2007, p.14) acrescenta que é sempre bom lembrar que os contratos são 

„ordenações‟ de regras que visam, quando transformadas em estratégias, a constituir um certo 

campo de efeitos. São espécies de operações que refletem certa lógica de calculabilidade e de 

previsibilidade e sobre a qual repousaria a questão da produção de sentido. Portanto, temos 

que considerar que os conteúdos lidam com desafios: 

 
O problema é que, quando postas em ação, estas operações lidam com outras 

estratégias mais complexas, na medida em que as práticas dos leitores não são 

apenas costumes ou rotinas codificáveis a priori pela estrutura da oferta. 

Os contratos não são realidades unidimensionais e os efeitos de sentido se produzem 

no âmbito de muitas relações, ao contrário do que prevê a literatura funcionalista, ao 

descolá-los de processos interação, e que se desenvolvem em meio aos complexos 

ambientes e estratégias da midiatização. Nestas condições, pode-se afirmar que os 

vínculos entre produção-recepção tendem a aumentar, a se afastar, cada vez mais. E 

é por esta razão que a esfera produtiva visa, através de novas modalidades de 

„contratos‟, a transformar por tentativas regulatórias estes „quadros de 

incompletudes‟. 

 

Os contratos ganham força partindo das suas operações enunciativas, que sejam claros 

de traduzir e que seus efeitos sejam compatíveis com o que a audiência espera. O programa, 

por exemplo, deve criar “laços” que capturem o receptor. 

Essa forma através da qual os emissores interpelam os seus públicos como sujeitos do 

seu discurso. Entende-se por “contratos de leituras”, regras e estratégias de sentidos que 

organizam os modos de vinculação entre as ofertas e as recepções dos discursos midiáticos 

que formalizam-se nas práticas e constituem um vínculo entre produtores e receptores. 

Existe um conceito muito próximo à noção de “contrato de leitura”, são os chamados 

“modos de endereçamento”, estes que refletem também acerca das relações entre mídia e seus 

leitores. Tomam como referência práticas discursivas e formalizam observações. É um 

conceito que aparentemente se assemelha à noção de contrato. Neto (2007) propõe que o 

modo de endereçamento é uma possibilidade de relação entre produção e recepção a partir das 

características de um determinado gênero.  
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Gomes (2011) explica que este conceito surgiu na análise fílmica, especialmente 

aquela vinculada à screen theory e tem sido, desde as anos 80, adaptado para interpretação do 

modo como os programas televisivos constroem sua relação com os telespectadores. 

Uma maneira de interpelação é a simples organização de informações por meio de 

cores, o que pode também transferir significados e valores para cada grupo de informações. 

Um exemplo prático do programa Patrola são as vinhetas. Sua estrutura colorida e animada 

chama e prende a atenção do telespectador. Guimarães (2003, p.29), explica sobre as funções 

das cores. 

 

As cores desempenham funções específicas que podem ser separadas em dois 

grupos: um que compreende as sintaxes e as relações taxionômicas, cujos princípios 

de organização são paradigmáticos, como organizar, chamar a atenção, destacar, 

criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura, etc., e outro 

que compreende as relações semânticas, como ambientar, simbolizar, conotar ou 

denotar. 

  

Este conceito distinto ao de “contrato de leitura”, embora tenha com o mesmo alguma 

proximidade, trata-se da noção de “modos de endereçamento”, esses que foram tomados 

como conceitos metodológicos, ou seja, como instrumentos para trabalhar materiais empíricos 

formulado por Gomes (2011). Ela conta que o conceito metodológico modo de 

endereçamento nasceu do esforço da análise cultural e sua preocupação com o sujeito, com o 

processo ativo de produção de sentido na cultura. “Nesse sentido, em diferentes estágios ou 

níveis, eles colocam atenção sobre os receptores e os processos de recepção” (GOMES, 2011, 

p.27).   

Entendemos que elementos de diferentes temporalidades e origens configuram o 

processo cultural. O modo de endereçamento, na medida em que fala a forma como um 

programa “X” se relaciona com sua audiência a partir da construção de um estilo, deverá 

permitir ao analista compreender como essas questões são atualizadas em um produto 

específico, ou seja, seu objeto de análise. Ele é apropriado para ajudar a entender como um 

determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da construção de um estilo, que 

o identifica e que o diferencia dos demais. 

Fausto Neto (2007) chama a atenção para o fato de que o endereçamento é algo mais 

do que uma operação de sentido. É uma espécie de estruturação que asseguraria o vínculo 

entre oferta e recepção da mensagem. A televisão é relevante no quadro das complexas 

relações sociais e culturais. Ela é um produto que está constantemente construindo e 

moldando as culturas. A TV produz sentidos para o coletivo, infiltra-se no âmbito público e 
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privado para interpelar os telespectadores. Porém, assim como ela influencia na sociedade, é 

influenciada pela mesma. Os mecanismos televisivos precisam estar linearmente atualizados 

sobre questões que englobam as culturas e devem levar em conta aspectos que envolvem a 

vida das pessoas. As ações culturais aplicadas por ela são diluídas com a escolaridade, cultura, 

preferências religiosas, família, partido político, valores comportamentais, etc.  Conforme 

Cassetti e Chio (1999), os textos televisivos compreendem uma configuração, 

consideravelmente, complexa, capazes de construir mundos a partir de inúmeras bases, 

conseguindo representar, assim, a diversidade presente na realidade.    

     

Um percurso metodológico para desvendar e captar as funções e o papel social da 

televisão é o modo de endereçamento. Ele que é uma alternativa bem importante em estudos 

audiovisuais. Ao produzir um programa, deve-se pensar no público-alvo, como por exemplo: 

jovens de 15 a 20 anos, branco e de classe média alta. Entretanto, ele também deve possuir, 

em sua estrutura, mecanismos capazes de atrair e possibilitar uma relação com aqueles que 

não se incluem nas categorias citadas. O sucesso vai estar na capacidade dos produtores de 

determinado programa, em atingir além dos seus expectadores fiéis. Com isso, concluímos 

que não existe apenas um modo de endereçamento, mas, sim, um arco de possibilidades no 

seu interior, já que existe uma diversidade de audiências.      

 Chandler apud SANTANA e ROCHA, 2010, p.369 aponta três fatores inter-

relacionados no emprego do modo de endereçamento:  

1) Contexto textual – trata-se das convenções de gênero e de uma estrutura 

sintagmática específica;  

2) Contexto social – relativo à presença e à ausência do produtor do texto, à 

composição social da audiência e dos fatores institucionais e econômicos; 

3) Os constrangimentos tecnológicos – relacionados às características do meio 

empregado. 

 

Ele ainda ressalta “no que diz respeito aos “modos de endereçamento” propriamente 

ditos. Esses podem se diferenciar em torno de três critérios: narrativa, direcionamento e 

formalidade”. A construção do estilo do programa será um apelo próprio dos envolvidos na 

produção dele. Entretanto, as estratégias utilizadas são abstratas ao público consumidor. Essas 

“técnicas” de comunicação se dão a partir das lógicas de produção e como pretendem alcançar 

a lógica dos usos.           

 No caso do jovem, esse recebe o produto como lhe é dado e, sozinho ou em grupo, 

seleciona os elementos com os quais estruturará sua mensagem. Isso significa que o 
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comportamento, as atitudes e os modos de falar são de livre-escolha do ser humano. Parte da 

compreensão que os indivíduos, sobretudo os jovens, elaboram sobre o mundo em que vivem, 

pois dependem dessa atividade que fazem junto aos meios, especialmente, seus contratos.

 A gíria ainda possibilita que o indivíduo utilize a sua criatividade para encontrar novas 

formas de falar. As novas descobertas estão sujeitas ao tempo, espaço e às circunstâncias, pois 

é preciso que haja um entendimento da sociedade quanto ao que está sendo falado.  

 A questão da criatividade é bem expressiva nas reportagens, tanto na questão do 

conteúdo quanto na dos apresentadores, pois eles têm a liberdade de inventar coisas novas no 

momento e acrescentar, no decorrer da matéria por isso, precisam também criar um texto 

instantâneo para falar. Rector (1994) acredita que a criatividade é um “brincar” com a língua. 

“Para encontrar novas formas de dizer coisas e, para tanto, é necessário que o indivíduo tenha 

uma boa bagagem de recursos aos quais possa recorrer para formular novas combinações” 

(RECTOR, 1994, p.31).        A gíria é a 

linguagem popular na sua saliência mais expressiva. Ela é uma língua falada, como qualquer 

outra, mas com suas características e especificações próprias do bando, por isso, não pode ser 

considerada como um dialeto, mas sim, um falar ou um linguajar normal. Os membros de um 

grupo ou categoria social têm a “preocupação” de se distinguirem da massa dos sujeitos 

falantes, utilizando a sua própria maneira de falar e se expressar, então utilizam conjuntos 

expressivos de falas e empregam no interior do grupo.  

Nos grandes centros urbanos, principalmente, é que existe uma tendência a 

desenvolver gírias. Por existir um número expressivo de pessoas, elas se dividem em 

categorias e grupos entrando em contraste com a língua comum.    

 Rector (1994, p.85) expõe pesquisa que realizou, com entrevistas, sobre a gíria jovem. 

Dentre as características observadas, apresentamos, aqui, algumas que mais nos chamou a 

atenção: 

 1) uso de formas reduzidas próprias da linguagem popular: tá, to, teve, pêra (= 

espera), tava , pro, pra, prum; 

3)  omissão do r final dos infinitos: dança, bebe, impo; 

9)  uso de partículas de apoio, com função fática: né, entendeu, tal, sacou, sabe, pô. 

 

A gíria jovem é coloquial, casual, pessoal e simples, mas não estritamente. Quanto ao 

papel do discurso, pode haver, conforme Richards apud, RECTOR, 1994, p. 29: 

 

Os papéis podem ser de dois tipos: conservador ou liberal. O papel conservador 

refere-se à conformidade de aceitação das convenções lingüísticas. O liberal implica 

um papel com tendência à originalidade e invenção da língua. O liberal, que vem a 

ser o papel da gíria jovem, se caracteriza, por ex., pelo uso de vocabulário especial, 
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repetição de determinadas estruturas lingüísticas, tendência ao inter-relacionamento 

de traços linguísticos de estilo e mistura do estilo formal com o impessoal.  

 

No caso do Patrola, dois tipos de gírias se fazem presentes. O conservador é percebido 

na linguagem dos apresentadores. Eles se expressam por meio de falas informais e gírias já 

existentes, características do Estado, por exemplo. Já o lado da gíria liberal podemos 

encontrar nos discursos dos entrevistados, pois eles trazem aspectos novos e desconhecidos 

por toda a sociedade, mas que, na sua “tribo cultural”, são naturais e muito usados.  

Um programa é construído e moldado a partir de uma proposta, mas configura e 

reconfigura seu gênero de acordo com o modo como ele se relaciona com seus telespectadores 

a partir da construção de um estilo. E, o mediador é um dos aspectos centrais nos programas 

de televisão, devido ao seu desempenho. Ele é o responsável pela predominância do verbal na 

televisão, representa a “cara” do programa e, além disso, é a pessoa mais importante na 

construção da relação entre o telespectador, os outros jornalistas que fazem o programa e as 

fontes. O trabalho implícito como escolhas técnicas e do cenário, também, são fundamentais 

na configuração do gênero. 

A cultura do jornalismo se desenvolve na sociedade com o intuito de tornar a 

informação publicamente disponível. O jornalismo tem essa concepção como função 

institucional, é uma construção que ele molda através das várias organizações jornalísticas. 

Formas distintas de se fazer jornalismo sempre vão existir. Elas serão apenas consequências 

das diversas culturas, sociedades e tempos históricos em que ele é praticado. A estruturação 

do jornalismo se desenvolve ao longo do tempo, adaptando-se às modificações do mundo, 

mas sem perder sua essência e objetivo que é o de comunicar e informar. 
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4 ESTUDO DO PATROLA 

 

 O propósito desde capítulo é mostrar que o programa  Patrola é algo mais complexo 

do que sua fachada. Além de mensagens promocionais, legendas, vinhetas, clipes, etc, o 

programa se constitui numa estrutura que se move atrás dessas primeiras aparências, 

conforme a ilustração abaixo (figura 4).  

 

 
 

Figura 4 – Fachada do programa Patrola 

 

Nessas condições, o capítulo que segue visa descrever diferentes aspectos que 

envolvem a estrutura do programa. Cada item tem seus detalhamentos específicos, e serão 

abordados os seguintes tópicos: histórico, objetivos, identidade, rotinas de produção, 

(descrição da pauta, processo de edição, estrutura do programa, quadros, intervalos, 

publicidades, temas abordados) e linguagens. Feitos estes esclarecimentos, desenvolveremos, 

abaixo, os tópicos propostos para a descrição do programa. 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

Este item, histórico do programa, servirá para fazer um registro sobre o nascimento do 

programa, seu desenvolvimento através de suas edições desde o início até hoje. O que mudou, 

o que pode ter vindo a melhorar e/ou piorar em relação a questões como gênero, formato, 

publicidade, apresentadores, e, principalmente, o conteúdo das tele- reportagens culturais 

produzidas. Trataremos de observar como ele era e de que forma são tratados os assuntos 

regionalistas e universais.  

O Patrola-RS estreou em abril de 1999, para suprir uma lacuna na programação da 

RBS TV, sobre aspectos da existência de um programa voltado para o público jovem. Iniciou 

no horário das 13h30min, depois mudou para 11h30min, e, agora, está sendo transmitido às 

11h15min. É uma revista eletrônica voltada para o público jovem, trazendo reportagens 

ligadas a temas como cultura, moda, comportamento, entre outros.  
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A definição dos horários obedece à orientação da Rede Globo que adapta de acordo 

com a grade da emissora. Então, ela abre espaços para os afiliados, como a RBS TV e dos 

outros estados. São preenchidos os “buracos”, digamos da programação da Globo, com 

programas locais.  

Em abril de 2000, o programa já estava consolidado entre o público jovem. Na festa 

do primeiro ano, uma parada foi montada para celebrar o aniversário, com caminhão de trio 

elétrico, desfile e show de Gabriel, o pensador. Nos anos seguintes, a parada aumentou, 

ganhou novas participações e chegou a reunir mais de 60 mil pessoas do Anfiteatro Pôr-do- 

Sol, em Porto Alegre. 

O Patrola derrubou fronteiras no Rio Grande do Sul. Visitou países e exibiu os 

gaúchos em vários cenários pelo mundo. Ele mostrou, através de suas edições, os cidadãos 

gaúchos em Nova York, Finlândia, Inglaterra, Argentina, Peru, Uruguai. No Brasil, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Santa Catarina, Paraná, Bahia. Em pesquisas de marcas, 

como o Top Of Mind, o Patrola, desde 2001, foi reconhecido como uma forte marca em 

expansão na RBS. Visitou países e outros estados brasileiros, mas sem nunca esquecer do seu 

principal foco, o Rio Grande do Sul. 

O sucesso acabou se refletindo de diferentes formas. Em 2000, o Patrola passou a ser 

produzido também em Santa Catarina. Em 2004, veio o reconhecimento nacional quando o 

Patrola RS passou a ser transmitido pelo canal de TV a cabo Multishow para todo o Brasil. 

