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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objeto de pesquisa o aplicativo móvel whatsapp e o programa 

radiofônico Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha Porto Alegre, que vai ao ar de segunda a 

sexta, das 8h10 min às 9h30 min. Com o objeto definido, analisou-se como funcionam as 

práticas interativas propostas pelo programa a partir da utilização do whatsapp como 

dispositivo móvel acionado pelos apresentadores. Através da pesquisa, observou-se que há 

participação do ouvinte no ar, por meio do envio de mensagens pelo aplicativo, durante o 

programa. Dentro da análise, com os objetivos traçados, compreendeu-se que as práticas 

interativas utilizadas são estratégias capazes de captar a audiência, ao oferecer espaço de 

participação no processo produtivo radiojornalístico. Para a análise, foram escolhidos três 

programas aleatórios durante os meses de setembro e outubro de 2014. O aporte teórico 

baseou-se em pesquisas sobre midiatização, contratos de leitura, interatividade, dispositivos 

interacionais e o whatsapp. Constata-se que a participação do ouvinte se faz muito mais ativa 

durante o Gaúcha Atualidade com a utilização do whatsapp, a partir da proposição dos fluxos 

interativos acionados pelos apresentadores, constituindo-se como uma das estratégias 

midiáticas capazes de construir vínculos como o receptor, tornando eles (ouvintes) 

coprodutores do programa.  

 

Palavras-chave: Midiatização; Contratos de leitura; Whatsapp; Interatividade; 

Radiojornalismo. 
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INTRODUÇÃO  

 

A interatividade sempre esteve presente no rádio. Se antes ela acontecia através de 

cartas e ligações telefônicas, hoje ocorre por meio de mensagens por celular e redes sociais. O 

rádio, ao longo dos anos, teve de se adaptar com as evoluções tecnológicas e hoje, mesmo 

com todas as mídias disponíveis, ele ainda faz parte do cotidiano das pessoas e, cada vez 

mais, convida seus ouvintes a se manifestarem, com eles criando vínculos.  

Esta monografia leva o título de “Novas práticas de interatividade no rádio: um 

estudo sobre o uso do whatsapp no programa ‘Gaúcha Atualidade’ da Rádio Gaúcha”.  

A proposta aqui é analisar o uso do aplicativo whatsapp durante o programa Gaúcha 

Atualidade, a fim de compreender as estratégias utilizadas para potencializar a dinâmica da 

interatividade com os ouvintes e os vínculos constituídos entre receptor e emissor a partir do 

circuito interativo proposto pela produção do programa radiofônico.  

Para verificar como ocorrem essas estratégias, estudou-se a midiatização como fator 

preponderante na sociedade atual, além de dispositivos interacionais, que neste caso estudado, 

foi o rádio e sua capacidade de construir fluxos interativos que dão vida ao programa 

analisado. Compreende-se que a dinamização de práticas de interatividade radiofônica se 

constitui numa estratégia do contrato de leitura proposto pelo objeto analisado. Para tanto, foi 

necessário estudar autores que conceituam Contratos de Leitura. Na sequência, apresenta-se 

um capítulo sobre as principais características dos smartphones e o aplicativo whatsapp com 

suas funcionalidades, já que o que se quer é analisar a interatividade a partir deste último. 

Também estudou-se a história do rádio, a Rádio Gaúcha e por fim, o programa Gaúcha 

Atualidade. 

A escolha do objeto de estudo se deu em função do interesse pessoal da autora sobre 

comunicação radiofônica e interatividade, além de ser ouvinte do programa em questão. E 

também por haver poucas pesquisas que relacionam rádio e interatividade. Há também um 

fator novo neste objeto, o aplicativo whatsapp, no qual há muito poucas pesquisas sobre ele e 

as que existem, não o relacionam com interatividade radiofônica.  

Ao longo desta pesquisa, buscou-se responder a seguinte questão: como a utilização 

do aplicativo móvel whatsapp eficientiza os circuitos interativos no programa Gaúcha 

Atualidade e nessas condições, se constitui como estratégia de captação e fidelização dos 

ouvintes?  

Ainda dentro desta pesquisa, são identificados objetivos como: descrever o modo 

como ocorre à interatividade através do aplicativo whatsapp; identificar as estratégias 
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produzidas durante o programa para a utilização do whatsapp e analisar as práticas 

interacionais através do whatsapp e os vínculos constituídos entre apresentadores e ouvintes.  

Para melhor compreensão do trabalho, a pesquisa foi dividida em seis capítulos. O 

primeiro capítulo fala sobre a Midiatização, trazendo os conceitos teóricos acerca deste tema, 

ainda uma ambiência da chamada sociedade midiatizada e como ela afeta o dia a dia do 

jornalismo radiofônico. Ainda neste capítulo, tratamos sobre dispositivos interacionais e 

contratos de leitura, com os devidos conceitos teóricos. Esses conceitos são de suma 

importância para a delimitação dos rumos da análise. São trazidos os autores Antônio Fausto 

Neto, Pedro Gilberto Gomes, Muniz Sodré, Eliseo Verón, José Luiz Braga, Mozahir Salomão, 

dentre outros que fazem parte do corpus bibliográfico desta monografia.  

No segundo capítulo, Os smartphones e o aplicativo whatsapp ganham foco. São 

descritas suas funcionalidades e utilidades, além de alguns conceitos teóricos sobre eles. 

No capítulo O rádio na atualidade, o foco está voltado para as mudanças mais 

significativas que o rádio passou nos últimos anos. São citadas as mudanças ocorridas no 

fazer radiojornalístico atual. Também se fala sobre a interatividade no rádio, um breve 

apanhado da história da Rádio Gaúcha e, por fim, o programa Gaúcha Atualidade e seu 

funcionamento. 

No quarto capítulo são apresentados o percurso metodológico utilizado ao longo da 

pesquisa e a forma de desenvolvimento do trabalho.  

O quinto capítulo é composto da análise de três programas. Nestas análises há resgate 

do aporte teórico aqui estudado, juntamente com o objeto em questão, relacionando-os e 

analisando-os de forma descritiva.  

O sexto e último capítulo é constituído das considerações finais acerca da pesquisa 

desenvolvida ao longo do ano. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1 MIDIATIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, buscamos compreender melhor os processos de midiatização da 

sociedade. Para tentar explicar conceitualmente sobre o que se trata midiatização, são 

utilizados autores como Antônio Fausto Neto, Pedro Gilberto Gomes, Muniz Sodré e Eliseo 

Verón. 

A busca pelo conceito de midiatização atualmente está presente em diversos estudos. 

Todos visam compreender sua origem e suas novas finalidades dentro de um processo de 

evolução tecnológica do campo da comunicação e também da sociedade contemporânea.  

A sociedade, que até então era chamada de “sociedade dos meios”, dá lugar à chamada 

“sociedade midiatizada”. Segundo Gomes (2006, p.113), “estamos vivendo hoje uma 

mudança epocal, com a criação de um bios midiático que incide profundamente no tecido 

social [...] um novo modo de ser no mundo representado pela midiatização da sociedade”. 

Muniz Sodré (2002) lembra que a sociedade contemporânea rege-se pela midiatização. Ou 

seja, a sociedade passa a ser representada através da midiatização. 