Sendo, ainda, o primeiro programa fora do eixo Rio - São Paulo a ser transmitido em rede 

nacional. Da tevê, a marca foi para os cadernos encartados em Zero Hora e Diário Catarinense 

em 2004, e em 2005, no Pioneiro e Jornal de Santa Catarina. Desde 2005, o Patrola também 

está entre as marcas da RBS para licenciamento. Em 2006, teve destaque, novamente, no Top 

of Mind da revista Amanhã como a marca mais lembrada entre os jovens de 15 a 24 anos, 

desbancando a marca Nike. Hoje, não há mais os cadernos encartados em Zero Hora e Diário 

Catarinense. Ele era um objeto de consumo útil, desejável e vendável, pois atraía anunciantes 

para as suas páginas, porém, a partir do momento que isso não se tornou mais possível o 

caderno foi fechado e descartado, sendo substituído por outro, o Kzuka. 

Atualmente, o programa é apresentado por Ico Thomaz, Rodaika Dinsba e Luciano 

Lopes, conhecido como Potter e dirigido por Rodaika. Em Santa Catarina, o programa é 

exibido desde 2000. Hoje, é apresentado por Jordana e Marcos Assmann, o Marquinhos. Na 

internet, o programa está inserido em diversas redes, entre as quais estão o site, blog, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodaika_Dienstbach
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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Facebook e Twitter. A web faz um link com a televisão, ou seja, aproxima o telespectador 

cada vez mais do programa.  

Quando o projeto começou, conta Rodaika Dinsba, a atual diretora do Patrola é que “a 

ideia era fazer um programa bem voltado para o público juvenil, com uma linguagem mais 

jovem”. Ela pôde acompanhar um pouco do processo, mesmo estando em outra área, pois já 

estava na empresa. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

O Patrola é um programa que, como qualquer outro, e todo produto de televisão, 

pretende ter uma boa audiência e alcançar os seus objetivos e ele consegue fazer isso. 

“Procuramos sempre passar alguma informação a mais para o público, esse é o nosso grande 

objetivo, sempre”, disse Rodaika. 

Os objetivos culturais do Patrola são os de manter uma audiência fiel ao programa, 

conquistar cada vez mais novos telespectadores, abordar o regionalismo do Estado, tanto no 

conteúdo das reportagens, como no modo de ser, falar e fazer dos apresentadores, conservar a 

sua estrutura e fazer modificações apenas quando necessário, equilibrar as informações com o 

entretenimento, etc. 

A ideia da equipe produtora do Patrola é informar e entreter. Existe um foco grande 

em cima do entretenimento; eles têm uma visão de que é um programa feito para divertir, 

alegrar as pessoas e, é claro, ser informativo e jornalístico. Pode ser enquadrado, no conceito 

de revista eletrônica, se for considerada como uma revista que objetiva entreter. 

A equipe procura buscar coisas novas, falar em tendências, adiantar os assuntos e 

mostrar antes mesmo de que se tornem populares, a ponto de todo mundo conhecer. Um dos 

objetivos do programa é buscar constantemente inovação. Às vezes, os assuntos não são tão 

novos, mas a forma de mostrá-los é diferente; sempre, com uma linguagem coloquial, 

descontraída, leve, solta e também com uma leve pitada de humor que, às vezes funciona, mas 

sempre com o objetivo de informar. Nunca exibe matérias vazias, que não tenham uma 

pretensão. Nele existe uma história com início, meio e fim que está sendo contada e, de 

alguma forma, vai acrescentar conhecimento ao público. 

Conforme o repórter Luciano Potter, da equipe do programa, a televisão vai informar, 

contar alguma coisa ao vivo, ou vai entreter. “Não deixamos de informar, mas brincamos, 

debochamos de um monte de coisa, porém, sempre, respeitando a audiência que é aberta, todo 
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mundo pode ver, a classificação é livre, então tem piadas que não podem fazer, tem matérias 

que não podemos nos exceder”. 

  Independente do foco que o programa tem, muitas pessoas acreditam que ele é feito, 

exclusivamente, para jovens, porém, não é bem assim. O Patrola é jovem porque é feito com 

uma linguagem muito jovem, mas isso não quer dizer que ele seja produzido exclusivamente 

para esse tipo de público, outros público podem vê-lo, pois é para todos que se sentem 

atraídos por essa linguagem, por esse jeito de falar, pelo modo de apresentar e tratar as 

temáticas. Não é pensado para uma faixa etária específica. No início, era totalmente 

direcionado ao público jovem, mas há muito tempo não é mais assim.  Existem pais, avós, 

outros familiares que assistem também.  

A maioria das matérias que são produzidas foca no público jovem, mas, hoje em dia, 

essa questão é muito abrangente. A audiência da terceira idade é interessada e gosta de coisas 

jovens, com que se identifica. Hoje, o Patrola é definido, na questão de idade, como um 

programa da família, para toda ela. Logo, o programa não tem o objetivo de atingir uma faixa 

etária definida. Sua audiência é bem variada, vai dos “8 ao 80”. Assim, o objetivo do 

programa é atender a todos que se sentem atraídos por ele, pois trata de assuntos que 

interessam a todas as pessoas. Os apresentadores fazem trabalhos pensando no que as pessoas 

querem ver. Eles tentam se inserir no meio da audiência para descobrir os interesses dela.  

O Patrola é feito para ajudar ou informar. Não tem como objetivo educar, ser 

“professoral”. Por exemplo: uma matéria explicando sobre as profissões para os jovens está 

ajudando. Acompanhar o Show do Fabio Junior em Novo Hamburgo está entretendo. Mostrar 

as máquinas caça-níqueis quando são pegas, está informando e ajudando. A linguagem, então, 

é mais natural, solta e, sempre, respeita o sotaque rio-grandense-do-sul e o jeito de falar. Esse 

é o objetivo do programa. 

 

4.3 IDENTIDADE 

 

O Patrola é considerado como um “programa de produção”. É chamado assim, porque 

sua produção dura a semana inteira para apenas uma edição. Já os programas diários, são 

chamados de “Hard News”, pois sua produção é realizada no mesmo dia, ou no anterior, que 

ele vai ao ar. 

Em relação ao seu nome: existia uma lista de sugestões e o “Patrola” foi o que melhor 

se encaixou nos primeiros objetivos da proposta: a necessidade de fazer um programa que 

tivesse um nome diferente, que chamasse atenção e ao mesmo tempo, fosse característico do 
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Rio Grande do Sul para mostrar a força gaúcha. A empresa queria um programa com 

características bem regionalistas. Por mais que se viajasse para mostrar coisas fora do Estado 

ou do país, como o Patrola faz até hoje, apresentar tudo isso com a linguagem e o jeito gaúcho 

de ser e de mostrar as coisas. Baseado nisso, se levantou o nome “Patrola”, porque, nos outros 

lugares do Brasil, a patrola que as pessoas conhecem não é chamada assim, é conhecida como 

retroescavadeira.    

A produção do programa, na época, decidiu chamá-lo com o nome atual, pois se 

concluiu que é um nome bem gaúcho e tem também a brincadeira de ligar o significado do 

veículo com a proposta do programa, ou seja, abrir caminhos, possibilidades, algo que traz 

coisas novas. Trata-se da constante ideia do fazer, do reformar, do criar. Isso tudo que tem a 

ver com a proposta do programa. 

“O nome soou bem, a questão da sonoridade é importante, é uma palavra redonda e 

bacana, além disso, é a maneira que se chama um objeto aqui no Rio Grande do Sul, então é 

um nome regional”, disse Rodaika.  

Na época quem deu as sugestões e escolheu o nome foi a equipe do programa, 

formada pela Joice Bruhn, duas produtoras, que não estão mais na empresa, e Gabriel Mujem, 

que veio para RBS TV desenvolver o projeto do que seria o Patrola.  

O modo de falar e se expressar são bastante regionalistas, porque se sabe que o gaúcho 

gosta disso, de se sentir em casa, de ligar a televisão e saber que, naquele horário, ele vai 

assistir a um programa que privilegia as coisas do seu Estado, que mostra o jeito dele mesmo 

ser, com seus sotaques e gírias. Os apresentadores acabam tendo um papel fundamental nesse 

processo porque é o jeito deles falarem que está ali. Portanto, por trás disso, o programa tem 

todo um visual que é pensado, previamente. Existe uma forma específica de editar, um jeito 

de escolher, planejar e desenvolver as pautas, mas, quando colocam em prática as reportagens, 

os apresentadores possuem a sua própria maneira de fazer, e as pessoas telespectadoras se 

identificam com isso.  

O jeito jovem de fazer é no sentido jovial da palavra, do frescor e não da idade. “E o 

jeito de fazer onde a gente participa do que está mostrando, há uma vivência das coisas, 

conversamos com as pessoas de uma forma mais coloquial, perguntamos para os entrevistados 

o que talvez o entrevistador perguntaria se estivesse naquela posição, sem a dureza do 

telejornalismo. Mas, também sem o humor escrachado dos programas de humor que existem 

hoje, até porque não é o nosso foco e eles nem poderiam fazer isso às 11h15min , que é o 

horário de apresentação do programa hoje”, disse ainda Rodaika. 
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O perfil do Patrola se construiu numa linha e num caminho natural que qualquer 

programa  faz. No início, era uma patrola mesmo, ou seja, estava abrindo um caminho e uma 

possibilidade nova, então com a própria troca dos apresentadores e editores algo que 

aconteceu com o tempo, todos vão trazendo consigo uma carga diferente. Ao longo desses 

anos, a linguagem de entretenimento teve um salto muito grande na televisão. Conforme a 

diretora, a equipe conseguiu fazer bem o balanço das duas coisas. “As pessoas começaram a 

absorver e a entender melhor o entretenimento dentro do jornalismo e isso contribuiu também 

para uma transformação do Patrola, no sentido de não se preocuparem em ser um programa 

divertido, porque às vezes existe a dúvida: até que ponto devo divertir e até que ponto devo 

informar?”  

A percepção que se criou com o público gaúcho, sobre o Patrola é de um programa 

muito querido no Estado. As pessoas conhecem, sabem do que se trata e as pesquisas 

apontam. A diretora fala que se criou uma cultura forte de ter o programa no sábado de 

manhã, e a audiência sabe que sempre vai ter uma novidade. Ele já se implementou na 

sociedade e a marca é muito forte. 

 

4.4 ROTINAS DE PRODUÇÃO 

 

A equipe é composta por cinco integrantes: a apresentadora e diretora Rodaika Dinsba, 

os apresentadores e produtores Luciano Lopes e Ico Thomaz, além das editoras Verônica de 

Giácomo e Flávia Murr. A rotina de produção do programa, em resumo, é a seguinte: 

diariamente, reunião de pauta, produção da pauta, realização da pauta, edição da reportagem, 

finalização dela e está pronta para ia ao ar. 

O trio lê vários tipos de site, informam-se, na internet, sobre tudo que está 

acontecendo, os telespectadores mandam materiais, eles vão atrás para conferir do que se 

trata. E a equipe, inclusive, também sugere coisas para a audiência ler.  Faz tudo que está ao 

seu alcance para estar perto do público e vice - versa.  

Os integrantes do programa Patrola circulam por alguns ambientes, na sua unidade de 

produção, ou seja, no contexto, em que trabalham; tem a sala de produção, reunião de pauta e 

mais duas de edição. Fora da empresa, os três repórteres passam por vários lugares, que ficam 

a critério das matérias que farão. Entre eles, destacam-se parques, shoppings, restaurantes, 

feiras, shows, praças e, até mesmo, em qualquer parte da rua. Não existe um ambiente 

específico dentro da empresa para as gravações, pois elas são todas realizadas, externamente.  
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Na sala de produção (figura 5), além da equipe do Patrola, trabalham também as 

equipes da TV COM, Galpão Crioulo e Anonymous Gourmet. Fisicamente, é uma sala de 

redação que possui várias mesas, cadeiras, telefones e computadores. É, neste ambiente, em 

que as pautas são pesquisadas, as pessoas contatadas, pelo telefone ou internet, e os textos e 

roteiros das reportagens são redigidos.  

 

 

Figura 5 - Sala de produção 

 

 A diretora participa de todas as etapas de produção do programa, desde a reunião de 

pauta até a finalização. Como ela “bate o martelo” nas pautas, o retorno do que foi feito e do 

que está sendo feito pelos repórteres, deve ser visto por ela, e antes mesmo de ir para a edição 

eles já conversam sobre o material que trouxeram da rua (observam se o conteúdo gravado 

está suficiente). Em algumas vezes, o repórter volta da gravação externa com o material 

pronto, a diretora dá sua opinião e repassa direto para a editora. No momento da edição, a 

diretora passa pela sala para ver o que está sendo feito. Depois de pronta, vai para a 

finalização, em que a própria Rodaika fica junto com o finalizador para fazerem juntos a arte 

e cobrir os “offs”
6
. A diretora com isso tudo, acaba passando por todo o processo de 

produção. A diretora é a pessoa que mais centraliza o processo. Os integrantes da equipe não 

sabem todos os detalhes de todas as matérias, pois cada um fica mais concentrada nas suas 

tarefas. 

 

                                                           
6
 OFF, na linguagem jornalística, é quando o jornalista coloca imagens sobre uma gravação que ele fez, apenas 

com a sua voz. 
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Figura 6 - Suíte Master
7
 da RBS TV de Porto Alegre 

 

 

 

Figura 7 - Suíte Master da RBS TV de Porto Alegre 

 

 

4.5 DESCREVENDO A PAUTA 

 

As pautas são definidas pelos produtores e pela direção e, apenas, o roteiro pela 

direção. Na sala de pauta (figuras 8 e 9) é onde acontecem as conversas com a equipe toda 

reunida.  

 

                                                           
7
 O “Suíte Master” é a sala onde os programas da RBS TV são encaixados na programação da Rede Globo. 
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Figura 8 - Sala da reunião de pauta 

 

Discutem sobre as matérias produzidas, na semana anterior, pautas a fazer, como fazer 

e que seguimento dar para elas, organizam a agenda da semana que corre e da posterior; 

observam o material que já têm gravado e que deve ser editado.  Cada integrante comenta o 

que pensa sobre os assuntos. Em relação à produção das reportagens, é desmembrado o modo 

a serem feitas bem como a aparência dos locais (ambiente, iluminação, elementos extras, 

cores).  

A reunião de pauta ocorre, nas segundas-feiras, com a presença de toda a equipe. Mas, 

no dia em que fui visitar a reunião de pauta, aconteceu, excepcionalmente na terça-feira, pois 

na segunda, os três apresentadores estavam gravando uma reportagem externa. Além disso, as 

editoras não puderam comparecer, porque estavam com muito trabalho. As reuniões duram 

em torno de uma hora. 

Nesta reunião, há conversas sobre as matérias feitas na semana anterior, as pautas a 

serem feitas na semana vigente e, na seguinte, são discutidas e distribuídas entre a Rodaika, 

Ico e Potter. As pautas abordam assuntos diversos como cavalgadas, shows, esportes, etc. 

Mesclam com estilos de matérias diferentes.  Os três dão sugestões, e a diretora “bate o 

martelo” naquelas que são aprovadas. 
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Figura 9 - Sala da reunião de pauta 

 

Durante as conversas, falam sobre que seguimentos as matérias devem tomar, o que 

pode ser feito com os entrevistados (por exemplo: algum tipo de brincadeira), determinação 

de locais e ambientes (levando em conta a aparência e a luminosidade) para as reportagens. 

Resgatam, na memória, as matérias que devem ser editadas e, nesta reunião, a diretora 

também observa os DVDS do material já pronto. 