Para Sodré (2002), a midiatização pode ser pensada como tecnologia de sociabilidade 

ou um novo bios – o bios midiático – na qual se tem uma nova forma de tecno-interação, ou 

seja, os indivíduos tendem a manter uma interação à distância e, assim, passam a depender 

dos dispositivos tecnológicos para que isso aconteça. Já para Gomes (2006), “a midiatização é 

a chave da hermenêutica para a compreensão e interpretação da realidade. Nesse sentido a 

sociedade percebe e se percebe a partir do fenômeno da mídia, agora alargado para além dos 

dispositivos tradicionais” (GOMES, 2006, p. 121). A partir dessa interpretação da realidade 

que a midiatização permite, ela passa a afetar diversos campos, como o da mídia, o social, o 

político, o religioso, o esportivo e etc.  

É também nesta sociedade que discursos são amplamente midiatizados e a partir disso, 

acontecem transformações sociais provocadas pela realidade virtual. “Agora, formas 

tradicionais de representação da realidade e novíssimas [...] interagem, expandindo a 

dimensão tecnocultural, onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais” 

(SODRÉ, 2006, p. 19). Portanto, temos uma sociedade regida pela tendência à virtualização 

das relações humanas. Sodré (2006) ainda ressalta que 
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A midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas – um tipo 

particular de interação, portanto, a que poderíamos chamar de tecnomediações – 

caracterizadas por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade 

sensível, denominada medium (SODRÉ, 2006, p. 20). 

 

Para Eliseo Verón (1997), a midiatização surge a partir de um processo decorrente da 

aceleração da evolução tecnológica, juntamente com demandas sociais, permitindo com que a 

sociedade vivencie novas formas de comunicação.  

Para exemplificar melhor a maneira como a midiatização afeta a sociedade, Verón 

(1997) esquematizou o funcionamento dela para mostrar como a mídia afeta o dia a dia da 

sociedade. 

 

Conforme este esquema, a sociedade deixa de apenas receber informações 

passivamente, e passa a participar mais ativamente afetando as operações dentro de uma 

sociedade regida pela midiatização. Ainda podemos afirmar que uma sociedade midiatizada é 

aquela que se constitui a partir da articulação entre instituições, sujeitos sociais e tecnologias, 

resultando em uma produção de sentidos diversos e numa reconstrução da realidade. 

Segundo Fausto Neto (2006), para que se possa compreender este fenômeno e 

esquema, é preciso entender a constituição e o funcionamento de práticas e lógicas desta 

sociedade que possui pressupostos denominados da cultura da mídia. Nessas condições, a 

convergência midiática é um dos componentes que compreendem as mudanças nas formas de 

relacionamento entre sujeitos e os meios de comunicação. A partir dessas mudanças, a forma 

de mediação que antes era objetiva e representacional, passa a ser repleta de estratégias, 

modificando a forma como vemos os fatos da realidade, como consumimos informações, 

alterando nossa participação na sociedade. Para Verón (apud FAUSTO NETO, 2006), este 

acontecimento tem contribuído com o processo de complexificação da sociedade, pois quanto 

mais midiatizada uma sociedade, mais ela se complexifica. 
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Como consequência da complexificação gerada a partir da midiatização na sociedade 

atual e de sua afetação em diversas áreas, o campo jornalístico radiofônico tem passado por 

transformações em função da midiatização, determinando formas distintas de produzir, 

divulgar e entrar em contato com seus ouvintes. Foi preciso adotar outros dispositivos de 

interação para facilitar o acesso à informação e propiciar, sobretudo, maior participação do 

público na programação diária, que é o caso do programa analisado nesta monografia, o 

Gaúcha Atualidade. 

Para compreender as afetações da sociedade em processo de midiatização, Fausto Neto 

(2009) afirma que “[...] o processo intenso e crescente da midiatização sobre a sociedade e 

suas práticas sociais, afeta de modo peculiar a cultura jornalística, seu ambiente produtivo, 

suas rotinas e a própria identidade dos seus atores” (FAUSTO NETO, 2009, p.19), indo ao 

encontro das mudanças perceptivas ao longo dos últimos anos.  

Na ambiência midiatizada, o desenvolvimento de novas tecnologias facilitou a busca 

por informações e auxiliou o contato com as fontes de notícias. Além disso, fazem-se novas 

exigências para o perfil profissional do jornalista, uma vez que agora é preciso dominar novas 

plataformas midiáticas e constantemente atualizar-se sobre as novidades do mundo 

tecnológico. A partir da midiatização, potencializam-se os dispositivos interacionais, como o 

rádio, objeto deste estudo. 

 

1.1 OS DISPOSITIVOS INTERACIONAIS 

 

O termo dispositivo é utilizando em diferentes sentidos, mas neste trabalho, usamos o 

conceito segundo José Luiz Braga (2011, p. 8). Para o pesquisador, dispositivos interacionais 

são como “matrizes socialmente elaboradas e em constante reelaboração, que de um modo ou 

de outro, a sociedade aciona para poder interagir”. Neste caso, o objeto em questão pode ser 

considerado um dispositivo interacional. No programa radiofônico, são utilizados outros 

dispositivos para acionar seu público para interagir, criando um movimento (circulação) de 

informação. Braga (2006, p. 28) ainda ressalta que “o sistema de circulação interacional é 

essa movimentação social dos sentidos e dos estímulos produzidos inicialmente pela mídia”. 

Durante esse processo, o dispositivo radiofônico e os atores sociais interagem. O 

primeiro abre espaço ao segundo, permitindo que este manifeste sua opinião sobre o tema em 

discussão no programa, colocando em circulação essa opinião, tornando-a conhecida por 

outros ouvintes. Os sujeitos que participam do programa radiofônico, a partir da proposta 
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interativa, se tornam protagonistas midiáticos, ao serem alçados para esfera de produção, 

tornando-se ativos na construção dos discursos emanados pelo rádio.  

Braga (2006) ressalta que “os sentidos midiaticamente produzidos chegam à sociedade 

e passam a circular nesta, entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e parcialmente 

direcionando a cultura. Se não circulassem, não “estariam na cultura” (p. 27, grifo do autor). 

Sendo assim, os dispositivos interacionais, como o rádio, auxiliam nessa circulação, 

difundindo assuntos/notícias de forma a atingir o maior número de pessoas possíveis. É na 

esfera da circulação que emergem novas formas de interação.  

Já para Rodrigues (2000) os dispositivos técnicos de mediação acabam ajustando a 

vida das pessoas, possibilitando uma nova realidade autonomizada do campo das mídias, e 

gerando a midiatização da sociedade. Ainda nesta perspectiva, Rodrigues (2000) ressalta que 

essa sociedade pode ser entendida como “modo de organização” que contempla aspectos 

interacionais, resultantes das dinâmicas e racionalidades das velhas formas de comunicação 

com as chamadas tecnologias da comunicação digitais.  

Percebe-se que, dentro desta nova situação comunicacional, há uma nova ambiência 

de possibilidades trazidas pela internet, que se constituiu a partir de novas redes de 

relacionamentos (redes sociais) em que se engendram comunicação como forma de interação 

e organização social. 

Braga (2006) desarticula o modelo tradicional de emissor e receptor no processo 

interacional, através de um canal que tem como ligação os meios de comunicação. E a partir 

disso, nos apresenta um terceiro sistema de processos midiáticos na sociedade que o chama de 

“sistema de interação social sobre a mídia”. 

 

Propomos, assim, desenvolver a constatação de um terceiro sistema de processos 

midiáticos, na sociedade, que completa a processualidade de midiatização social 

geral, fazendo-a efetivamente funcionar como comunicação. Esse terceiro sistema 

corresponde a atividades de resposta produtiva e direcionada da sociedade em 

interação com os processos midiáticos. Denominados esse terceiro componente da 

processualidade midiática “sistema de interação social sobre a mídia” ou, mais 

sinteticamente, “sistema de resposta social” (BRAGA, 2006, p.22). 