As pautas podem ser realizadas em qualquer dia, turno ou horário. O que vai decidir 

tudo isso é a própria pauta, quando será e a que horas.  Vamos exemplificar com o caso da 

matéria gravada, no dia 14 de setembro, com a banda de rock, Raimundos (figuras 10, 11 e 

12). A realização da reportagem ocupou quase o dia inteiro.  

 

 

Figura 10 – Almoço e entrevista com os Raimundos 

 

O repórter Ico Thomaz saiu da RBS TV, ao meio-dia, e permaneceu, na rua, até cinco 

horas da tarde. Para finalizar a pauta, à noite, ainda, foi acompanhar o show da banda em 

Porto Alegre. 
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Figura 11 - Sessão de autógrafos da banda 

 

O procedimento da produção foi feito, exatamente, como se conversou na reunião de 

pauta do dia anterior, da qual  participei como observadora. Foram registrados os seguintes 

passos: almoço com os integrantes da banda em um restaurante, visita à cozinha onde 

aprenderam a colocar a carne no espeto, salgar e assar, saída do restaurante para uma sessão 

de autógrafos, em um Shopping Center, e ,à noite, ida até o local do show na cidade, onde Ico 

Thomaz fez imagens da banda durante a apresentação.  

 

 
Figura 12 – Show da banda Raimundos 

 
Em relação às pautas de cultura, que o programa também aborda, são as mais didáticas 

possíveis, assim como todos os outros assuntos, de modo simples e informal. As matérias 

devem receber cuidado, pois precisam ser entendidas por todas as classes. É um programa “pé 
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no chão”. Tem uma forma simples de contar as histórias, pois seus apresentadores se colocam 

no lugar do público.  

Hoje, vivemos muito a era da interatividade. Todo mundo se falando, correspondendo-

se, tendo acesso às coisas de um jeito mais fácil. O programa tomou esse caminho também. 

Há dez anos parecia mais distante essa questão, pois uma pessoa não tinha acesso a quem 

fazia o programa. Parecia que era inatingível. O Patrola fez isso junto com o que a tecnologia 

proporciona para as pessoas. Ele quer e está inserido neste contexto, e deseja estar junto ao 

público. Mesmo longe, estar próximo. 

 

4.6 PROCESSOS DE EDIÇÃO  

 

O programa tem uma edição mais rápida, portando mais jovem, mas, como já falamos, 

não quer dizer que seja apenas este público que o assiste. São 18 horas de edição por dia de 

trabalho, dividido em três pessoas: as duas editoras e mais um finalizador. 

No processo de edição, que é feito em ilhas não-lineares, as cenas que não serão 

utilizadas, são cortadas. É feita a montagem do programa e ajustado o tempo certo dele, que é 

de 24 a 27 minutos, no máximo. Após a edição, que é realizada apenas com as imagens e falas 

dos apresentadores e entrevistados, o arquivo vai para a Sonoplastia. Nesta fase, os efeitos de 

sons e trilhas são adicionados ao material restante.  

A última fase pela qual o programa passa, antes de sair pronto, para ir ao ar, é a 

chamada finalização (figura 13). É feita por um profissional, que não faz parte da equipe do 

Patrola, junto com a diretora do programa. Nesse momento, os dois têm a responsabilidade de 

buscar fotografias e vídeos que podem ser acrescentados à matéria, além de assistir a todo o 

programa, novamente e observar se, realmente, está finalizado e pronto para ser rodado. O 

último dia, em que se mexe no programa, é na quinta-feira, pois, na sexta-feira, só são feitos 

ajustes, caso sejam necessários. 
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Figura 13 - Processo de finalização do programa 

 

Na edição das matérias, nem sempre os produtores participam, é algo que depende 

muito do perfil dela. Há casos em que ela vem resolvida da rua, tem início, meio e fim, a 

história foi contada, ficou “redonda” como se fala na linguagem jornalística. Flui facilmente. 

A editora vai se entender com aquela matéria, pois é ela quem vai construir o roteiro em cima 

do que o repórter gravou. Em outras matérias, no ajuste, percebe-se que se pode acrescentar 

algo a mais, explorar outros sentidos. Por exemplo, uma matéria que foi feita pelo Potter 

sobre Lomografia.  É um tipo de câmera fotográfica, virou febre de novo, é antiga, simples, de 

plástico, barata. Ele juntou um grupo de pessoas, que gostava da máquina e levou para um 

parque para fotografar. Depois de feita a matéria, percebeu-se que, talvez, nem todos 

soubessem o que é Lomografia. (Sem saber, imagina-se que é o nome de um exame, ou 

doença). Então, foi feito um pequeno texto, de duas frases explicando o que era e de onde 

surgiu. Nesse momento, aproveitaram para colocar várias imagens da câmera durante a 

explicação e fizeram uma arte trabalhada e atraente.  

Então, quando acontece este tipo de situação, é necessário que o repórter participe da 

edição e ajude a terminar a matéria, pois ele ainda está produzindo e atuando sobre ela 

(construção de texto, decisão com a editora sobre as imagens; quais usar e onde). Logo, isso 

será feito quando o mesmo não precisará sair para fazer outras reportagens.  

Outra situação, por exemplo: Vamos dizer que o repórter encontre imagens e vídeos na 

internet. Pode apenas mandar os links por e-mail para a editora que avaliará o material e 

poderá construir a matéria sozinha. E, também, há os casos durante a construção da matéria, 

nos quais o repórter percebe que, talvez, a editora não entenda o “fio da meada” que ele quis 

seguir, nesses casos, também participa. Então, não é uma regra. Quando a matéria vai ser mais 

trabalhada na edição, o repórter participa. E, muitas vezes, como são três repórteres, apenas 
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um deles sai, ou dois, no máximo. Por isso, é natural que eles acompanhem a editora para ver 

o que está sendo feito, é algo mais integrado.  

Outro caso é quando a matéria é mais complexa e, a partir dessa conclusão já sabem que o 

repórter precisará estar presente. 

 

4.7 O PROGRAMA 

 

4.7.1 Estrutura 

 

Este item apresentará a estrutura do programa. Relato que se desenvolverá baseado na 

exposição e explicação das características de alguns itens como: cenário, apresentadores, 

publicidade, tecnologias, vinhetas, formato, entre outros. 

O formato é de revista, ou seja, é uma espécie de programa de televisão que, através 

das reportagens, aborda entretenimento, com quadros variados de temáticas. Por ser um 

programa estruturado nesse formato, e a informação unida ao entretenimento, é que 

chamamos infortenimento.  

Segundo Souza (2004) o infortenimento – a informação unida ao entretenimento – 

passa a ser a linguagem utilizada para atrair a audiência. A notícia torna-se espetáculo e faz 

parte de uma espécie de show de informações. Esse gênero é muito parecido com os 

programas de variedades. No caso do Patrola, a postura que a revista tem é comprometida 

tanto com o caráter informativo quanto o do entretenimento. 

Segundo Rodaika Dinsba, a Rede Globo, como uma televisão aberta, tem uma 

possibilidade enorme de atingir todas as faixas etárias que, se colocar o Patrola nicho ou 

grupo fechado e criar um rótulo para o programa, acabará limitando muito o leque de novas 

possibilidades.  

O Patrola é uma revista porque tem vários assuntos diferentes, mas não é só programa 

de jornalismo, entretenimento, humor, moda ou comportamento. É uma mistura de tudo isso e 

a cada semana tenta colocar um ingrediente novo para a pessoa ter a sensação de que está 

vendo uma coisa diferente. 

A diretora acredita que o grande objetivo que ela tem hoje, estando nessa posição, é o 

desafio de fazer a cada semana um programa diferente. “Essa coisa de falar do perfil de um 

programa é o mesmo que dar “rótulo. Isso acaba limitando o assunto dentro do contexto”, diz.  

A reestruturação dos programas, ao longo dos anos, é uma cultura da televisão. Ela é 

um veículo muito maçante e, no decorrer do tempo, as coisas precisam ter uma renovação 
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para continuarem sendo atraentes. Além do mais, todos os veículos trabalham com números, e 

a televisão não é institucional, mas sim um negócio que precisa funcionar muito bem dentro 

de qualquer empresa. 

A preocupação que existe com o Patrola, assim como todos os outros programas da 

RBS TV, é de estar bem na audiência, vendido, ter o respeito do público, a comunidade 

envolvida com o projeto. E, tudo isso se busca em cada edição.  Todos os anos há as 

transformações e renovações necessárias para que ele continue no topo.  Antes que o 

programa caia, faz-se alguma coisa para ele se manter onde está. Talvez, essa seja a fórmula 

para um programa estar há doze anos no ar.  

As mudanças que acontecem são estruturais. Primeiro, no visual interior do programa. 

Ou seja, o que diz respeito à vinhetagem, à arte que é feita por um departamento específico 

para isso, da RBS TV. Essa arte é discutida junto com a direção do programa para se chegar a 

um acordo sobre o que é aquele momento, o que vão usar e quais são as referências. Ao 

mesmo tempo, existe uma estrutura editorial do programa. A direção começa analisar desde a 

pauta, as coisas que valem ser mostradas e de que forma cada uma daquelas matérias devem 

ser editadas para ser atraente ao público. Lembrando que da mesma forma que se fala com a 

classe D, E e F, se fala com A. Então, deve-se fazer um programa que seja para todas as 

classes e entendido por todas elas. Além disso, foca-se muito numa audição rápida, são 

matérias e edições diferenciadas: a câmera pode mexer mais, esse diferencial aposta muito 

para atrair o jovem, porque eles gostam de movimento. 

“É um desafio muito grande, essa reestruturação que de vez em quando acontece é 

necessária até pra fomentar e dar gás para a equipe ter um novo norte e seguir o caminho, mas 

nunca é feito como forma de reverter uma situação, porque durante esse tempo o Patrola 

sempre teve uma posição muito confortável dentro da TV”, conta Rodaika.  

Em relação aos recursos operacionais, financeiros e humanos, há uma vantagem, não 

precisam de cenário, pois o programa é todo gravado na rua. Um gasto relevante que a 

empresa obteve na estreia do HD, em março. O Patrola adquiriu um equipamento, exclusivo, 

que é uma câmera em formato HD. Antigamente, compartilhavam na escala com outros 

programas os mesmos equipamentos, cinegrafistas e motoristas. Hoje, alguns profissionais 

são escalados, diariamente, para trabalhar para apenas para o programa. A gerente de 

programação da RBS TV, Alice Urbim, diz que as estruturas dos programas são todas 

compartilhadas, por isso não tinha como passar o valor em média do custo de uma edição. 

Na versão Catarinense, comparada à do Rio Grande do Sul, há diferenças. Não no 

formato, pois, em Santa Catarina, também é considerado uma revista. Segundo à diretora da 
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versão gaúcha, as equipes se comunicam, há uma integração entre elas, porém é somente para 

falar sobre o geral, não havendo uma troca de pautas. Ambos têm objetivos: prestigiar o povo 

do seu Estado e fazer por sua comunidade.  Um dos motivos que faz isso acontecer é que 

Santa Catarina tem suas próprias gírias, modos de falar, o seu jeito de fazer, forma de se 

mostrar, ritmo, aspectos diferentes do nosso. O programa de lá é feito por pessoas (figura 14) 

do Estado e para o Estado, como o daqui é para o seu público. “Por fim, existe um encontro, 

mas, raramente, quando há eventos da empresa, por exemplo, então as equipes conversam, 

trocam ideias, mas não existe interatividade dentro dos programas propriamente ditos”, 

explica Rodaika. 

 

 
 

Figura 14 – Apresentadores do Patrola de Santa Catarina 

 
4.7.2 Quantidade de quadros 

 

Percebemos que o Patrola não tem um número fixo de quadros. Pode ter dois blocos, 

com reportagens maiores, até quatro blocos com mais reportagens e menores. O mais comum 

é o programa ter três blocos e cerca de cinco ou seis matérias por edição.  

Os quadros podem ser sobre qualquer assunto da linha editorial do programa (música, 

arte, comportamento, dança, entre outros); eles que se dividem entre os blocos.  

Na hora da montagem, a direção não deixa duas matérias de música, por exemplo, em 

uma mesma edição. A produção procura sempre mesclar os assuntos mais distintos possíveis. 
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4.7.3 Intervalos e publicidade  

 

O Patrola tem duas cotas de patrocínio que sempre estiveram vendidas, mas a equipe 

não tem contato com os patrocinadores, não tomam parte da negociação e nem se envolvem 

com isso. 

Existe um setor específico que vende os espaços dos intervalos comerciais. Eles 

entendem e oferecem o que vai ser melhor para o cliente, ou seja, os horários e programas 

para encaixarem suas propagandas, o que mais tem a ver com o perfil do programa e vai ser 

atraente para o público. Então, é normal que tenha mais publicidades de faculdades, 

cursinhos, porque existe um apelo dentro do programa. Mas, a equipe editorial do programa 

não interfere em nada nessa parte. É a própria empresa quem determina junto ao departamento 

comercial o que é melhor pra os clientes, ou até o cliente escolhe a partir da curva de 

afinidade de cada programa e do valor do break, e, assim, é definido.  

 

4.7.4 Sobre os temas abordados 

 

Um dos grandes apelos temáticos do Patrola é o espírito jovial do modo de construir as 

reportagens, independente do assunto. Por exemplo: uma matéria feita no acampamento 

Farroupilha, em Porto Alegre, que foi apresentada pelos três repórteres juntos. Fizeram-na 

com uma linguagem mais jovem, porque é o jeito deles tratarem o assunto, porém o 

acampamento é um assunto que interessa a todas as idades e classes sociais.  

É a forma como fazem as matérias, o tom dado aos assuntos que modifica a temática, 

mas sem perder a essência. Certos temas estarão em todos os telejornais da forma mais formal 

possível, mas o Patrola vai ter o seu jeito de fazer. O enfoque principal é sempre esse.  

Para o apresentador Luciano Potter, outro apelo temático são as reportagens feitas com 

artistas, celebridades, o que engloba várias artes como música, cinema, teledramaturgia, 

televisão em si. Porém, gostam muito de mostrar o povo, de brincar e achar pautas que podem 

trazer algo diferente.  

 Ico Thomaz acredita que, hoje, o jovem não gosta de coisas repetitivas. Ele muda 

muito de gosto e o programa está sempre mudando como eles. Por exemplo: o mesmo jovem 

que ouvia Fresno há alguns anos atrás, hoje ouve Luan Santana e delira. Por isso é que o 

Patrola muda com as suas pautas”. 

Como há essa dinamicidade de temáticas, os telespectadores, em geral, são sempre 

bem colocadas dentro do Patrola, ou seja, os repórteres mostram o que elas estão fazendo, o 
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que estão frequentando, etc. Eventos, festivais e shows também marcam presença no 

programa. 

 

4.7.8 Sobre a linguagem 

 

O modo de falar e de se expressar é bem regionalizado, porque sabem que o gaúcho 

gosta disso, de se sentir em casa, ligar a televisão e saber que, naquele horário, ele vai assistir 

ao programa que privilegia as coisas do seu Estado, que mostra o jeito dele mesmo, com seus 

sotaques e gírias.  Então, a linguagem acaba sendo mais natural, solta, e, sempre respeitando 

as questões do Rio Grande do Sul. E os apresentadores acabam tendo um papel fundamental 

nesse processo porque é o jeito deles falarem, que está ali.  