 

Neste caso, o rádio apresenta-se “como um lugar de apontamento de sentido, de 

estabelecimento de formas interativas, de criação e compartilhamento de representações, de 

(re) interpretação de experiências, de vinculação [...]” (ANTUNES; VAZ apud KROTH 2009, 

p. 5).  

Kroth (2009, p. 5) ainda ressalta que “o fato do rádio deter o poder de transmitir uma 

sensação de cotidianidade, através da facilidade de se transpor e recriar, a realidade, confere 
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ao meio uma capacidade de engendrar vínculos com a sua audiência”. Ou seja, o rádio cria 

essa proposta discursiva de vínculo entre produtor e receptor pela facilidade com que ele se 

comunica com sua audiência e por colocar em circulação os discursos através de estratégias 

midiáticas que são utilizadas durante os programas, resultando em um contrato de leitura entre 

emissor e receptor cada vez mais presente nos dias atuais.   

Com a circulação de discursos através de diferentes dispositivos midiáticos, ocorre 

uma transformação cultural na sociedade. A partir da chegada das novas tecnologias, o 

conteúdo passou a fluir por diversos canais e também passou a ter diferentes formas de 

recepção, podendo ser notabilizado através de sistemas de divulgação e de disseminação de 

informações, por meio da circulação e dos circuitos presentes, possibilitando maior 

fidelização do ouvinte, visto que há maiores opções de contato com seu programa favorito. 

 

1.2 CONTRATOS DE LEITURA E O DISCURSO 

 

Os contratos de leitura que são propostos pelos meios de comunicação, vão de acordo 

com um público receptor, em que os interesses e evoluções devem ser considerados na 

formulação deste contrato. Verón (2004) propõe o conceito de contrato de leitura com 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 (2004, p. 216). 

 

Neste sentido, o autor explica que contratos de leitura são os vínculos constituídos 

entre os meios e o receptor. Dessa forma, o autor ainda ressalta que essa ligação produz 

invariantes referenciais, ou seja, categorias padrões, a partir das quais se deve observar o 

discurso no programa radiofônico analisado nesta pesquisa. 

Ao encontro de Verón, Mozahir Salomão (2003), define os contratos de leitura como 

“contratos que podem ser entendidos como um acordo afetivo-intelectivo que os media e 

públicos estabelecem entre si” (2003, p. 1) e ainda Fausto Neto (2007) define esses contratos 

como sendo um conjunto de “operações que visam a estabelecer o ‘modo de dizer’ do jornal e 

que se explicitam nas mensagens endereçadas ao leitor” (2007, p. 4). 

Para Verón (2004), o importante entre um enunciado e outro, nesse ‘modo de dizer’, é 

a relação que o emissor estabelece com o que ele diz. O autor chama isso de 
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interdiscursividade, que nada mais é do que o sentido que o receptor constrói de acordo com 

suas vivências e meio social, ocasionando assim diversos outros discursos, gerando um 

processo de negociação entre produtor e receptor, numa troca permanente de sentidos.  

Mas para sabermos se há um contrato, é preciso que os interlocutores reconheçam a 

fala uns dos outros. Com isso, os atos de fala põem em prática as regras, as convenções que 

regulam as relações entre os sujeitos. No rádio, Salomão (2003) destaca que “os contratos são 

criados a partir do momento em que determinado receptor reconhece no veículo por qual 

passa a ter preferência um conjunto de quesitos que viabilizam a proximidade e 

identificação”. Reconhecer é produzir sentidos. Enunciador e receptor se atualizam de forma 

bilateral. 

A interação comunicativa entre o produtor e destinatário resulta da forma como os 

elementos discursivos são dispostos. Patrick Charaudeau (2006) explica que devemos levar 

em consideração três espaços comportamentais de linguagem, que são eles: 

 

Locução, onde o locutor deve se legitimar como falante e o seu direito de se 

comunicar; relação, onde constrói seu envolvimento com o interlocutor e a 

tematização, onde é organizado o tema da troca pelo sujeito falante (2006, p. 67). 

 

Já Maia (2002) ressalta que é importante levar em consideração além do enunciador, 

do interlocutor e dos lugares do discurso, a forma como essa enunciação se manifesta ao 

público. Para Fausto Neto (2007), contratos de leitura são “regras, estratégias e ‘políticas’ de 

sentidos que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos 

midiáticos”. Nesse sentido, quem dá forma aos contratos são os dispositivos midiáticos, sendo 

a partir desses dispositivos que serão concretizados os contratos.  

Os contratos de leitura fazem parte também do meio radiofônico. Para Salomão (2003) 

são ele que:  

Fundamentam, por assim dizer, o caráter de permanência da audiência de um 

determinado programa/emissora. (...) E o ouvinte vale-se do contrato para garantir 

que cláusulas como pontualidade, regularidade, perfis de plasticidade e formas e 

maneiras de dizer as coisas do mundo serão aquelas que ele pactuou com a emissora 

ou que, pelo menos, sejam mudanças com as quais ele concorde (2003, p.8). 

 

 Ainda de acordo com Salomão (2003), o rádio teve de adaptar sua forma de linguagem 

para que houvesse esses contratos:  

 
A viabilização dos contratos de comunicação no rádio só tornou-se possível a partir 

da constituição de uma linguagem própria por esse meio de comunicação. Uma 

forma peculiar de apropriar-se e contar o mundo que passou a tomar como base o 

modo de falar da comunidade. Como primeiros itens desse contrato firmaram-se os 

modos de fala, uma esteticidade reveladora do próprio cotidiano do ouvinte e a 

recepção como espaço de realização simbólica, de interpretação e conexão com o 

mundo exterior. Sedutoras ou persuasivas, há décadas as emissoras de rádio pactuam 

com os ouvintes um elenco de propostas e promessas que norteiam e, mesmo, 
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roteirizam o dia-a-dia – contratos que são escritos e reescritos em função das mais 

diversas mudanças e alterações da realidade e das próprias condições em que se 

efetivam as mediações (2003, p. 10). 

 

Neste sentido, no programa aqui analisado, percebe-se a possibilidade da utilização de 

tais estratégias, que inferencialmente antes de analisarmos a posteriori, podemos enxergar 

como ações que visam vincular uma leitura. 

Logo mais, no capítulo de análise, verificaremos se tais marcas realmente se 

confirmam. Conforme explicou-se acima, a partir de Salomão (2003), a linguagem 

radiofônica constitui-se como um conjunto de características de podem firmar um contrato de 

leitura com a audiência. Neste sentido, Ferraretto (2006) elenca quatro elementos distintos 

que compõem essa linguagem: voz humana aliada ao conteúdo/texto e entonação, música, 

efeitos sonoros e o silêncio.  A linguagem radiofônica oferece possibilidades variadas de 

diálogo e de aproximação com o ouvinte – elemento central de qualquer peça de rádio. Deste 

modo, a forma como é dada a entonação da enunciação, possibilita que o receptor se 

identifique e se sinta inserido em tal contexto. 

Canavilhas (1999) ressalta essa característica, dizendo que: 

 

O jornalismo radiofônico só ganha características próprias quando os enunciados 

assumem um sentido intertextual e polifônico: a notícia tem a voz do jornalista, mas 

também a de eventuais intervenientes no conteúdo da notícia que, desta forma, 

confirmam o texto (1999, p. 4). 

 

Desta maneira, a linguagem utilizada no rádio parece ser idêntica à linguagem 

utilizada no cotidiano. Isso ajuda na compreensão de todos os ouvintes e faz com que eles se 

sintam próximos ao emissor, facilitando o contrato que está sendo enunciado, estimulando-os 

a partir de determinado programa.  

Outra característica que chama atenção na linguagem radiofônica é a necessidade de 

compreensão rápida da informação, visto que neste meio de comunicação o ouvinte não tem 

como “voltar” e consumir novamente o que acaba de ouvir, apesar de muitas rádios 

disponibilizarem, em seus sites, o download de alguns programas. Mesmo assim, como nem 

todas utilizam esse expediente, tal característica permanece evidenciada. 

O ouvinte, através dos elementos ditos anteriormente como o som ambiente, os efeitos 

e as trilhas, é levado ao que Ortriwano (1985) denomina de “palco dos acontecimentos”. Os 

sons urbanos ou rurais, as trilhas mais velozes ou lentas, os sons graves ou agudos remetem a 

diferentes sensações e informações, transportando o ouvinte ao local do acontecimento, 

trazendo maior veracidade ao fato. Com isso, percebe-se a importância do “ao vivo” no meio 

radiofônico, uma vez que todos esses elementos são geralmente captados. 
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2 DISPOSITIVOS MÓVEIS: OS SMARTPHONES 

 

A telefonia móvel no Brasil teve efetivamente seu início nos anos 90. Naquele 

período, a utilização desse tipo de tecnologia ainda não possuía grande adesão do público. 

Com o passar do tempo, seu uso aumentou gradativamente, chegando atualmente a 276,2 

milhões de celulares ativos no Brasil, segundo dados da Anatel
1
 referentes ao mês de 

julho/2014. Dentro desta perspectiva, temos as tecnologias móveis, nas quais a convergência 

entre informática e telecomunicações fez surgir celulares com funções além de comunicação e 

contato, mas também de mobilidade e conexão. 

O aumento da utilização dos celulares veio acompanhado da evolução das tecnologias 

digitais, fazendo com que surgissem vários outros dispositivos móveis, como notebook, 

netbooks, tablets, palms e os smartphones.  

De acordo com André Lemos (2007a), o uso dessas novas tecnologias pela sociedade 

contemporânea amplia o potencial comunicativo, proporcionando a troca de informações sob 

as mais variadas formas.  O telefone celular, portanto, é a ferramenta mais importante de 

convergência midiática hoje (LEMOS, 2007b, p. 25). Os aparelhos agregam diversas 

tecnologias, como câmera fotográfica, filmadora, gravador de voz, mensagens de texto, 

agenda e músicas, além das viabilidades geradas a partir do acesso à internet móvel e/ou 

wireless como acesso a e-mail, redes sociais, jogos, downloads etc., facilitando a 

comunicação entre usuários. 

Henry Jenkins (2008) também aponta o telefone celular como um exemplo 

representativo do momento em que vivenciamos. A convergência, de acordo com o autor, é 

uma mistura de linguagens. Para ele, as novas e velhas mídias se tornam hibridas, 

modificando a relação entre as tecnologias, indústrias, mercados e públicos.  

Jenkins (2008) também lembra que os meios de comunicação vêm sofrendo um 

processo constante de fusão, em que mídias alternativas fazem intercâmbio com as 

tradicionais, os produtores de conteúdo também trocam de papel com os consumidores, 

gerando, assim, conteúdos a partir de diferentes plataformas midiáticas, com o próprio 

smartphone, facilitando essa produção de conteúdo.  

Com o crescimento dos usuários de smartphone, aumentou também a oferta a 

aplicativos para esta plataforma. O aplicativo whatsApp é um dos mais utilizados por usuários 

                                                           
1
 Dados Anatel disponível em: http://www.teleco.com.br/ncel.asp 



17 

 

de smartphone, atingindo a marca de 600 milhões
2
 de usuários ativos no mês de agosto de 

2014. Com o uso desses aplicativos, percebem-se mudanças na maneira de usuários 

dialogarem, surgindo novas formas de se comunicar por meio da escrita num formato mais 

sucinto.  

Os smartphones são a combinação dos PDAs
3
 com os celulares comuns (LOVE apud 

SOUZA, 2012). Em virtude de sua ampla capacidade de personalização e 

multifuncionalidade, tais dispositivos podem ser utilizados tanto para negócios quanto para 

entretenimento. Enquanto mídia, esses dispositivos tecnológicos informacionais se estruturam 

de forma a possibilitar que o usuário seja gestor da informação que consome, editando e 

produzindo-a (LEMOS, 2007b), tal qual ocorre, principalmente através das redes sociais. 

A utilização dos smartphones devido as suas diversas funções e mobilidade, 

juntamente com a redução do custo dos aparelhos, pode ser um dos motivos pelo qual a venda 

de celulares vem aumentando.  

 

2.1 O APLICATIVO WHATSAPP E SEU FUNCIONAMENTO 

 

Neste capítulo apresentamos o aplicativo WhatsApp, juntamente com seus recursos e 

mecanismos. O site oficial do WhatsApp Messenger o descreve como: 

 
um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo 

celular. (...) Não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus 

amigos. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, 

enviar (...) imagens, vídeos, local, contatos e áudio. 

 

A partir do aplicativo móvel é possível escolher uma foto para aparecer na janela de 

conversas, tanto nas individuais quanto nas de grupo. Também se alguém não possui o 

número do contato salvo na agenda do telefone, e ambos participam da mesma conversa em 

grupo, esta pessoa visualizará este nome também durante a conversa. A mensagem de status 

do WhatsApp é um indicador em tempo real do que se está fazendo, mantendo os contatos 

informados. O aplicativo é muito semelhante ao antigo MSN Messenger. 

  

                                                           
2
 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/08/whatsapp-tem-600-milhoes-de-usuarios-ativos-mensais-diz-

empresa.html 

3
 Personal digital assistants - assistente pessoal digital (PDAs , handhelds), ou palmtop, é um computador de 

dimensões reduzidas (cerca de A6), dotado de grande capacidade computacional, cumprindo as funções de 

agenda e sistema informático de escritório elementar, com possibilidade de interconexão com um computador 

pessoal e uma rede informática sem fios — Wi-Fi — para acesso a e-mail e internet. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Personal_digital_assistant  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Personal_digital_assistant
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2.1.1 Recursos e funcionalidades do aplicativo 

 

Um dos recursos do WhatsApp são os “tiques verdes” (figura 1), indicadores de 

confirmação da entrega de uma mensagem. Quando “um tique” aparece na tela, significa que 

a sua mensagem foi entregue ao servidor e o “duplo tique” quando a mensagem foi entregue 

ao telefone da pessoa para quem você enviou. O “duplo tique”, não indica que a mensagem 

foi lida, somente que foi entregue, já que, para mensagens de grupo, apenas uma marca de 

tique é vista, indicando que a mensagem foi entregue com sucesso ao servidor (Figura 1). 

 

Figura 1: Marcas de tique no WhatsApp 

 
 

Outros recursos que fazem parte do aplicativo são o “online” e “visto pela última 

vez”. Os marcadores informam, respectivamente, se o contato está com o WhatsApp aberto e 

a hora em que o contato saiu. É importante ressaltar que quando um contato está "online” não 

significa, necessariamente, que ele leu a mensagem enviada e se a mensagem foi enviada e 

não foi respondida, a pessoa pode não ter aberto a tela do aplicativo, saindo sem ler o que foi 

enviado. 