Portanto, por trás disso, o programa tem todo um visual que é pensado. Existe uma 

forma específica de editar, um jeito de escolher, planejar e desenvolver as pautas, mas, 

quando vão fazer as reportagens, o apresentador coloca a sua “cara”, ou seja, a sua maneira de 

fazer e as pessoas se identificam com isso. “Esse é o jeito jovem de fazer, no sentido jovial da 

palavra, do frescor e não da idade. É o jeito de fazer em que participamos do que estamos 

mostrando, pois há uma vivência das coisas, conversamos com as pessoas de uma forma mais 

coloquial, perguntamos para os entrevistados o que, talvez, o entrevistador perguntaria se 

estivesse naquela posição, sem a dureza do telejornalismo, mas também sem o humor 

escrachado dos programas de humor que existem hoje, até porque não é o nosso foco, e eles 

nem poderiam fazer isso às 11h15min, que é o horário de apresentação do programa hoje”, 

adianta Rodaika.  

Não foram feitas pesquisas fora da empresa para determinar a linguagem do programa, 

apenas para entender como o público a recebe; pensa sobre os assuntos abordados; 

apresentadores. Elas são feitas de tempos em tempos e são pesquisas qualitativas, que não são 

feitas com grande público como faz o IBOPE, mas, diretamente, para focar em alguns 

assuntos e ver a opinião dessas pessoas.  

A produção recebe os números da pesquisa quantitativa semanalmente, feita pelo 

IBOPE (empresa que presta o serviço). Através dela, sabem minuto a minuto o que está 

acontecendo com o programa. É feito, na grande Porto Alegre, com aparelhos que são 

instalados em residências. O resultado corresponde apenas dentro da área que eles querem 

cobrir, ou seja, Porto Alegre. Os números resultantes são desses televisores ligados com o 

aparelho e que estão sintonizados no programa. O resultado final vai ser equivalente a maioria 

da audiência .  
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No interior também é feito este tipo de pesquisa, mas não é semanalmente, pois não 

existem os aparelhos nos televisores. A pesquisa é realizada no “boca a boca”, por isso elas 

são realizadas de duas a três vezes ao ano. É um cálculo que o próprio IBOPE faz, no tempo 

de duração, e depois fazem uma renovação. É um serviço encomendado pela RBS TV para a 

empresa, que atende vários outros veículos, inclusive a Rede Globo. O estudo é pago e vai 

para a empresa, semanalmente. Através dela, o setor comercial usa para mostrar ao cliente 

quantas pessoas estão vendo o programa. 

 

4.8 CARACTERÍSTICAS DOS APRESENTADORES 

 

O jeito dos três (figuras 15,16 e 17) é bem diferente e é bastante notável o modo de 

fazer de cada um. Não é por gosto que as pautas são divididas e, sim, por características. 

Talvez por isso, o trio dê certo, complementa-se no ar e torna o programa atrativo bem do 

jeito que eles querem que seja. A cada matéria vai surgir uma característica diferente 

conforme o repórter. 

 

 
 

Figura  15 - Ico Thomaz (acima), Rodaika Dinsba (meio), Luciano Potter (abaixo) 
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O Potter
8
, antes de entrar na televisão já fazia rádio e, ainda faz. Hoje, ele participa do 

Pretinho Básico, um programa de humor da rádio Atlântida.  Ele é o menos experiente em 

televisão, mas tem um pouco de sarcasmo, humor, ironia, brincadeira, jeito mais picante, 

porém inteligente de fazer, adéqua de uma forma que não seja ofensiva a ninguém. Essas são 

algumas características bem acentuadas dele.  

Para o apresentador fazer rádio e televisão é bem parecido, mas é claro que existem 

coisas diferentes, pois são meios distintos. A TV, por exemplo, depende de muitas pessoas 

para se ter um produto final. Ou seja, uma matéria pode passar por até dez pessoas, ela tem 

um processo mais lento de produção, já o rádio é um meio instantâneo, é ao vive mais rápido, 

você senta ali e fala, entretanto é óbvio que, também, depende de outras pessoas.  

Segundo à Rodaika, ele gosta muito de explorar isso com o público, é muito do povo, 

gosta de ir pra rua fazer enquetes, conversar sobre tudo, de divórcio a inverno, brincar com o 

comportamento das pessoas e trabalhar com o perfil delas, e isso funciona muito bem nas 

matérias dele. “O Potter faz a linha mais perspicaz. Ele analisa bastante, é rico no texto, vai 

mais a fundo no tema e inventa umas coisas diferentes em cada matéria”. 

Rodaika conta que o Ico, quando entrou para a equipe do Patrola, tinha pouca 

experiência em TV e entendia mais de rádio. Logo que começou a participar da equipe, 

precisou aprender rapidamente. A diretora da época, Joice Bruhn, foi quem contratou o Ico 

Thomaz. Com o tempo, ele foi conquistando seu espaço no programa e está dando certo como 

produtor e apresentador até hoje. 

Percebemos que as características mais marcantes do apresentador são: ser mais 

brincalhão, popular, ter piadinhas inocentes e um jeito mais ingênuo de colocar as coisas. 

Suas matérias são bem diferentes em comparação a dos outros, pois tem sempre o mesmo tom 

e jeito de fazer. O Ico gosta de fazer matérias do interior, prefere entrevistar um anônimo a 

um famoso. “A vida dos famosos são todas iguais, os problemas, as alegrias são todas iguais”, 

expõe. Ele acredita que a vida como ela é pode ser muito mais interessante do que vida de 

celebridade, por isso procura muito esse tipo de pauta. Entre os três, é o que mais faz este tipo 

de reportagem, porque realmente gosta. O Ico vai viajar para se aproximar e ver, sentir o que 

e como as pessoas estão pensando. É atraído pela diversidade das maneiras das pessoas, que 

segundo ele, no geral, são iguais, mas se conhecer a fundo descobrimos coisas novas e 

                                                           
8
 Em entrevista Luciano Potter deixa claro que o “Potter” é apenas um apelido que foi dado a ele e não um 

personagem.   
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diferentes. “O que um jovem pensa em POA é diferente do que pensa um de Bagé. Escutam 

músicas diferentes, por exemplo”. 

Já a Rodaika, pela bagagem que carrega em televisão e editando desde sempre, 

constrói a matéria mentalmente, então já sai para rua pensando nela, fazendo um roteirinho 

automático, que não se nota no ar, mas, na hora de editar sim, pois o material já estará mais ou 

menos organizado e pensado na linha que vai ser seguida. O programa é feito com várias 

matérias dos três; todas as semanas cada um tem cerca de três matérias. E essas características 

distintas se complementam e fazem o Patrola. 

 

 

Figura 16
9
 - Foto de divulgação do programa 

 

Uma das matérias que mais marcou o repórter Potter foi quando ele visitou o maior 

navio de cruzeiro do mundo em Miami. “Eu fui sozinho, com uma câmera na mão, foi 

desafiador, pois eu tinha que ser o repórter e cinegrafista ao mesmo tempo e passei três dias 

acompanhando o cruzeiro”, conta. Outra reportagem que ele cita é a que viajou até Buenos 

Aires para fazer uma matéria sobre a capital da Argentina, apenas com um celular na mão.  

Tinha que mostrar vários locais de lá. Potter ainda conta que acha legal conhecer celebridades 

e ter que saber lidar para entrevistá-las. Gosta de dar de cara com artistas e falar com o 

público. As matérias dele ficam muito no público mesmo que seja sobre o show de um artista, 

por exemplo. 

                                                           
9
 Foto de Vanessa de Giácomo 
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Ico, é o mais antigo dos três no programa, está desde 2004. A emissão que mais o 

marcou foi uma viagem que fez para a Amazônia. “Parecia que eu estava em outro planeta”, 

diz. O apresentador foi acompanhar a festa do Boi Bumba, em 2005.  “As pessoas eram muito 

divertidas e falavam de jeitos muito diferentes”. Ele acha o Brasil tão rico, um país  que tem 

uma miscigenação enorme, pois, em cada estado ou cidade, as pessoas falam de jeitos 

diferentes e têm costumes distintos.  

Para a diretora e apresentadora, Rodaika Dinsba, entre as edições que ela mais lembra, 

está a do seu primeiro programa, na sua estreia no Patrola. Ela acompanhou todo o dia do 

preparo de uma debutante para sua festa e, à noite, a apresentadora entrou junto com a menina 

na festa. Nessa época, a atual diretora ainda estava como repórter e produtora. Ela ressalta 

que, com o tempo, foi evoluindo no jeito de fazer e nas pautas. Outra emissão que ela cita é 

quando foi passar dois dias em uma propriedade rural em Porto Alegre para colher laranja, 

participar do processo, da colheita à feira. Programas ao vivo, ela acha que são muito legais 

de fazer.  Esses acontecem mais no verão, na praia, além dos programas no planeta Atlântida 

que são muito difíceis, por isso, é muito gratificante quando entram no ar. Gostou quando 

pilotou um helicóptero.  

Os programas de HD são bem marcantes também, pois quando estreou, no dia 19 de 

março, tudo foi muito desafiador. Foi preciso implementar uma série de coisas que ainda não 

existiam na RBS, como equipamento. Trabalhar com HD dificulta bastante, pois tem que 

cuidar muitas coisas, trabalho de busca de informações (fotos e vídeos) nesse formato, 

cuidados com a luz, além do que foi gravado, porém a qualidade melhorou bastante. 

 

 

Figura 17
10

 - Foto de divulgação do programa 
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  Foto de Vanessa de Giácomo 
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4.8.1 Visão dos apresentadores sobre o programa 

 

 “Programa divertido, eu gosto de assistir sempre. É um programa da família, tem 

matérias que interessam tanto ao filho de 14 anos quanto ao avô de 90. As pessoas, hoje em 

dia, gostam de ser felizes; elas ligam a televisão e só vêem tragédia, enchentes, alagamentos, 

terremotos etc. O Patrola se propõe a mostrar coisas divertidas”, relata Ico Thomaz. 

 

“É um programa de comportamento, variedade, atitude, tendência. Ele caminha muito 

com as características que a sociedade vai tomando. Os assuntos são bem leves, entendidos e 

colocados, não é um programa filosófico nem intelectual e, sim, pé no chão, aqui e agora. O 

que eu faria naquele lugar?”, conta Rodaika. 

 

“O Patrola é um programa de entretenimento que informa e diverte. Ele sempre quer 

divertir. Ele sabe que está na televisão e por isso gosta de aparecer. A equipe tem certeza de 

que faz um programa para todo mundo”, disse Luciano Potter. 

 

4.9 INTERAÇÕES COM O SITE E AS REDES SOCIAIS 

 

Para eles, é bem difícil pensar nos telespectadores que não têm Internet. Precisam ter 

um lugar para colocar as promoções culturais, por exemplo, e tem que ser o site. Logo, as 

pessoas que não têm esse acesso, ficam bem limitadas a participar. Promoções por telefone, já 

não são mais feitas, apenas por torpedo. É difícil ter um recurso para puxar as pessoas que não 

estão conectadas, porém, hoje em dia, a maioria esmagadora já tem esse acesso, a grande 

parte está conectada. E aquelas que não estão e que querem participar vão dar um jeito, os 

apresentadores dão outras dicas de como participar. E de qualquer forma, a pessoa terá que 

movimentar alguma coisa para participar de alguma promoção. As pessoas, sempre, dão um 

jeito, computador na escola, nos amigos, vizinhos, etc. Fazem um programa para todos os 

tipos de audiência. 

Os apresentadores são muito cuidadosos com o que se faz: se fala promoção cultural e 

não sorteio. Sempre fazem uma promoção em que às pessoas participam usando a 

criatividade. Ela será avaliada em comparação com os outros, e, assim, será escolhido um 

vencedor. Por conta disso, há um regulamento. É uma questão que interfere em lei. 

As redes sociais existem desde que explodiu essa febre, por volta do ano de 2005, 

mais ou menos. O Patrola procura estar sempre conectado e ter perfil em tudo. Já, o site existe 
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desde o início do programa, e o abastecimento dele, ainda, não é uma prioridade; a internet 

tem que ter conteúdo próprio, não pode ser um reflexo do que está acontecendo na TV. Hoje, 

as páginas dos programas da RBS TV, ainda são um reflexo da programação televisiva, as 

chamadas, o serviço, as fotos, entre outros. Na empresa existe um projeto para isso que ainda 

está sendo trabalhado para fazer isso acontecer de uma forma maior, com naturalidade e, com 

o tempo, isso vai acontecer. 

Há uma equipe que cuida dos sites da RBS TV e que organiza todas as páginas de 

todos os programas da empresa. Essas têm as chamadas dos programas que irão ao ar, a 

edição anterior, serviços, promoções, etc. Eles não têm atualização diária, em media são três 

vezes por semana. O site (figura 18) é considerado como um “pé”, ou seja, um apoio que se 

tem para jogar mais informações que não são possíveis de se dar no programa, como por 

exemplo, falar mais informações sobre alguma promoção, como regulamento. É um local 

oficial que eles têm para registrar conteúdos. 
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Figura 18 - Site oficial do programa
11

 

 

O que mais carrega o público do programa para o site são as promoções. 

“Comprovamos isso, na própria audiência do site, em épocas que têm uma promoção rolando 

ela é muito maior” fala Rodaika. Outro momento é quando o programa do sábado entra no 

site, há os picos esperados, porque, a pessoa entra no site, já sabendo o que vai encontrar. 

Já as redes sociais, como Blog (figura 19), Twitter (figura 20), Orkut (figura 21), 

Facebook (figura 22), é a equipe de cada programa da RBS TV que abastece e faz as 

atualizações necessárias, todos os dias. No Patrola, os três apresentadores têm seus perfis 

pessoais
12

 nas redes sociais. Essas, que são plataformas que a equipe utiliza para se comunicar 

com os telespectadores. As coisas que saem do Patrola saem dos cinco integrantes da equipe, 

eles mesmos abastecem. 

O blog do programa, ilustrado na figura 19, é utilizado para dar mais informações 

sobre algum evento, promoção, mas pode falar de moda, ou qualquer assunto que o trio goste 

e de suas preferências. É livre, porém, sempre, com as suas limitações em relação ao foco do 

programa. Ele, por ser autoral, tem uma rotatividade muito grande, pois é uma ferramenta em 

que a toda hora há atualizações novas, e as pessoas têm curiosidade de ver o que os 

apresentadores escrevem. 

 

                                                           
11

 www.rbstv.com.br/patrola 
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Figura 19 - Blog do Patrola
13

 

 

O Patrola é sempre antenado a tudo o que está à sua volta, o que surge de novo, eles 

estão indo atrás. As pessoas também dão dicas quanto ao que acontece. A questão das mídias 

sociais é o que, no momento, a equipe mais se interessa em focar, pois através delas, 

descobrem-se muitas coisas sobre o que a sociedade fala. 

Atualmente é quase que uma necessidade ter perfil nas redes sociais para ficar por 

dentro de tudo que acontece no mundo. Eles, até, colocam, no Twitter, algo de que precisam. 

Às vezes, por exemplo, não estão conseguindo encontrar alguém para a matéria, então, 

colocam, no Twitter, e, sempre, haverá alguém que possa colaborar.  

 

                                                           
13

 www.clicrbs.com.br/patrola 
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Figura 20 - Twitter do Patrola
14

 

 

Com o site e as redes sociais, cresceu a audiência do Patrola na TV. A partir da quarta-

-feira já é lançado, na Internet, o que ocorrerá no programa do sábado. Muita gente não está 

assistindo televisão, mas está conectado na web e fica sabendo sobre uma reportagem que lhe 

interessa e acaba indo assistir, além de espalhar o assunto para outras pessoas.  

 

                                                           
14

 www.twitter.com/patrolaoficial 

   www.twitter.com/rodaika   

   www.twitter.com/icothomaz   

   www.twitter.com/lucianopotter 

 

 

http://www.twitter.com/patrolaoficial
http://www.twitter.com/rodaika
http://www.twitter.com/icothomaz
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Figura 21 - Orkut do Patrola
15

 

 

A estratégia da Internet é levar essas pessoas para frente da televisão. Então, a imagem 

do programa, na Web, é muito bem tratada; os integrantes postam os textos e fotos, estão 

sempre revisando o que vai ao ar, conversam sobre o que vão colocar e todos os dias postam 

alguma coisa. Cuidam a imagem e o foco principal, não colocando nada que chame muito 

atenção e fútil, e sim que agreguem, na vida da pessoa. 

 

                                                           
15

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=14424155021114851357 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=14424155021114851357
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Figura 22 – Página do Patrola no Facebook 

 

Existem pessoas que assistem ao programa apenas pela internet, pois, muitas vezes, 

não acordam 11h15min, estão trabalhando, na aula, não moram no Rio Grande do Sul (um 

exemplo é Santa Catarina) ou, por alguma eventualidade, não conseguiram olhar, no horário, 

e correm para a Internet, no site do programa. 

O Potter e a Rodaika participam do programa radiofônico “Pretinho Básico” que vai 

para Santa Catarina. E eles falam muito das matérias, conversam sobre o que faz parte do dia 

a dia deles. As pessoas ficam curiosas e buscam, na Internet, o que eles estavam falando. 

 Falando em Santa Catarina, onde também é feito o programa Patrola, perguntamos se 

a equipe gaúcha tem contato com a catarinense. Os três apresentadores deixam claro que não. 

Apenas, em eventos da empresa ou quando precisam repassar alguma pauta que acabou sendo 

enviada, mas não é de interesse do seu Estado. Não há troca de informações e é diferente o 

jeito de fazer, de editar e que vai ao ar. O que eles têm em comum é o nome e a ideia de fazer 

entretenimento unido à informação. 
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4.10 ESTRATÉGIAS TELEVISIVAS 

 

Para que um programa tenha um público fiel, é preciso conquistá-lo de alguma forma. 

O Patrola tenta fazer um material que envolva o público em geral. Eles utilizam muito a 

estratégia virtual, ou seja, o site e as redes sociais. No momento, o Twitter, principalmente, e 

o blog do programa, são os meios que mais atingem audiência. A Internet é utilizada como 

plataforma onde são adicionadas as chamadas, durante a semana, para o programa do sábado. 

Estas chamadas, também, entram durante os intervalos dos outros programas na televisão. 

“Tentamos caprichar nessa parte para atrair o público a nos assistir no sábado”, fala Rodaika. 

Antes disso, há uma preocupação constante com a parte editorial, na questão do 

produto. Sempre, tentam fechar um roteiro de programa que seja atraente para todos os 

públicos. A diretora explica que existe um cuidado básico dentro de uma mesma edição do 

Patrola para não ter a repetição do mesmo assunto ou de personagens. Há uma distribuição 

das matérias para os três apresentadores.  

São recursos básicos e que são necessários utilizar, em todas as edições, na tentativa 

de atingir todos os tipos de telespectadores. As coisas são bastante exploradas nos seus 

determinados assuntos (cultura, comportamento, aventura, esporte, moda, educação, artes, 

etc) que dizem respeito ao programa. Eles circulam entre esses meios e tentam distribuir, 

atender um pouco de cada coisa nas edições, pois não é possível falar de todos os assuntos nas 

mesmas, assim, não repetem conteúdos. Então, é um recurso que se usa. Há a questão da 

forma como vendem o material para audiência, são os “contratos de leitura” e “modos de 

endereçamento”.  

 O vínculo inicial existente com o público é aquele que enxerga no Patrola uma 

referência, ou seja, um programa pelo qual ele tem carinho, que acredita e está inserido no seu 

contexto.  Esse é o tipo de retorno imediato que os apresentadores têm das pessoas que 

conhecem o programa; chegam à rua e perguntam para elas se conhecem o Patrola, as mesmas 

respondem que sim.  

A construção da imagem do Patrola foi feita, ao longo dos anos, ou seja, tudo que foi 

feito nos doze anos de existência do programa. O posicionamento semanal também existe; é 

como ele deve ser colocado, que é a forma como venderão o produto. Isso é feito através das 

chamadas e do material que é disposto dentro mesmo da RBS TV.   
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O maior “canhão” para divulgar o que vai ter, no programa, é a própria RBS TV. Esse 

tipo de divulgação é muito usado, hoje em dia, através das redes sociais. Essas têm um peso 

muito forte, porque o programa e os apresentadores circulam muito dentro dessas mídias, 

então acabam por utilizá-las também. E o objetivo é cada vez mais atingir, desenvolver e 

melhorar outras plataformas, especialmente, a internet.  Futuramente, talvez, até haja um 

material exclusivo para essa ferramenta. Na tentativa de levar a marca para esse nível, é 

preciso ter o mesmo cuidado que se tem todas as semanas, ou seja, fechar o programa de uma 

forma atraente para o público. É o cuidado e empenho que se têm em vender o programa que 

foi construído para motivar as pessoas a assisti-lo. 

 

4.11 PESQUISAS REALIZADAS SOBRE O PROGRAMA 

 

Quem trabalha as informações fornecidas pelas pesquisas é um núcleo que existe 

dentro da empresa. Esse que faz um estudo e uma avaliação direta, todos os dias, da audiência 

dos programas da empresa. O núcleo interpreta os dados, faz mapas e comparações. Os 

estudos da pesquisa são assinados pela RBS TV, junto ao IBOPE. 

Então, a equipe do Patrola recebe resultados sobre a audiência semanalmente. Uma 

curiosidade, em relação ao gênero da audiência, é que o maior número é de telespectadoras, 

mas isso é como um todo na televisão; em geral, elas assistem bem mais que os homens. 

Existe uma análise constante do que está acontecendo no meio televisivo, no mercado, 

e com os outros programas da empresa. São feitos comparativos entre as edições do Patrola e 

há uma tendência forte de direcionar, “virar o barco”, para onde o vento está levando. Esse é 

um cuidado constante, no que diz respeito à parte editorial, pois sempre fazem uma avaliação 

mais detalhada de qualquer pauta e coisas mais nebulosas, ou seja, mais difícil de fazer, que 

se vá investir.   

A equipe recebe uma quantidade enorme de pautas, o que é normal. Porém, antes de 

fazer qualquer tipo de gravação, vai fundo nos assuntos para ver se está falando com as 

pessoas certas, se talvez não tenha alguém mais entendido no assunto, se é, realmente, válido 

mostrar aquilo, etc. A linha comparativa de pautas é feita todos os meses; as pessoas vão 

oferecer algum tipo de coisa que são comparáveis entre sim, então a direção precisa ter um 

parâmetro de interesses do programa. A diretora conta que a quantidade de material que 

recebe de bandas é grande. Infelizmente, não há espaço para todas elas mostrarem seu 

trabalho, com isso, ela deve saber o que vale e o que não vale para o programa.  
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 4.12 DESAFIOS 

 

Um dos maiores desafios citados pela equipe do Patrola é fazer um programa que 

tenha um público bem diversificado em relação à idade, classes, etc., é que os apresentadores 

devem ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que será trabalhado, que foco vai ser dado 

ao assunto, como se referir aos entrevistados (jeito e modo de falar), pois eles são exemplos 

para quem os assiste. Por essa razão, precisam fazer tudo corretamente e da melhor maneira. 

Outro grande desafio do Patrola é ter que estar em uma batalha diária para tentar se 

reinventar, pois os telespectadores, principalmente, os jovens, são muito sinceros, sabem 

enxergar quem é de mentira e quem é de verdade, são o mais transparente possível, pois 

ninguém gosta de ser enganado. As pessoas estão sempre mudando, muito, com o passar do 

tempo, então é preciso enxergar o que elas estão a fim de olhar. Por isso que o programa está 

sempre ligado com audiência, justamente para ver o que ela quer ver.  

É importante para atrair o público, fazer coisas que chamem sua atenção, que vão além 

do entretenimento e tratem de assuntos como esporte, aventura, show e futebol. Isso é 

assuntos que são do interesse de qualquer telespectador. Eventualmente, é necessário ter que 

acrescentar matérias sobre profissão, futuro, vestibular, colégio, etc. 

 O próprio horário, sendo às 11h15min, impossibilita levantar vários temas. A linha 

editorial da Rede Globo tem esses cuidados, ou seja, não deixaria ir ao ar coisas que vão 

agredir as pessoas de alguma forma. Então, tudo tem um cuidado muito delicado, desde a hora 

das gravações às edições, pois nada pode passar despercebido. 

 

4.13 RELAÇÕES COM O PÚBLICO 

 

O Patrola, como já foi dito, não se volta para um público em especial. A interatividade 

é muito grande com os telespectadores, principalmente, nos dias de hoje, devido à internet. 

Quando o programa começou o contato era por carta, telefonemas e as pessoas, até, iam à 

empresa.  

Sabe-se que o público mais ativo, na internet, são os adolescentes, pessoas que, talvez, 

ainda não trabalham e, ainda, têm mais tempo para se dedicar às ferramentas e às redes 

sociais. Então, obviamente, que estas pessoas interagem mais com o programa do que outras 

pessoas. Enfim, não quer dizer que a outra parte da população não assista. A interatividade se 

dá mais através da internet. 
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O trio de apresentadores acredita que suas matérias acrescentam, sim, coisas na vida 

dos telespectadores, mas não pensam que podem ser “professores”, mas formadores de 

opinião. A produção do Patrola tem um cuidado enorme com os detalhes, por exemplo: em 

uma matéria de skate, observar se o entrevistado estará de capacete. As pessoas observam 

muito, então, de repente, uma delas pode ver e ir andar de skate sem capacete, machucar-se e 

dizer que viu no Patrola. Potter acredita que aprende muito mais com seus entrevistados do 

que os entrevistados com ele. “Adoro as coisas que aprendo quando vou falar com alguém, e, 

muitas vezes, emociono-me. A audiência aprende é com quem está sendo entrevistado”, fala o 

apresentador. 

 

4.14 CONTATO E INTERAÇÕES DO PROGRAMA COM OS TELESPECTADORES  

 

Desde setembro de 2010, existe o Conselho dos telespectadores, quem tem o nome de 

“Patroleiros de Plantão”. É um grupo de pessoas que participa de reuniões mensais com a 

produção do programa para sugerir pautas e mudanças, comenta as reportagens, faz críticas, 

etc.  

As pessoas se inscrevem, e um núcleo de pesquisa do Grupo RBS TV seleciona-as. 

Buscam perfis que têm mais a ver com o programa e pessoas que estão mais próximas da 

cidade. O grupo vai sendo trocado de seis em seis meses. 

A audiência é muito ampla, mas quem se inscreve, nesse conselho, é o público jovem 

por estar mais conectado à mídia e ter tempo livre. Esse grupo de pessoas carrega o programa 

aonde vai, ou seja, adota o meio. E, nesse tempo, cerca de seis meses em que fazem essa 

interação, eles também são blogueiros, logo, tendo uma participação bem ativa no programa. 

Outra maneira de fazer interagir com a audiência é o Tube do Patrola. Os 

telespectadores podem fazer seus vídeos pessoais e mandar/enviar para a produção colocá-lo 

no ar, ao programa. As sugestões de pauta que vêm dos telespectadores são muito aceitas. 

Cerca de 40% a 60% do que é feito do programa são resultados de sugestões vindas do 

público. A equipe deixa o programa bastante aberto para que isso aconteça, dando sugestões e 

aparecendo no programa. 

Às vezes, existem quadros ou matérias específicas, por exemplo, como aconteceu no 

aniversário de dez anos do programa. A equipe resolveu invadir as festas das pessoas. É uma 

coisa diferente, algo especial, que se cria dentro do Patrola e é de interesse de todas as idades. 

Poderia ser qualquer festa, de criança, de idosos, casamento, formatura, debutante, entre 

outras. 
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Então, existiu um evento que levantou o interesse de todas as pessoas, fazendo crescer 

a participação delas. Mas, o público que o programa mais interage, independente do evento, é 

o mais jovem por causa da Internet. É esse tipo de telespectador que está mais conectado na 

rede, logo, mais próximo deles.  

Recebe-se um retorno muito grande de todos os públicos, interessados no que foi ao 

ar, local da gravação, nome dos entrevistados, etc. Cada repórter recebe, em média, cerca de 

1000 por semana: são sugestões de pauta das mais variadas, tanto de empresas de assessoria 

de imprensa sugerindo seus clientes, como de pessoas físicas que têm alguma coisa da sua 

vida ou trabalho para sugerir. As cartas não chegam mais. Recebem, raramente, de fã - clube 

ou para o programa entregar a algum artista. Como comunicação, são poucas.  
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5 ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

  

Neste capítulo, realizaremos uma análise do programa, visando esclarecer a pergunta-

problema por nós formulada: Como o Patrola desenvolve estratégias, enquanto meios e 

procedimentos técnicos, linguísticos, retóricos, para estabelecer vínculos e relações com seus 

telespectadores? Ou seja, através de quais estratégias este programa deseja constituir elos e 

laços duradouros com seus consumidores? 

Entendemos que somente, através de um estudo detalhado de um conjunto de edições, 

conseguiremos indicar respostas para a pergunta acima esboçada.  É interessante esclarecer 

que, parte deste trabalho, já foi realizada, no capítulo 4, quando examinamos alguns aspectos 

internos ao programa, como: estrutura, ambiente, rotinas de produção, etc. 

No presente capítulo, aprofundaremos estas preocupações por entendermos que é junto 

aos textos e mensagens que conseguiremos dar respostas ao nosso problema. Nossa meta é, 

portanto, descrever o “contrato de leitura” do Patrola e, para tanto, esclarecermos em seguida 

o procedimento da nossa análise. 

Sobre a metodologia do presente trabalho, é relevante esclarecer que, em primeiro 

lugar, optamos por técnicas qualitativas de leitura de textos uma vez que as mesmas nos 

ajudam a descrever e a compreender “o modo de ser do programa”. Em outras palavras, se o 

programa é constituído de recursos gráficos, sonoros, visuais, musicais, etc. Isso representa 

textos que desejam passar mensagens e atingir seus espectadores. Então, estes textos devem 

ser por nós descritos, em algumas das suas características para que possamos entender o 

contrato do programa. 

Como não é possível trabalhar todas as edições, decidimos escolher uma amostra cujos 

materiais estivessem efetivamente disponíveis. Assim sendo, trabalharemos um programra por 

ano no período de 2007 a 2011, o que significam cinco edições. As edições foram escolhidas 

de modo aleatório, uma vez que nossa meta é recuperar características do contrato, aspectos 

esses que não mudam tão, rapidamente. Nossa hipótese é de que o Patrola mantenha de modo 

estável, seu “modo de ser” a fim de que seus expectadores, com ele, possam se identificar. 