Também é possível ver quando o outro participante da conversa está escrevendo. A 

informação aparece logo abaixo do nome da pessoa (na parte de cima, no mesmo lugar onde 

fica a informação “visto pela última vez”). Em grupos de conversa, essa opção não é possível 

ser visualizada. 
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Figura 2: Visto pela última vez no WhatsApp 

 
 

A figura 2 apresentada é da imagem do whatsapp da Rádio Gaúcha utilizado pelo 

programa Gaúcha Atualidade e também por outros programas da emissora. Este é o exemplo 

de como o ouvinte “vê” o aplicativo a partir do seu aparelho de celular. Adiante, veremos o 

aplicativo em funcionamento durante o Gaúcha Atualidade.  



20 

 

3 O RÁDIO NA ATUALIDADE 

 

O rádio vem passando por transformações expressivas desde a chegada da internet. Se 

na década de 50, com a surgimento da televisão no Brasil, questionou-se a continuidade do 

rádio, com a internet não foi diferente, mas viu-se ali um potencial a ser explorado pelas 

emissoras. Sem perder o posto de veículo mais popular e de maior alcance, o rádio teve de se 

adaptar às mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos, principalmente em se tratando 

da área tecnológica. Se no passado só ouvíamos o rádio por meio das ondas hertzianas, hoje, 

com o avanço das tecnologias, ouvimos nos aparelhos celulares, smartphones, ipads, TVs etc.  

Para falar do atual momento do rádio é necessário considerar que as tecnologias 

sempre estiveram presentes na história do veículo. A potencialização dessas tecnologias, em 

especial a internet, e a possibilidade que surge de migração dos conteúdos radiofônicos para o 

meio digital modificam também a produção e a difusão de conteúdos sonoros, caracterizando-

o em um rádio hipermidiático. 

Esse processo de adaptação que o rádio vem passando vai ao encontro do conceito de 

convergência de Henry Jenkins (2006) no qual o processo se refere ao fluxo de conteúdos 

através de diferentes suportes midiáticos. Assim, as empresas radiofônicas passam a se ajustar 

nesse sentido, multiplicando seus conteúdos através de seus sites e não deixando de utilizar 

sua matéria-prima, o áudio. 

O áudio também sofreu mudanças. Ferraretto (2001) ressalta que o futuro da 

radiodifusão passava necessariamente pela digitalização, ou seja, o rádio digital já era 

vislumbrado para o início do século XXI e a alteração mais significativa seria na qualidade 

sonora que ficaria semelhante à de um CD.  Chantler e Harris (1998) também destacam que as 

mudanças passariam pelo profissional de rádio e pelas redações que “passarão a trabalhar com 

menos pessoas, e essas pessoas terão de possuir todas as habilidades de um experiente 

radialista” (CHANTLER e HARRIS, 1998, p. 183). 

O rádio que sempre foi interativo desde seus primórdios, antes se limitava às cartas e 

ligações, agora se expandiu, realizando-se também por meio de torpedos, e-mails, aplicativos 

móveis, redes sociais, comentários em blogs, aproximando ainda mais o ouvinte. Milton Jung 

(2005) ressalta que “na convergência as mídias não desaparecem, somam-se e impõem 

desafios ao jornalista. Uma rádio não é apenas uma rádio. Na rede, o internauta busca texto, 

foto e imagem. E tudo tem de estar acessível”. 

Outra grande novidade que o rádio atual dispõe é a transmissão do seu conteúdo 

radiofônico na internet, que cada vez mais vem sendo utilizado pelas emissoras – inclusive 
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pela emissora aqui analisada – e fez com que sua abrangência expandisse. Essa expansão, 

segundo Neuberger (2012), gera uma ruptura de fronteiras, que possibilita o acesso a esse 

meio de qualquer parte do mundo e a qualquer hora, o que caracteriza, por sua vez, uma nova 

concepção de espaço e tempo radiofônico. 

Ocorre também a mudança para o formato digital, onde o rádio ganha melhorias tanto 

sonoras, já citado anteriormente e, além disso, é incrementado por letreiros digitais com 

informações adicionais, como notícias e previsão do tempo, no painel do rádio.  

Ainda há atualmente as web rádios, que funcionam somente através da internet e 

existem de forma segmentada, com conteúdos específicos e, em geral, web rádios musicais, 

que também disponibilizam podcasts. 

Outra mudança mais recente também vem acontecendo no Brasil que é a alteração das 

rádios que operam na faixa AM – amplitude modulada – para o FM – frequência modulada. 

Segundo dados do Ministério da Comunicação
4
, 80% das emissoras AM do Brasil já 

solicitaram a troca para o FM. Isso comprova que as rádios estão em busca de maior 

qualidade para que possam recuperar e se aproximar cada vez mais de sua audiência. 

Nesse contexto de mudanças que o rádio vem atualmente experimentando, a 

interatividade também se modifica, com novas possibilidades para que o ouvinte participe da 

programação radiofônica, como veremos em subitem mais adiante. 

 

3.1 AS MUDANÇAS NO FAZER RADIOJORNALISMO 

 

Não só o rádio passou por mudanças ao longo do tempo, o modo de se fazer 

jornalismo radiofônico também mudou. Se, há algumas décadas, as notícias no rádio eram 

somente cópias do impresso, hoje existem padrões que devem ser seguidos para que uma 

notícia seja transmitida por um meio radiofônico. A linguagem radiofônica mudou, o texto 

deve ser claro, conciso, direto, preciso, simples e objetivo, conforme sugere Barbeiro e Lima 

(2003).  

A utilização do celular pelos jornalistas para transmitir suas notícias foi também um 

avanço significativo, devido a mobilidade que o telefone móvel possui, facilitando a 

divulgação da informação.  

                                                           
4
 http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/noticias-radio-e-tv/30563-80-das-emissoras-solicitaram-mudanca-para-a-

faixa-fm 

http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/noticias-radio-e-tv/30563-80-das-emissoras-solicitaram-mudanca-para-a-faixa-fm
http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/noticias-radio-e-tv/30563-80-das-emissoras-solicitaram-mudanca-para-a-faixa-fm
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A chegada da internet juntamente com sua integração às redações de rádio fez surgir 

novas rotinas e novas lógicas de produção se estabeleceram. Se antes o jornalismo radiofônico 

era pautado pelas agências de notícia ou, então, por conteúdo proveniente das assessorias, a 

internet fez isso mudar, onde o jornalista ganha outro papel, como explica Del Bianco (2010): 

Com a Internet, os jornalistas abandonaram a posição passiva de ficarem à 

espera de despachos e informes de agências de notícias e releases para 

assumirem a postura “ativa” na recolha de assuntos, porém dentro do 

ambiente online. Hoje fazem uma “busca orientada” por informação na rede 

guiada pelos valores e critérios definidos pela política editorial da emissora. 

O intuito é recolher notícias atuais e de interesse (DEL BIANCO, 2010, p.8). 

 

Lopez (2007) corrobora com o pensamento de Bianco, salientando que as redações 

também mudaram nesse contexto do atual fazer jornalístico, onde a internet é levada ao seu 

máximo, chegando a ser usada como fonte principal de apuração e informação, fazendo com 

que o rádio seja pautado por outras mídias. A internet passa a ser uma espécie de 

complementação à tradicional forma de apuração das notícias. 

Mais um avanço que a tecnologia proporcionou ao rádio foi a possibilidade de um 

jornalismo em tempo real, com as entradas “ao vivo” do repórter direto do local do 

acontecimento. Meditsch (1997) lembra que “a transmissão ao vivo possibilitada pela 

tecnologia eletrônica incluiu o momento presente no campo da noticiabilidade”, dando mais 

veracidade ao fato, unindo a característica do imediatismo que o rádio sempre teve com a 

tecnologia em seu favor.  