Explicando melhor: não procuramos, propositadamente, estudar emissões que 

compreendessem todo o período de vida do Patrola, por isso seria impossível e uma 

exigência, talvez, excessiva para um TFG. Assim, optamos por escolher emissões dentro da 

década atual e, depois de tentativas de acesso a materiais, fixamo-nos num conjunto de 

programas, esse de acesso, efetivamente, viabilizado. 
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Analisaremos cada edição com o intuito de conhecermos: abertura, logomarca, 

apresentadores, tamanho, temas, públicos imaginados, etc. Depois de realizada esta etapa, 

trataremos de comparar as cinco edições no sentido de identificar se existem alterações no 

contrato ou se o programa conserva, de modo estável, sua proposta de vínculo com os 

espectadores. 

Este período foi determinado a fim de relatarmos o que consiste em cada ano. Faremos 

comparações de ano para ano em relação às mudanças e melhoras, a partir do nosso olhar e 

opiniões sobre o objeto. Então, para realizar estas duas etapas, cuidaremos de reproduzir, no 

corpo do texto do capítulo, todos os registros que forem significativos como exemplos, no 

caso imagens, textos e outros dados importantes.  

Em relação às imagens inseridas, nesta parte do trabalho, serão feitas breves 

observações, pois não recebemos as cópias do Patrola a tempo de assisti-las pela televisão. Só 

conseguimos as edições pela internet, no site da RBS TV, e, ainda, foram copiadas dos 

programas que estão, na internet, e não estão com boa resolução e de qualidade um pouco 

baixa. 

 

5.1 EDIÇÃO DE 06 DE OUTUBRO DE 2007 

 

Nossa descrição se inicia em 2007, na edição do dia 06 de outubro. O programa teve 

19 minutos de duração, com três blocos. As temáticas tratadas foram: tecnologia, aventura, 

cultura, artesanato, música e história. Ele começa com sua abertura (figuras 23 e 24) feita toda 

em azul e amarelo. São aviões de estética, em formato de desenho animado, que sobrevoam 

uma cidade. De repente, abre-se o compartimento e televisores caem deles. O foco é em 

apenas um avião, os outros são “coadjuvantes” da história. Em seguida, a televisão cai na 

terra e, ao bater no chão, salta a logomarca do programa com estrelinhas, na tela. A trilha 

sonora dá a sensação de “maestria”. Ela não tem voz, mas se destaca o som de trompete.  
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           Figura 23 – Parte da vinheta de abertura de 2007 

 

 

 

Figura 24 – Parte da vinheta de abertura de 2007 

      

A primeira telereportagem é feita em Canoas – RS, na grande Porto Alegre. A Rodaika 

vai até a cidade entrevistar um menino e uma menina que possuem um videolog. A 

reportagem conta que os dois produzem vídeos pelas ruas com qualquer pessoa e sobre 

assuntos em geral. A repórter vira a entrevistada por alguns minutos dos seus entrevistados, 

como mostra a figura 25, abaixo: 

 

 

Figura 25 – Rodaika sendo entrevistada. 
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A matéria seguinte é feita por Ico Thomaz, em Porto Alegre, e é sobre “Dirty Jump” 

(figura 26). Esse é o nome de um esporte radical executado sobre bicicletas. A prática é 

voltada para fazer manobras como saltos. No momento em que está acabando a 

telereportagem, corre uma frase indicando quais serão as atrações do bloco posterior. 

 

 

Figura 26 – Esporte radical chamado de “Dirty Jump” 

 

Na volta, no intervalo comercial, o destaque é para o Rio Grande do Sul, com o título: 

“Gurizada de galpão”. Aqui, podemos perceber a presença da cultura, conceito citado no 

nosso Capítulo 3, o Quadro Teórico, pois a reportagem diz respeito a alguns costumes do 

Estado.  O apresentador Ico Thomaz vai até um CTG, em Gravataí – RS, mostrar o que as 

crianças aprendem sobre a cultura gaúcha. São aulas de dança (figura 27), música, 

declamações, o ato do tiro de laço. A trilha sonora se mescla com músicas gaúchas e 

eletrônicas. 

 

 

Figura 27 – Aula de dança gaúcha 

 

Após isso, Ico Thomaz entrevista o cantor Duca Leindeker e a banda Ultramen que 

falam sobre o Estúdio Coca-Cola Porto Alegre (figura 28). É o nome de um evento realizado 

pela Coca-Cola que tem o intuito de juntar duas bandas diferentes para tocarem músicas de 
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ambas.  Esse trecho do programa foi promocional, pois estamos falando de marca, a Cola-

Cola. Notamos, então, a presença de materiais publicitários dentro do Patrola. 

 

 

Figura 28 - Estúdio Coca-Cola 

 

“Bijus do Rio de Janeiro” é o título da próxima matéria. Rodaika mostra assessórios 

femininos (pulseiras, brincos, tiaras, colares, porta-retratos, etc) feitos artesanalmente. 

Novamente, uma linha corrida passa pela tela, no final da matéria, e faz as chamadas para 

mais um bloco.  

Na última parte, a banda uruguaia Silicon Fly se apresenta em Buenos Aires – 

Argentina, e o repórter gaúcho Ico Thomaz foi conferir. Nesta telereportagem, observamos  

uma mescla de culturas, em uma emissão só, ou seja, pessoas diferentes, em lugares que não 

são os seus , trocando ideias. Na entrevista que Ico fez com integrante da banda, ele destaca o 

Rio Grande do Sul: “Lá, no Rio Grande do Sul, fala espraiar a música”. Este é um aspecto de 

muita relevância para os telespectadores do programa. O público gosta de ouvir o nome do 

seu Estado sendo citado em outras localidades. Podemos dizer que a questão é um elemento 

do “contrato de leitura” do Patrola.  

Agora surge uma inserção chamada “Plantão Patrola” (figura 29). Roda a vinheta do 

plantão e entra a Rodaika fazendo um convite aos telespectadores para o “Cidade elétrica”, 

evento musical que ocorre em Porto Alegre. Ela anuncia as bandas e as atrações que haverá 

no local. 
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Figura 29 – Vinheta da chamada “Plantão Patrola” 

 

A última telereportagem desta edição do Patrola é com Gustavo Borges. Ele, que é um 

atleta de natação, e é levado pela repórter Rodaika até uma exposição de carros antigos. Com 

esta matéria, podemos perceber que existe uma mistura de estilos no programa: a história, 

devido aos carros antigos e o esporte, pois Gustavo Borges é atleta. Esse é outro tópico do 

“contrato de leitura”, pois está sendo cumprida uma das suas propostas: programa que tem de 

tudo um pouco. A emissão termina com os créditos sobre as imagens finais da última matéria. 

 

5.2 EDIÇÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2008 

 

Em 2008, a edição escolhida foi a do dia 11 de outubro, que teve 22 minutos de 

duração, divididos em três blocos. Quem apresentava o Patrola ainda era a Rodaika Dinsba e 

o Ico Thomaz. A emissão inicia com o repórter se vestindo de mulher. É mostrada, 

rapidamente, a transformação dele. Depois disso, são as chamadas do que vai ter na edição. A 

edição contou com as seguintes temáticas: festa (Debut e das secretárias), data comemorativa 

(Dia do Jornaleiro), arte (desenho), culinária (pizza de sorvete).     

Na abertura do programa, aparecem algumas mulheres (figura 30), que parecem 

modelos; entram caixas de som e um menino tocando guitarra (figura 31) e, por fim, uma 

vitrola da qual sai uma logomarca do programa (figura 32). 
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Figura 30 – Parte da vinheta de abertura de 2008 

 

 

Figura 31 - Parte da vinheta de abertura de 2008 

 

 

Figura 32 - Parte da vinheta de abertura de 2008 

 

Antes da abertura, apareceram as chamadas. Nas mesmas havia uma tela com imagens 

audiovisuais e um número, como se fosse contagem regressiva (figura 33). Os números 

aparecem em ordem decrescente, indicando o número de matérias que terá o programa. Após 

a tela com o número, são mostradas algumas imagens sobre a reportagem e uma pequena 

legenda abaixo, falando sobre o assunto (figura 34). 
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 Figura 33 – Vinheta das chamadas das reportagens 

 

 

Figura 34 – Chamada, com legenda, de uma reportagem  

 

A linguagem dos apresentadores é sempre cheia de gírias. Na matéria que Ico Thomaz 

fez, sobre a festa das secretárias, ele utiliza uma palavra não muito comum entre as gírias 

deles: “Os caras que servem o “goró” são homens”. “Goró” é uma palavra que quer dizer 

bebida.  Aqui, comprovamos que existem as gírias no Patrola, como citamos no nosso quadro 

teórico. Elas que são exemplos de marcas do “contrato de leitura” do programa. Assim, como 

aparece na matéria sobre o “Debut gaudério”. Esta, que é um forte exemplo de que o 

programa aborda as questões regionalistas, logo, é mais um aspecto dentre outros presentes 

nos “contratos”.  

A participação do público pôde ser acompanhada no “Tube do Patrola”. O quadro teve 

três participações nessa edição: a primeira com uma banda anônima, a segunda com um ator 

da rede Globo e a última com uma telespectadora, mostrando um jogo de futebol americano. 

A letra “E” é bem gesticulada nas palavras, por exemplo: ”DE”, o que representa o 

regionalismo do Estado. Esse aspecto é um dos que os apresentadores utilizam para criar 

vínculos com o povo gaúcho, pois é assim que se fala aqui. Buscam sempre representar a 

tradição.  
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Eles se utilizam de um efeito visual produzido por computador para quando precisam 

trocar de roupa. Acontece um giro na imagem (figura 35) e, instantaneamente, aparecem com 

outros figurinos. Um exemplo que aconteceu: estavam com suas roupas normais e precisavam 

cozinhar, no decorrer da reportagem, então acontece o giro, e eles aparecem de avental. Nesta 

mesma matéria, podemos perceber que o programa faz referências, ou seja, uma forma de 

“propaganda” da sua empresa, pois convidam dois apresentadores da RBS TV para 

participarem da matéria, são os jornalistas Misster Pi e Paula Valdez. 

 

 

Figura 35 – Efeito visual  

 

Acreditamos que não há nenhum link entre as reportagens nessa edição. O programa, 

como sempre, é bem distribuído em seus assuntos e quadros. Nunca há temáticas iguais em 

um mesmo programa.          

  

5.3 EDIÇÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2009 

 

No ano de 2009, o apresentador Luciano Lopes, conhecido como Potter, agregou-se à 

equipe do programa e de dois repórteres, Ico e Rodaika, passou a ter três. A edição de 24 de 

outubro teve 20 minutos de duração, e as temáticas trabalhadas foram: curiosidade, aventura, 

famosos, moda e festa. Não temos como precisar o número de blocos que o programa teve, 

pois assistimos pela internet, no site da RBS TV, e a edição foi “corrida”, ou seja, uma 

reportagem atrás da outra, sem mostrar os intervalos comerciais.  

A edição é aberta com o trio de apresentadores anunciando uma nova forma de o 

telespectador poder participar do programa, é o “Blog de voz do Patrola” (figura 36). Como 

forma de chamar a atenção do público, Rodaika fala: “a partir de agora, a gente também tá no 

teu telefone”. Este tipo de direcionamento ao público dá uma grande credibilidade aos 
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apresentadores, pois os telespectadores sentem que são importantes e participam. Podemos 

chamar esta estratégia de “contrato de leitura”, pois as pessoas teriam a chance de aparecer no 

programa. Neste blog, as pessoas podiam enviar músicas, sons e mensagens, além de saber 

sobre as promoções e se informar sobre o que teria na próxima edição do programa. 

 

 

Figura 36 – Número do telefone do “Blog de voz do Patrola” 

 

Após isso, surgem as telas das chamadas das matérias (figura 37): “Expressões 

animais”, “Aventura em Santa Maria”, “Tricotando com o astro”, “Qualquer um pode fazer”, 

“Maquiagem de festa” e “Surpresa nos 15”. As telas têm o número branco com um círculo 

preto ao redor e fundo branco. Esses pequenos detalhes fazem diferenças notáveis a cada ano 

no programa. 

 

    

                Figura 37 - Vinheta das chamadas para as reportagens 

 

Na abertura, aparecem alguns discos vindo em direção de quem está olhando. Logo 

após, dá a sensação de que alguém está correndo no ar, então aparece uma cidade, um carro e 

um Dj tocando com seus aparelhos (figura 38), o que dá a impressão de que é ele quem está 

tocando a trilha sonora  ao fundo. A cidade é mostrada, novamente, com um homem fazendo 
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um passo de dança de rua ao lado de duas caixas de som e, em seguida, destaca-se, na tela, a 

logomarca do Patrola (figura 39). A abertura é feita com as cores branca, preta, amarela e 

vermelha, com predominância do branco.  

 

        

Figura 38 – Parte da vinheta de abertura de 2009 

 

  

Figura 39 - Parte da vinheta de abertura de 2009 

 

A primeira matéria é uma entrevista de Ico Thomaz com Rodrigo Santoro. O repórter 

faz a seguinte pergunta: “O que tu pensava em ser quando criança, que nem como fala aqui no 

Sul, quando tu era piá?” É notável como Thomaz se utiliza deste tipo de estratégia, ou seja, 

gírias locais, para sempre se voltar ao nosso Estado, mesmo sendo  uma reportagem universal  

com atores famosos. Neste mesmo ano, aparece o quadro “Tube do Patrola”. Percebemos 

que esta é mais uma das estratégias do programa para ter o público inserido nas edições, pois, 

só nesta, ele apareceu três vezes.  As pessoas mandam vídeos em que estão fazendo alguma 

coisa para o Patrola. Entre esses, são selecionados, pela produção do programa, os que vão ao 

ar. Tais vídeos, algumas vezes, são feitos pelos próprios apresentadores, ou seja, eles 

aparecem na tela.           

 Nesta edição, Ico Thomaz colocou seu cachorro em cima de um skate e o empurrou. A 
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questão dos apresentadores também estarem no “Tube do Patrola” (figura 40) é outra 

estratégia do “contrato de leitura”. Podemos falar que é uma forma de aproximação dos 

apresentadores com o público, ou seja, as pessoas também querem saber o que seus ídolos 

estão fazendo fora do ar. 

 

 

Figura 40 – Tube do Patrola com Ico Thomaz e seu cachorro 

 

Na época o Patrola tinha um quadro chamado “Surpresa nos 15 anos” (figura 41). Os 

apresentadores apareciam de surpresa, em festas de 15 anos, deixando as aniversariantes 

emocionadas. Como dito em capítulos anteriores, o Patrola é para toda a família. Nesta 

edição, foi a tia da aniversariante que inscreveu a festa da sua sobrinha na promoção. 

 Este quadro era uma grande sacada para o programa, pois, os próprios apresentadores 

estarem juntos  aos seus telespectadores, chama muito a atenção para outros quererem que 

isso aconteça  com eles.  

 

 

Figura 41 – Vinheta do quadro “Surpresa nos 15 anos” 
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O Patrola também traz coisas curiosas. Nesta edição, surgiu o Plastimodelismo: a arte 

de montar miniaturas em plástico. Pode ser avião, navio ou carros.  A cidade de Santa Maria 

também foi matéria nesta edição. Ico visitou a cidade para fazer uma reportagem de aventura, 

ele mostra como é realizado o rapel no morro de Santo Antão (figura 42). No meio da matéria, 

o repórter usa uma gíria do Estado em uma de suas frases: “Tchê, a sensação que eu tenho 

agora...”. A palavra tchê é uma das maiores “marcas” que o Rio Grande do Sul pode ter. Mais 

uma vez aparece o “contrato”. As gírias do Estado agradam muito o público e fazem esse se 

sentir  em casa, independente da cidade onde moram. 