Lopez (2007) lembra que há uma tendência à potencialização da informação no rádio e 

ao surgimento de emissoras 100% notícias, chamadas também all news. Esse tipo de 

jornalismo produz e divulga notícias 24 horas por dia, mantendo seu ouvinte sempre 

informado, potencializando algumas das características do jornalismo radiofônico, como o 

imediatismo e a informação de serviços.  

Não podemos deixar de citar que o radiojornalismo atual lida muito com a 

interatividade com o ouvinte, fortalecendo uma característica notável que o rádio possui, que 

é a proximidade com seu ouvinte. Com o avanço tecnológico, esse aspecto ficou bem mais 

evidente. A interatividade radiofônica ganhou um leque de opções ainda maior. O ouvinte 

hoje não se contenta em ser somente um ouvinte, ele quer ser um coprodutor da notícia, 

participando do processo de apuração dos fatos, enviando informações que podem ser 

utilizadas pelo jornalista. 
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O fazer jornalístico no rádio mudou, passando a ser muito mais interativo do que se 

poderia imaginar. A comunicação entre emissor e receptor ficou mais acessível sendo possível 

contato a partir de qualquer dispositivo móvel.  

 

3.2 A INTERATIVIDADE NO RÁDIO  

 

A interatividade sempre esteve presente no rádio, desde os seus primórdios, e com a 

evolução tecnológica, já citada anteriormente, ampliou as possibilidades de interação do 

ouvinte com o comunicador. Com a presença da interatividade de diversas formas, o rádio 

deixou de ser unilateral e passou a “ouvir” seu ouvinte também. É importante destacar que 

interação e interatividade não são sinônimos, apesar de uma palavra estar sempre ligada a 

outra. De acordo com André Lemos (1997): 

 

Há uma diferenciação entre interatividade e interação. A primeira estaria 

relacionada ao contato interpessoal, enquanto a segunda seria mediada. A 

interatividade seria um tipo de comunicação encontrada não somente em um 

equipamento, mas também em sistemas que proporcionem interação ou um 

meio para consegui-la (LEMOS, 1997, p. 1). 

 

Para Luciana Mielniczuk (2001), interatividade é o que acontece através de um meio 

(dispositivo) que permite a interação entre as pessoas. Essa definição é reforçada ao citarmos 

Nicoletta Vittadini, que lembra que a “interatividade seria un tipo de comunicación posible 

gracias a las potencialidades específicas de unas particulares configuraciones tecnológicas” 

(VITTADINI, 1995 apud MIELNICZUH, 2001, p. 174), ou seja, a interatividade se utiliza 

dos meios tecnológicos para simular a interação entre as pessoas.  

Já a interação, segundo John Thompson (1998), é dividida em três tipos: interação face 

a face; interação mediada e a quase-interação mediada. Para esta pesquisa, utilizamos a 

perspectiva de interação mediada, na qual “implica o uso de um meio técnico (papel, fios 

elétricos, ondas eletromagnéticas) que possibilita a transmissão de informação e conteúdo 

simbólico para indivíduos situados remotamente no espaço, no tempo ou em ambos” 

(THOMPSON, 1998, p. 79).  

Lemos (1997) ressalta que a interatividade presente hoje nas mídias tradicionais, 

principalmente as tecnologias digitais, trouxe novas formas de circulação da informação, e 

que antes se tinha um modelo de “Um-Todos”, ou seja, a informação partia sempre do 

jornalista e, hoje em dia, esse novo modelo é constituído de “Todos-Todos”, numa forma 
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descentralizada que trazer a informação, fazendo mais presente o ouvinte e auxiliando 

também na produção de notícias. 

O rádio passou e passa por transformações desde o início da década de 90, com a 

chegada da internet no Brasil. Segundo Lopez (2010) foi nessa época que as emissoras 

brasileiras começaram a se inserir na rede, criando seus sites e buscando manter-se 

atualizadas com o auxílio das novas tecnologias. Surgiu, então, o chamado ouvinte-internauta, 

visto que o receptor do rádio também passa a ser usuário da internet, ampliando ainda mais as 

opções de interatividade, ou mesmo, tornando-se um coprodutor de conteúdos, na medida em 

que seus discursos são midiatizados ao longo dos programas. 

Com os sites, foram criados diversas maneiras de interatividade do ouvinte com o 

rádio, como seções “fale conosco”, enquetes, fóruns, salas de bate-papo, via e-mail ou então 

programas de mensagens instantâneas (como MSN e GTalk) e blogs, e mais recentemente, a 

utilização das aplicativos de telefonia celular e redes sociais (Twitter, Facebook, Whatsapp), 

tendo a possibilidade de interagir não somente com a emissora, mas também com os 

profissionais e com outros ouvintes, criando uma rede de troca de informações.  

É justamente entender a relação, ou seja, a constituição de vínculos estabelecidos 

através de circuitos de interação, que se pretende desenvolver neste estudo, por meio da 

compreensão da forma como é utilizado o aplicativo whatsapp durante programa “Gaúcha 

Atualidade” para captar a atenção do ouvinte. 

O sinal de internet móvel auxilia a interatividade, visto que tem-se a possibilidade de 

acesso de qualquer lugar, podendo interagir com o rádio, através de aplicativos criados para 

telefonia móvel, a hora que quiser. Lopez (2010) ainda lembra que esse número maior de 

possibilidades de interação permite um diálogo constante entre o ouvinte e o comunicador, 

resultando em um possível intercâmbio de informações.  

Mesmo que o ouvinte disponha de diversas formas de interatividade, ainda assim, sua 

participação está condicionada a uma espécie de filtro, pois nem tudo que é enviado, é lido. 

Mas como é feito esse “filtro”? É uma pergunta que pretende-se responder ao longo desta 

pesquisa. Isso não quer dizer que não existam outras formas de interferir na programação, e a 

internet é uma aliada ao ouvinte para que ele não se sinta ignorado.  

Percebe-se que, cada vez mais, o ouvinte possui maneiras de entrar em contato com 

seu programa favorito. Desta maneira, o ouvinte utiliza-se dessas opções para se fazer 

presente e ativo no rádio, mostrando que esses espaços são de suma importância para o 

processo de convergência midiática em que vivenciamos, potencializando o jornalismo 

colaborativo. 
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3.3 A RÁDIO GAÚCHA 

 

A Sociedade Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, foi fundada em 8 de fevereiro de 1927 e 

as transmissões, em caráter oficial, começaram em 19 de outubro de 1927 (FERRARETTO, 

2002, p. 43). Foi a primeira rádio de Porto Alegre a transmitir continuamente sua 

programação. Adquirida em 1957 pelo então comunicador e empresário Maurício Sirotsky 

Sobrinho, deu início à formação da Rede Brasil Sul (RBS) que, posteriormente, viria a ser um 

dos maiores grupos de comunicação do Brasil. 

No final dos anos 70, a Rádio Gaúcha passou a transmitir, de forma pioneira, em 100 

quilowatts, o que permitiu aumentar sua cobertura, chegando até cidades do interior do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Nos anos 80, a Rádio Gaúcha passou a reservar a maior parte da sua programação ao 

jornalismo. Com investimento em pessoal e equipamentos, a emissora adotou um formato talk 

and news, tendo uma programação voltada ao jornalismo baseado em notícias, debates, 

entrevistas e esportes, como é até hoje. O programa Gaúcha Repórter, sob o comando de José 

Antônio Daudt, marcou o início deste estilo de programação. Dessa maneira, o rádio 

reestruturou-se institucionalmente e em relação à linguagem. E isso permite não só a 

sobrevivência, mas também a evolução. Foi nessa época que se criou o slogan levado até os 

dias de hoje, Gaúcha – A fonte da informação. 

 De acordo com Neuberger (1997), a Rádio Gaúcha cresceu nas últimas três décadas, 

ao intensificar seus programas jornalísticos e suas jornadas esportivas, assim tornando-se a 

preferida da audiência. 

Atualmente seu conteúdo alcança todo o Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina e 

Paraná. Com a Rede Gaúcha Sat, a emissora abrange mais de 100 emissoras aliadas em todo o 

país, sendo considerada a maior rádio do sul do Brasil. 

Entre os programas que se destacam na rádio estão: Sala de Redação, Show dos 

Esportes, Correspondente Ipiranga, Gaúcha Atualidade, Gaúcha Hoje, Notícia na Hora Certa, 

além das transmissões de jogos da dupla Gre-Nal e da seleção brasileira de futebol. 

 

3.4 O PROGRAMA GAÚCHA ATUALIDADE 

 

Um dos programas mais antigos da Rádio Gaúcha, o ‘Gaúcha Atualidade’ está no ar 

há mais de 30 anos e sua primeira transmissão foi em 1º de agosto de 1977. Desde seu 

princípio, o programa teve como foco as questões que envolvem a política (tanto regional, 
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quando nacional), a economia e o factual. Atualmente o programa vai ao ar de segunda a 

sexta, das 8h10 min às 9h30 min, e tem como âncora o jornalista Daniel Scola, contando 

ainda com a presença das jornalistas políticas, Rosane de Oliveira, no estúdio em Porto 

Alegre e Carolina Bahia, que participa do programa direto do estúdio da RBS/Rádio Gaúcha 

em Brasília.  

Durante o programa são tratados assuntos sobre política, economia, boletins de 

trânsito, previsão do tempo e notícias do momento. Há também um quadro fixo sobre futebol, 

com comentários de Pedro Ernesto Denardin. No decorrer do programa, há entrevistas sobre 

assuntos que estão em pauta no dia. Geralmente são duas entrevistas por dia. A primeira 

ocorre na parte inicial do programa, entre 8h15 min e 8h30 min, com assunto relacionado ao 

tema principal do dia e o tempo de duração varia. E a segunda entrevista ocorre após às 9h. 

Há casos em que o factual pode derrubar a pauta elaborada anteriormente e, nesta 

circunstância, há todo um remanejamento do roteiro do programa. 

Em relação ao formato do programa, ainda não há uma definição certa. Ele se encaixa 

no conceito de programa de entrevista de Ferraretto (2001), que diz “nele é fundamental a 

figura do apresentador que conduz as entrevistas, chama repórteres e, quando necessário, 

emite opiniões” (FERRARETTO, 2001, p. 56) e também no formato mesa redonda, que diz 

“a opinião de convidados ou de participantes fixos constitui a base da mesa redonda, 

tradicional tipo de programa radiofônico que procura aprofundar temas de atualidade, 

interpretando-os” (FERRARETTO, 2001, p. 56). Também se encaixa no gênero radiofônico 

de notícias, de André Barbosa Filho (2003), para quem “as notícias explicadas, são as que 

aparecem nos boletins e/ou radiojornais e enfocam o fato em si e tudo o que acompanha e seja 

fundamental para seu entendimento” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 90-91) e no gênero mesa 

redonda, que é “composta por especialistas que, tendo ou não valores comuns, procuram 

esclarecer e elucidar o público sobre um ou mais temas abordados” (BARBOSA FILHO, 

2003, p. 103).  Desta forma, ainda não encontramos uma definição que se enquadre 

perfeitamente no formato do programa. No momento, estamos chamando de um programa 

radiofônico com um formato hibrido, já que possui vários formatos dentro de um único 

programa.  

Para a interatividade do programa é utilizado o torpedo sms e o whatsapp. Este último 

foi colocado à disposição dos ouvintes no dia 21 de março de 2014, quando a média de 

torpedos sms recebidos girava em torno de 100 por programa. Após a implementação do 

whatsapp, esse número reduziu em cerca de 60%, passando a receber cerca de 40 torpedos 
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sms durante o programa, enquanto o aplicativo whatsapp passou a receber em média 180 

mensagens, tornando o whatsapp o dispositivo mais utilizado durante o programa.  

 

 
 À esquerda, Rosane de Oliveira com o celular onde é utilizado o aplicativo whatsapp; no centro, o apresentador Daniel 

Scola e, à direita, a produtora Babiana Mugnol. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Ao longo de todo o trabalho para a elaboração desta pesquisa foram utilizadas 

diferentes técnicas e métodos de investigação. Este estudo teve início pela escolha do objeto, 

e, de acordo com Barros e Junqueira (2012): 

 

É importante optar por um tema relacionado com os interesses acadêmicos do 

pesquisador ou com sua experiência e/ou perspectivas de trabalho, área de atuação 

ou objeto de curiosidade acadêmica. Escolher corretamente o tema é crucial para o 

êxito do trabalho (BARROS; JUNQUEIRA, 2006, p. 39). 

 

Neste sentido, a escolha se deu por uma afinidade e interesse da pesquisadora com tal 

assunto, além de tratar de uma temática na qual há poucas pesquisas sobre o tema. E também 

por ver que há um potencial a ser explorado com este objeto em questão, uma vez que utiliza-

se de um aplicativo móvel novo e que está em gradativa expansão no meio radiofônico. 

 A partir desta escolha, iniciou-se a fase de pré-observação do objeto, a fim de 

reconhecer algumas marcas que seriam importantes durante a pesquisa. 

Concomitantemente, foram realizadas buscas por trabalhos e pesquisas científicas que 

tivessem sido publicados e com alguma relação com o assunto, para possibilitar um maior 

entendimento sobre a temática. Este processo é conhecido como estado da arte. 

 Posteriormente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o referencial teórico 

que nortearia esta pesquisa. Ilda Stumpf (2012) define pesquisa bibliográfica como: 

 

Num sentido amplo, é o planejamento global inicial de qualquer trabalho de 

pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção bibliografia pertinente 

sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada 

toda a literatura que o aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do 

pensamento dos autores, acrescido de suas próprias ideias e opiniões. (...) é um 

conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 

selecionar documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 

anotação ou fichamento das referencias e dos dados dos documentos que sejam 

posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico (STUMPF, 2012, p. 

51). 

 

Com o auxilio da pesquisa bibliográfica, foi possível definir linhas teóricas que 

norteariam este trabalho. A partir deste estudo, com a compreensão dos conceitos, pudemos 

estabelecer um diálogo entre autores sobre as temáticas relacionadas durante o capítulo de 

referencial teórico e que posteriormente são revistas durante a análise do objeto.  

Após o período de pré-observação e de pesquisa bibliográfica, foi realizada a técnica 

de entrevista semiaberta (ou semiestruturada), que consiste em um método qualitativo. Duarte 

(2012, p. 66) define entrevista semiaberta como “modelo de entrevista que tem origem em 
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uma matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa”. Ainda 

nesse sentido, Duarte (2012) ressalta que: 

 

As questões, sua ordem, profundidade, forma de apresentação, dependem do 

entrevistador, mas a partir do conhecimento e disposição do entrevistado, da 

qualidade das respostas, das circunstancias da entrevista. Uma entrevista semiaberta 

geralmente tem entre quatro e sete questões, tratadas individualmente como 

perguntas abertas. O pesquisador faz a pergunta e explora ao máximo cada resposta 

até esgotar a questão (DUARTE, 2012, p. 66). 