 

 

Figura 42 – Rapel em Santa Maria - RS 

 

No final do programa, entra uma matéria sobre a origem de expressões com animais, 

como por exemplo, “lavou a égua”. Os três apresentadores apresentam juntos e viram até 

atores da própria reportagem. Eles usam máscaras de pato, égua, elefantes e porco além de 

roupa de vaca para representar, de forma cômica, o que está sendo explicado pelo 

entrevistado. O programa termina com os créditos passando no final da matéria. 

 

5.4 EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Em 2010, a edição analisada foi a do dia 30 de outubro, ela teve 21 minutos de 

duração, começou às 11h30min e teve três blocos. As temáticas abordadas foram: música, 

aventura e educação. Em primeiro lugar, a emissão mostra as chamadas das atrações do 

programa: “Fã da Fresno”, “So-le-tran-do” (figura 43), “Irmãs cantoras”, “Balonismo”, “Vai 

um sushi aí?”. Então, rodou a vinheta de abertura. Não tinha a presença dos apresentadores e 

era supercolorida e movimentada. Tinha sinais de + (figura 44), o que significava, 

implicitamente, que o Patrola poderia acrescentar algo a mais na vida do público. 
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Figura 43 - Chamada, com legenda, de uma reportagem 

 

 

Figura 44 - Parte da vinheta de abertura de 2010 

 

Ico Thomaz mostra a etapa do quadro “Soletrando” do programa do Luciano Hulk, da 

Rede Globo, na sua etapa de classificação no Rio Grande do Sul.  É um assunto de interesse 

do Brasil todo, mas com o foco, é claro, no sul. Em seguida é o “Tube do Patrola” (figura 45) 

com um vídeo enviado pelos telespectadores. A edição rodou três vídeos desse quadro. 

 

 

Figura 45 – Tube do Patrola feito por espectadores 

 

Pequenas chamadas são anunciadas antes de acabar o bloco para dizer o que ocorre no 

próximo (figura 46). E, umas das matérias foi Ico Thomaz em Gramado – RS. Ele foi explicar 
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qual é a sensação de voar de balão (figura 47): “Sensação de leveza, parece que tu tá leve por 

dentro”. Com essa declaração, percebemos que o repórter tenta explicar, dizer que a atividade 

foi boa para os seus telespectadores. Para eles, até quem sabe, seguirem o exemplo. 

 

 

Figura 46 – Chamada para a reportagem de outro bloco 

 

 

Figura 47 – Reportagem sobre o Balonismo 

 

A próxima telereportagem engloba vários aspectos: promoção, Twitter, banda e 

público. O programa fez uma promoção em que o público deveria participar através do micro-

blog Twitter e, quem ganhasse, conheceria a banda Fresno.  Essa foi uma ideia estratégica 

para atrair a audiência da televisão nas redes sociais do programa. Isso aparece pela primeira 

vez até agora. Dessa maneira, além do público saber que existe uma página do Patrola, no 

Twitter, o programa se atualiza às tecnologias nas suas formas de criar promoções.  Hoje em 

dia, é raro alguém mandar cartas, fax ou fazer ligações.   

O mundo vai sendo atualizado todos os dias e se um programa televisivo ficar parado, 

perde sua audiência para a concorrência que pode estar por dentro do novo, atual, interessante 

e diferente. No próximo “Tube do Patrola”, Ico Thomaz segue a cantora Fergie, da banda 

Black Eyed Peas.  
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Rodaika e Potter vão a um restaurante japonês. Lá, eles aprendem, produzem (figura 

48) e servem sushi para os clientes (figura 49).  Os dois viram atores da própria matéria e 

ganham credibilidade como repórteres junto ao público. Além disso, passam uma sugestão de 

culinária para as pessoas. A reportagem acaba com os créditos do programa passados no canto 

esquerdo da tela (figura 50). 

 

 

Figura 48 – Comida preparada pelos apresentadores 

 

 

 

Figura 49 – Rodaika e Potter atendendo os clientes do restaurante 

 

 

 

Figura 50 – Potter e Rodaika encerrando o programa 
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5.5 EDIÇÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2011 

 

Em 2011, último ano analisado, escolhemos a edição do dia 08 de outubro. Ela tem 29 

minutos de duração e iniciou às 11h15min. Um pouco depois do meio do ano, a Rede Globo 

resolveu fazer uma mudança de horário e tempo de duração do programa na grade da RBS 

TV. As temáticas apresentadas foram: aventura, moda, música e rádio. Os quadros foram 

separados em três blocos. 

Na emissão, o Patrola é aberto com parte de uma matéria e, em seguida, entram as 

telas com títulos sobre as reportagens que aparecerão: “Trilha no barro”, “Bebês estilosos”, “ 

Desafio autorama”, “ Fábio Jr. e suas fãs” e “Patrola no rádio”.    

 No ano de 2011, o programa passou a ser exibido em formato HD. A organização da 

estrutura do Patrola continuou a mesma. O que mudou foi a qualidade da imagem que ficou 

em alta definição e o processo de edição ficou bem mais trabalhoso. Um exemplo é que, 

quando se precisa adicionar uma imagem da internet no programa, ela precisa ter formato HD. 

E, hoje, ainda é raro encontrar programas com essa formatação. Na vinheta de abertura 

(figuras 51 e 52), deste ano, o trio de apresentadores aparece (figura 53). Primeiro os três 

juntos, mas separados por quadrados. Em seguida, um por um é “apresentado” sozinho: Ico, 

Rodaika e Potter. A distribuição deles foi feita de acordo com o tempo de existência no 

Patrola. Cada quadro possui um plano de fundo com imagens que mudam quando troca o 

apresentador. Além disso, eles fazem algumas ações, como por exemplo: Ico anda de skate, a 

Rodaika parece que está voando e o Potter joga futebol. Após isso, eles aparecem juntos, 

novamente, e, em seguida, a câmera vai ficando longe deles e saindo de um planeta.  

 O intuito dessa vinheta foi mostrar que o Patrola está dentro do planeta (figuras 54 e 

55), ele faz parte como qualquer outra coisa. Essa maneira de se autoincluir passa a intenção 

de que o programa é algo “essencial” para a vida das pessoas. E, ainda, enfatiza a diversão 

que o programa oferece quando eles aparecem dentro do planeta “brincando” e se divertindo 

com o as ações que fazem. Para finalizá-la, a logomarca do Patrola aparece sobre o desenho, 

apontando a intenção principal para a marca do programa. 
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Figura 51 - Bastidores da gravação da vinheta 

16
 

 

 

    

Figura 52 - Bastidores da gravação da vinheta 

 

 

                                                           
16

 Fotos: Verônica De Giacomo. Arte das fotos: Murilo Biff.  Arte da vinheta: Ronaldo Sabin 
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Figura 53 – Parte da vinheta de abertura de 2011 

 

 

                    

                    Figura 54 – Parte da vinheta de abertura de 2011 

 

 

                       

                      Figura 55 – Parte da vinheta de abertura de 2011 

 

O primeiro momento do programa foi uma inserção relacionada ao cantor Justin 

Bieber. Rodaika começou anunciando que revelaria os vídeos vencedores de uma promoção 

sobre o cantor, e que os premiados ganhariam dois ingressos para assistir ao show do cantor 

em Porto Alegre. Em seguida, rodou um dos vídeos, em que a pessoa pedia os ingressos para 

o show e cantava.           

 O início das reportagens é aberto com o autorama e foi produzido por Ico Thomaz. O 



95 

 

repórter convidou duas jornalistas da RBS TV para participarem de um desafio com os carros. 

Elas são: Débora de Oliveira, representando o esporte e Carla Fachim, representante do 

jornalismo. Além da brincadeira com as duas, um especialista no assunto explica de que e 

como os carrinhos são feitos.         

Na primeira aparição do Tube do Patrola (figura 56), nesta edição, é o Luciano Potter 

se apresentando em um show do Pretinho Básico, programa de rádio em que ele também 

apresenta. Como havia apenas uma música ambiente, foi necessária uma legenda sobre a tela. 

Nesse vídeo o que foi mostrado é o apresentador se jogando do palco, em direção à plateia, 

mas ninguém o segura. Então, como não aconteceu nada de mal com ele, resolveram mostrar 

a situação, no programa, porque o vídeo ficou engraçado.  

 

 

Figura 56 – Tube do Patrola com o apresentador Luciano Potter 

 

Em seguida, mais um vídeo ganhador da promoção do Justin Bieber (figura 57) foi 

colocado. Cada vez que era chamado um dos vencedores, era colocada uma tela de abertura.  

 

 

Figura 57 – Tela do Justin Bieber antes do vídeo de uma fã 

 

Antes do intervalo, é a vez das chamadas (“A moda para os bebês” e “O rei da 

mulherada) para o bloco seguinte, roda a vinheta, intervalo, o programa volta e, antes de tudo, 
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roda o vídeo de mais uma ganhadora dos ingressos para o show.     

 Para comprovar que o Patrola é para toda a família, nessa edição, foi veiculada uma 

reportagem muito interessante sobre a moda das crianças (figuras 58 e 59), o que elas estão 

vestindo e gostam de usar. A Rodaika entrevistou algumas crianças e suas mães.  

 Como dito no capítulo anterior, o programa contém matérias que atraem desde os 

pequenos até os mais velhos. Essa abrangência de faixa etária possibilita que o programa seja 

livre para produzir reportagens sobre os mais diferentes assuntos e temáticas. Claro que 

sempre respeitando suas margens de horário, formato e linha editorial. A matéria, portanto, 

não fugiu do objetivo do programa, pois ela era sobre assunto que é “carimbado” no Patrola.

  

   

Figura 58 – Moda das crianças 

 

    

Figura 59 – Moda das crianças 

 

Depois disso, entrou um insert (figuras 60 e 61) convidando as pessoas a conhecerem 

mais o trio de apresentadores. Bastava enviar um torpedo para o número 46956. Surge, então, 

mais uma estratégia de aproximação com os telespectadores para chamar a atenção da 

audiência.  O objetivo é sanar a curiosidade do público em relação a dúvidas e interesses que 

eles têm quanto à vida dos três. É uma forma da audiência ficar mais próxima dos seus ídolos 

e, cada vez mais, gostar e  admirá-los. 
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Figura 60 – Convite para o público 

 

    

Figura 61 – Número para os espectadores enviarem mensagens 

 

Mais uma vez, quem aparece, no programa, são os vídeos dos fãs do Justin Bieber. 

Depois disso, Potter vai até o show do Fábio Junior. O repórter entrevistou na fila do show 

um pessoal mais velho, na faixa de 40 anos. E, em entrevista com o cantor, Potter comentou 

que o público parecia adolescente, pois carregava faixas nas mãos e na cabeça, cartazes, etc 

(figura 62). 

   

    

Figura 62 – Potter em entrevista com fãs do cantor Fábio Jr 

 

Na sequência do programa, entram as chamadas para o outro bloco, vem o intervalo e 

ele volta com uma matéria feita com os três apresentadores.  Eles se dividem, ela entrevista os 
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dois sobre os programas de rádio que ambos apresentam na RBS TV. Ainda, são mostrados os 

estúdios e eles trabalhando (figura 63). 

 

      

Figura 63 – Ico trabalhando na rádio Cidade 

 

Quase no final da edição, a última pessoa ganhadora dos dois ingressos para o show do 

Justin Bieber foi anunciada. Rodaika faz uma pequena chamada de serviço (figura 64) falando 

informações do show como data, local e venda de ingressos. Ao mesmo tempo em que ela 

fala, aparecem imagens de um clipe dançante do cantor. 

 

 

Figura 64 – Chamada de serviço do Show do Justin Bieber 

 

A última matéria desta edição vem com o título “Patrolando de moto”. Ico Thomaz foi 

até o interior de Encantado – RS para mostrar um grupo de pessoas que gostam de aventura, 

em específico, como é mostrado, na matéria, trilha de moto. O programa acaba com essa 

matéria e uma barra embaixo com o endereço do Blog e do Twitter do Patrola (figura 65). 

Depois as informações mudam para os nomes dos integrantes da equipe de produção. No lado 

esquerdo da tela, aparecem imagens, do Ico Thomaz, como as da vinheta de abertura do 

programa. 
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Figura 65 – Endereço do Blog e do Twitter do Patrola 

 

Para concluirmos este capítulo, destacamos algumas observações sobre o nosso objeto 

de estudo. Avaliamos o Patrola como um programa de entretenimento, que pode ser 

considerado uma revista focada nesse conteúdo. Independente das temáticas (comportamental, 

histórica, musical, etc), o tom dado às reportagens é de entretenimento, junto às informações. 

O telespectador pode optar por absorver, das reportagens, algo de bom e útil para sua vida ou 

não.   

Uma modificação que aconteceu, logo no início do programa, é que o Patrola era para 

ser um programa, totalmente, voltado para os jovens, entretanto, o público adulto teve uma 

aceitação tão grande que, como a própria equipe fala, virou para a família.  

Os apresentadores são divertidos, desenvoltos e inteligentes no modo de colocar suas 

opiniões durante as entrevistas. Os fatos são reportados, individualmente, em duplas, ou em 

trio. A comicidade se enfatiza quando Rodaika, Ico Thomaz e Luciano Potter fazem 

reportagens juntos.  

A questão do humor parece ser a estratégia de persuasão mais incorporada pelo 

Patrola. Podemos considerar que a diversão abrange toda a edição. Os repórteres brincam um 

com o outro e com o (os) entrevistado (os), deixando o programa dinâmico e interativo para o 

púlico. Esse é um aspecto que podemos considerar associado ao “contrato de leitura”. Fazem 

isso, justamente, porque sabem o quanto é interessante para o telespectador estar próximo da 

realidade que está sendo mostrada pelo programa.   

Em 2007, os repórteres eram Rodaika e Ico Thomaz. O Potter agregou-se à equipe em 

2009. Podemos perceber que ele entrou para acrescentar a “pimentinha” no programa. Em 

suas reportagens, usa um tom mais debochado e descarado no modo de falar e utilizar as 

palavras, contudo, sempre, respeitando os telespectadores. Já Rodaika, com o tempo, foi se 

soltando mais, tanto no jeito de falar, quanto de agir. Hoje em dia, ela está cada vez mais 
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natural e tranquila. O Ico parece que permanece o mesmo e, em relação ao jeito de se 

comportar, é bastante interativo e sincero.   

O tempo de duração das edições analisadas foi, basicamente, o mesmo, em média, 20 

minutos. Houve uma mudança, em 2011, quando o programa ganhou cerca de dez minutos a 

mais, passando a ter, no total, 30 minutos de duração.   

Assistindo às edições escolhidas, podemos perceber que elas se dividem em três 

blocos, contendo, em média, duas reportagens, cada um. Os assuntos tratados, em cada bloco 

são, totalmente, diferenciados. Todos envolvem entretenimento, mas não há um vínculo entre 

os assuntos. O que liga o programa é o seu jeito / estilo. Esses englobam a questão do tom 

dado às pautas, o modo de editar diferenciado, que é rápido, simples e jovem.   

Como um todo, a articulação do programa é descontraída e interativa. Notamos que as 

reportagens mostram conteúdos que estão “na boca da galera”. Ele abrange diversas tribos, de 

jovens a idosos, com diferentes estilos e pensamentos. O discurso utilizado pelos 

apresentadores é “teen”, cheio de gírias, com uma linguagem bem informal.  Além disso, a 

identidade gaúcha é evidenciada no modo de falar dos apresentadores, ou seja, na linguagem. 

Ela, que é informal, tomada de gírias e jargões do Estado, como “bá”, “tchê”, “guri”, 

“barbaridade”, etc, mas, entendíveis por qualquer faixa etária, classe social ou sexo.  Além 

das gírias do Rio Grande do Sul, há palavras que são substituídas por outras da linguagem 

informal. Por exemplo, chamar festa de “agito”. A questão do modo de falar é outro aspecto 

do “contrato” que o programa tem com os seus espectadores.    

O programa se vende por este discurso, além das suas imagens, recursos visuais e 

tecnológicos e consegue atingir o seu público-alvo. A importância do sotaque, também, é 

muito importante, pois demonstra esse poder regional da televisão gaúcha. O sotaque está até 

no nome. "Patrola" é como os gaúchos chamam um trator usado para aplanar terrenos – uma 

niveladora que passa por cima de tudo, tal como o programa de variedades tenta fazer. Os 

modos de endereçamento remetem aos consumidores o que eles devem atribuir aos seus 

costumes para se inserir na sociedade moderna. 

No que diz respeito aos investimentos técnicos, existem efeitos sonoros, com sons de 

desenhos animados, da televisão, trilhas musicais, como plano de fundo, a todo o momento. 

As músicas podem ser instrumentais, como na maioria das vezes, ou cantadas. O estilo do 

som é quase sempre de uma batida eletrônica. E quando há matérias sobre um determinado 

assunto, que dá para encaixar uma trilha específica, ela é colocada mesclada à eletrônica. 

Exemplo disso, é uma reportagem com tema gaúcho: hora, entrarão músicas relacionadas ao 
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estado, nativistas, hora, ouvirá outro tipo de som. Essa é uma estratégia televisiva, que se 

utiliza, como forma de não cansar o público.    

As pautas são do cotidiano regional, mas, sem, necessariamente, ter características 

gaúchas nos seus temas. Existem, também, matérias focadas do Estado, porém não aparecem 

em todas as edições. A temática que parece ser a mais enfatizada, no Patrola, é a música. 

Sempre, estão pautados para ir a shows, entrevistar os cantores e o público. Vão reportar 

cantores de todos os estilos. Podemos comprovar isso ao colocar que o programa apresentou 

de Fábio Junior a Black Eyed Peas. O Patrola tem estilo para vários gostos, ele quer agradar 

todo o seu público-alvo. 

Os diversos temas são tratados de forma simples, entretanto com uma “cara” diferente, 

ou seja, não mostram o comum de um assunto. Tentam sempre estar inovando no modo de 

apresentá-los. Podemos exemplificar isso falando de um show: não irão mostrar apenas o 

artista cantando, mas interagir com o público e buscar informações diferenciadas e fatos 

curiosos para abordar.   

O que percebemos, nestes programas, é que eles tentam passar tranquilidade para 

quem está assistindo, que pode ser do jovem ao idoso. Pelo que notamos, sempre, haverá uma 

matéria, ou aspecto dela que vai interessar a alguém. Além disso, o trio de apresentadores 

possui uma característica em comum: a naturalidade. A forma como entrevistam e, ao mesmo 

tempo, brincam com os seus informantes é desafetado e espontâneo. Essas são outras questões 

que podemos considerar relacionadas como “contrato de leitura”, pois o telespectador sabe o 

que e como ele vai encontrar as coisas no Patrola.   

A parte preparada pelos cinegrafistas, ou seja, as imagens são bastante diferentes. Eles 

movimentam a câmera em vários ângulos, ela nunca está fixada em apenas um lugar. E, como 

o Patrola não tem um estúdio, nem cenários, é mais fácil de “brincar” com as imagens.  

O local, espaço e ambiente possibilitam um leque de opções e ideias que se pode fazer 

para deixar a reportagem mais atraente. Esse aspecto é uma das marcas do programa, pois as 

filmagens, deste modo, vêm desde 2007. É um dos pontos diferenciais do Patrola, pois, em 

regra, a câmera fica parada, com movimentos de zoom, aproximação, afastamento, mudança 

de lados, mas com os movimentos que eles fazem, é bem raro de encontrar.  

 Acreditamos que aspectos como o design, da parte gráfica, do programa são 

modificados ano a ano. Alguns efeitos visuais foram sendo criados e extraídos no decorrer do 

tempo.  Em relação à vinheta de abertura, das chamadas e dos quadros, pelas edições 

analisadas, nenhum ano foi igual ao outro. A cada ano foram realizadas modificações nelas. O 

mais impactante, nesse caso, foram as mudanças na vinheta de abertura, pois ela tem mais 
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tempo que a vinheta das chamadas, por exemplo, é a “porta” do programa. A que mais 

chamou a atenção foi a de 2011, com os apresentadores em cena. Foi um diferencial entre as 

vinhetas, eles nunca tinham se tornado atores da própria abertura.     

 Ainda falando sobre a vinheta de abertura, uma característica que foi preservada, 

durante estes cinco anos de edições analisadas, é que ela sempre é produzida em computador, 

com elementos de desenho, mas que retratam a realidade. Em 2011, não foi diferente, apenas 

adicionaram os apresentadores como personagens da história. Além do mais, estas vinhetas 

sempre tiveram elementos, como o sinal de soma (+), o planeta, as televisão, o céu, a 

brincadeira, que remetem a um ponto X, ou seja, persuadir o público de que o programa pode 

acrescentar algo a mais na vida dos telespectadores, ou que o Patrola está inserido no mundo e 

é essencial para eles.        

A maioria dos assuntos das reportagens é não factual, são atemporais. Caso queiram 

fazer uma matéria com um grupo que faz trilha de moto, eles podem produzir quando 

quiserem. Não há nada de informações que poderão perder se não reportarem no momento, 

por exemplo. Contudo, quando a matéria é relacionada a shows, não tem como deixar para 

depois, senão fica “velha” 
17

.  

O Patrola, como produto de consumo dos jovens, além de alimentar sua audiência 

através da televisão, busca pontos de recepção pela internet. O aspecto da audiência pela web 

é um grande avanço proporcionado pelas tecnologias do século XXI. Sites, e-mails, redes 

sociais, são exemplos que fazem uma conexão destas diferentes mídias. Programas em geral, 

empresas, pessoas, todos estão correndo atrás da divulgação pela internet, pois o mundo está 

conectado nessa rede. O ser que não possuir, pelo menos, uma destas ferramentas é visto 

como “atrasado” na sociedade. O programa “invade” os diferentes espaços em que os jovens 

estão inseridos.  A mídia dá visibilidade para quem está inserido nela.   

O programa tem, em sua essência, o intuito de estar perto do seu público-alvo, de 

alguma forma. Por isso, sempre adota estratégias para conseguir ficar sempre em contato com 

ele. Em 2011, com o avanço e a explosão da febre chamada “redes sociais”, é perceptível o 

uso constante delas para a interação e a troca de ideias entre emissão e recepção. Em 2007, 

por exemplo, as promoções ainda eram feitas pelo telefone ou celular. Hoje, nem se utilizam 

mais disso, e sim da web. Está todo mundo inserido, dos “8 aos 80” anos de idade em, pelo 

                                                           
17 Termo usado no jornalismo para se referir a reportagens factuais que foram deixadas para depois e 

perderam seu grau de importância frente ao espectador. 
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menos,numa rede social. A sociedade, ainda, acaba rotulando quem não está conectado, a 

antiquado e antissocial.  

 Pensamos que o Patrola é bastante preocupado com a presença dos espectadores no 

programa, pois está, sempre, enviando sugestões de pauta, mandando vídeos para o “Tube do 

Patrola”, ou participando das promoções. Percebemos esse cuidado com a audiência, em 

vários momentos, durante as edições. Os apresentadores “conversam” com o seu público, 

convidando-os para se incluírem no programa. “Contrato de leitura”, estampado e garantido 

no Patrola, como forma de aproximação com a audiência.    

Portanto, o Patrola consegue atingir e manter todos os seus objetivos atuais, tanto que 

está, no ar, há 12 anos. As pautas de interesse, sempre, diversificadas atendem a seu público. 

O programa é entretenimento, informação, interação, contato com o público, promoções e, por 

focar todos esses aspectos,  mantém-se por tanto tempo. O que acontece é a atualização das 

estratégias televisivas para melhor atender aos seus telespectadores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes da análise, o Patrola era, para nós, apenas mais um programa de entretenimento, 

transmitido pela RBS TV. Contudo, para realizarmos a pesquisa, nosso olhar, como 

espectadores, precisou ser deixado de lado para que outros olhares, como os de receptores, 

pudessem ser compreendidos. Isso reativou, na pesquisa, outro tipo de observação. Uma visão 

mais aprofundada foi lançada sobre o objeto empírico. Podemos considerar este trabalho final 

de graduação, uma reportagem ampliada. Muito do que a graduação ensinou, foi aplicado 

nele, como busca por informações verdadeiras, entrevistas com fontes oficiais, observações, 

contatos com as pessoas, cuidado com o conteúdo das redações, etc. 

Conforme frisamos, o estudo teve como principal objetivo analisar o “contrato de 

leitura” do Patrola, baseando-se nas características das linguagens utilizadas, na descrição da 

estrutura do programa e, em registros da cultura do Rio Grande do Sul. Para tanto, 

observamos e descrevemos algumas estratégias televisivas através das quais o programa 

procura se endereçar à sua audiência, como reportagens de interesse do público-alvo, humor, 

aproximação com os espectadores através das promoções, entre outras. 

Como principais aspectos e mais importantes sobre o “contrato de leitura” do Patrola, 

pensamos que são os vínculos e a fidelidade que o programa busca manter com seus 

espectadores. O que ele mais leva em conta, então, são diversas estratégias para se aproximar 

e se contatar com o público, conforme procuramos descrever. 

Passamos por várias etapas neste trabalho. Para dar início à pesquisa, foi necessário 

realizar revisão de literatura a fim de tomarmos conhecimentos sobre as abordagens já 

existentes e tratavam sobre a natureza deste programa. Em princípio, tínhamos apenas pistas 

de que os apresentadores do Patrola utilizavam estratégias discursivas que atingiam seus 

telespectadores, durante a apresentação do programa. Tais pistas surgiram através de uma 

análise observatória, realizada sobre o objeto, que foram, depois estudadas, à medida que 

aprofundávamos a pesquisa. 

Primeiramente, o programa Patrola, foi escolhido por abordar reportagens culturais, 

algo que é muito do nosso interesse. Ficamos curiosos para descobrir os motivos deste 

programa estar há doze anos no ar e como produziu um “contrato de leitura”, esse estudado 

como problema de pesquisa. 

A pesquisa qualitativa nos ajudou a perceber detalhes, que, na nossa simples posição 

de espectadores, não teríamos condições de enxergá-los. Uma forte e marcante característica 

do Patrola é a sua preocupação em estar sempre perto do seu público-alvo. Os apresentadores 
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falam e enfatizam para as pessoas participarem do programa, seja mandando sugestões de 

pauta, vídeos para irem ao ar durante as edições ou, então, em promoções. Além disso, 

buscam pontos de recepção pela Internet. O site e as redes sócias são grandes aliados nessas 

questões. Ou seja, mesmo que, às vezes, invisível, o público está lá presente. 

Algumas respostas foram também encontradas junto aos discursos dos apresentadores. 

Esses reconhecem que o Rio Grande do Sul é um estado com fortes tradições e preservam-nas 

através do sotaque e das gírias do estado. Por isso, o Patrola contempla os aspectos citados. 

Acreditamos que, no programa Patrola, todo o processo de construção de vínculo está 

baseado no modo de falar e de se comportar dos apresentadores (fala, expressões faciais, 

gestos, olhares, etc.), além das diversas temáticas abordadas que possibilitam a aproximação 

de público. Assim, surgem vínculos, na televisão, que estão constituídos pelo enunciado e  por 

movimentos, realizados pelo sujeito comunicante, seja  por meio de linguagem verbal ou não-

verbal. 

E, são essas questões que formam as interações e a aproximação, previstas pelos 

“contratos”, fornecendo assim, as trocas de mensagens, saberes e experiências que se dão 

através dessas possibilidades. Vendo o programa, obtemos dados que não imaginávamos, 

como, perceber que ele é direcionado não só aos jovens, mas também p à família toda, pois os 

assuntos tratados são de interesse coletivo. Esse aspecto facilita a identificação da audiência 

com o programa. 

Na análise dos programas, percebemos que o Patrola vai se modificando ano a ano, 

ensejando inovações. Pensamos que as mudanças acontecem devido ao “contrato de leitura” 

que o programa mantém há doze anos com a sua audiência e que vai se aprimorando. 

Entre as transformações podemos citar: mudança de visual nas vinhetas de abertura e 

nas chamadas, novos quadros surgem, outros saem, troca o horário de exibição, o tempo de 

duração. Tudo isso acontece, mas a essência do programa nunca é alterada, ou seja, o Patrola 

é sempre o programa que tem entretenimento e informação, é alto-astral, possui características 

típicas no Rio Grande do Sul, principalmente, na linguagem e nos modos de falar, com gírias 

do Estado. 

Concluímos, também, que a televisão constitui-se em fonte de modelos para jovens e 

que os programas são grandes incentivadores do conteúdo que apresentam. Os programas de 

televisão dão referenciais para o modo comportamental de se vestir, falar, agir, atitudes, etc. 

Ela tem uma grande responsabilidade do que desempenha sobre os seus receptores. 

Ter realizado este trabalho foi muito importante para a minha futura carreira de 

jornalista. Todas as fases da pesquisa foram de extrema utilidade profissional. Colocamos em 
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prática questões que foram aprendidas na graduação, mas, somente, na teoria. Aprofundamos 

conhecimentos em aspectos práticos, como a redação, leitura, reportagem, entrevista e 

observação. O exercício da escrita, em especial, foi uma ferramenta que, além de ajudar na 

prática da produção de textos, foi fundamental no desenvolvimento da reflexão.   

O trabalho de campo realizado - na RBS TV, em Porto Alegre, no ambiente do 

Patrola, foi o que mais nos deu incentivo e ânimo para escrever o estudo. Acompanhamos, 

observando e participando, por dois dias, o processo produtivo do programa. Ver de perto 

como são feitas as coisas clareia ideias que apenas lendo outras pesquisas, ouvindo as pessoas 

e assistindo às edições, são vistas de um jeito, apenas, genérico. Assim, a pesquisa é uma 

fonte de aprendizado. 
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ANEXOS 

 

No DVD contém a última edição analisada do programa Patrola, ou seja, dia 8 de 

outubro de 2011. Como não conseguimos baixar todas as edições estudadas, por motivo de 

bloqueamento dos vídeos, no site da RBS TV, optamos por colocar, pelo menos, uma amostra 

do nosso objeto de pesquisa.  

As outras edições podem ser assistidas através dos endereços abaixo: 

 

- 06 de outubro de 2007 

http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=3001&channel=45 

 

- 11 de outubro de 2008 

http://mediacenter.clicrbs.com.br/rbstvrs-player/45/player/37014/patrolanaintegra/1/index.htm 

 

- 24 de outubro de 2009 

http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=82618&channel=4

5 

 

- 30 de outubro de 2010 

http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=146770&channel=

45 
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