 

Foi desta maneira que se trabalhou. A visita a emissora e a entrevista com a produtora 

do programa, Babiana Mugnol, ocorram nos estúdios da Rádio Gaúcha em Porto Alegre, no 

dia 11 de setembro de 2014. Nela, há um roteiro de perguntas semiestruturadas, que não 

necessariamente seguiram a ordem em que estavam dispostas. A escolha deste tipo de 

entrevista se deu por haverem dúvidas pontuais que precisavam ser esclarecidas e também por 

permitir que, a partir das respostas dadas, pudessem surgir novos questionamentos. Durante 

esta entrevista foi possível esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do objeto para a análise, 

além de vê-lo em ação. 

Durante a visita aos estúdios, pôde-se perceber quem é o responsável pela escolha das 

mensagens que serão lidas no ar e como se dá essa escolha, além de ver o tipo e a quantidade 

de mensagens que chegam, dentre outras observações pertinentes. 

Após os métodos e técnicas escolhidos, foi necessário elencar três programas para que 

fossem analisados a seguir, eleitos de modo aleatório, de maneira que contemplasse os 

objetivos aqui traçados. A escolha por três programas se deu por ser um programa longo, de 

uma hora e meia de duração e em três edições é possível ter uma diagnóstico do programa e 

suas funcionalidades. Especificadamente, estes programas trazem um bom diálogo entre 

integrantes do programa e ouvintes, sendo possível verificar a utilização das estratégias e a 

importância do whatsapp durante o programa. 

Diante disto, no próximo capítulo, partiremos para a análise das estratégias discursivas 

midiáticas para fazer funcionar o dispositivo interacional com fins de produzir uma espécie de 

rede de ouvintes que dão vida ao dispositivo radiofônico e que, de certa forma, auxiliam no 

processo de dinamização do programa, a partir do contrato de leitura que ele propõe.  
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5 GAÚCHA ATUALIDADE E AS NOVAS PRÁTICAS DE INTERATIVIDADE 

 

 

A partir de agora, feitas as considerações a respeito do referencial teórico, trazidas as 

informações sobre o objeto e também apresentadas as técnicas e os procedimentos 

metodológicas no capítulo anterior, far-se-á uma análise buscando compreender e responder 

ao problema que norteou esta pesquisa. Neste momento, vamos observar analiticamente 

fundamentada a partir do manancial teórico constituído no corpo desta pesquisa, 

vislumbrando alcançar os objetivos traçados no início do presente trabalho. 

  

 

 

5.1 GAÚCHA ATUALIDADE – PROGRAMA DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 

 

Conforme explicado no capítulo de metodologia, elencaram-se três programas para 

serem analisados nesta pesquisa. O primeiro deles é o do dia 10 de setembro de 2014, que 

tratou de obras em prédios históricos de Porto Alegre e também sobre os cavaletes de 

candidatos que estavam espalhados pela capital gaúcha devido ao mau tempo. Na própria 

vinheta inicial do programa, já há o chamado para o apresentador Daniel Scola. 

 

- Olá! Muito bom dia. São 8 horas e 12 minutos agora, temperatura em declínio aqui 

na região metropolitana. Imagine que no início da madrugada, a temperatura era de 



31 

 

27 graus em Porto Alegre e agora 15 graus e 8 décimos, ou seja, a temperatura caiu 

12 graus nas últimas horas, com a mudança de tempo aqui na região metropolitana. 

Bom, hoje é quarta-feira, 10 de setembro, Gaúcha Atualidade no ar. Hoje nós vamos 

falar sobre obras nos prédios históricos e culturais aqui na capital. A nossa 

reportagem foi conferir como estão às obras de recuperação de edifícios que abrigam 

espaços culturais e locais que ainda estão em construção, como é o caso do tema de 

hoje da nossa reportagem, que vai abrir o Gaúcha Atualidade de hoje, a construção 

do multipalco complexo do Teatro São Pedro, uma obra que vai custar mais que o 

dobro do valor orçado e ainda não tem data para ficar pronto. É um dos assuntos do 

Gaúcha Atualidade desta quarta-feira. É o programa que está no ar a partir de agora 

com todas as notícias importantes desta manhã, Rosane de Oliveira (...). 

  

Logo na apresentação do programa é anunciado, além da hora certa e da temperatura, 

o destaque principal do programa, trazendo o lead sobre tal assunto. Desta forma, constitui-se 

uma maneira tradicional de apresentação de programas radiofônicos, conforme sugere 

Salomão (2003): 

 

Quando o receptor liga o aparelho e sintoniza a emissora de sua preferencia, o 

primeiro compromisso é o de reconhecimento. O ouvinte se identifica com os atos 

de fala, a abordagem das coisas do mundo, ou seja, com o local que é construído 

para ele, pelo enunciador  (SALOMÃO, 2003, p. 53).  

  

A partir deste conceito, percebe-se que os contratos de leitura estão ligados aos 

enunciadores, no qual são eles que ativam os interesses do ouvinte a fim de constituírem 

vínculos com determinado programa de seu interesse.  

 Dando continuidade ao programa, Daniel Scola aciona seus coprodutores.  

 

– Rosane de Oliveira, bom dia! – Bom dia, Scola, Carolina, bom dia ouvintes. Olha 

Scola, com essa ventania, nós temos um novo esporte aqui, que é o de arremesso de 

candidatos.  

– É, né?! 

– Ou decolagem de candidatos. Não que alguém esteja fazendo isso, é só o vento 

mesmo. Cavaletes colocados na rua, na Ipiranga, estão caindo todos, aqui na Érico 

Veríssimo nós temos vários candidatos deitados no chão, e eu fico me perguntando: 

Por que raios os candidatos não se dão conta de que num dia como hoje tem que 

deixar os cavaletes no galpão?! 

 

Com este relato de Rosane, coloca-se em circulação uma nova informação, ao 

midiatizar tal informação, o ouvinte é instigado a participar, visto que possivelmente muitos 

podem estar sendo afetados com o problema relatado.  

 

– (...) Hein Carolina Bahia, bom dia!  

– Bom dia Scola, Rosane, bom dia aos ouvintes. Pobre cidade que fica com, no final 

das contas, com um monte de lixo no chão né, porque ninguém sabe quem é 

candidato que está ali, a propaganda eleitoral não é feita, enfim, o mesmo acontece 

aqui na Capital Federal, não é só o efeito do vento em Porto Alegre, mas também 

aqui em Brasília. E aqui em Brasília, hoje dia de CPI, será que é pra valer? Agora às 

10 horas os lideres dos partidos que integram a comissão mista parlamentar de 

inquérito (...). 
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Carolina Bahia, que entra ao vivo, participa do programa através de um link, direto dos 

estúdios da RBS Brasília. Ela traz um panorama da política na Capital Federal, além de tecer 

comentários sobre os assuntos abordados no programa. Neste dia, ela trouxe o exemplo de 

que em Brasília também há problema com cavaletes de propaganda eleitoral espalhados pelas 

ruas da cidade.   

 Após a primeira fala de todos os integrantes do programa, o âncora Daniel Scola traz 

novamente a hora certa e ainda completa com o chamamento a participação do ouvinte: 

 

Bom, Gaúcha Atualidade, agora são 8 e 14, 8 horas e 14 minutos. O nosso torpedo 

9971-9262, 9971-9262 e o whatsapp já tá na mão da Rosane aqui 9503-3848, 

Rosane. 

 

Neste momento, foi feito o convite para que o ouvinte participe do programa. A 

estratégia que se percebe é de apresentar primeiro os temas que serão debatidos ao longo do 

programa, para depois fazer esse chamamento. Assim sendo, ele já estará por dentro do que 

será debatido, instigando a participação dele a partir da identificação com tal assunto.  

Logo após esse chamado de participação, é acionado o aplicativo móvel whatsapp e a 

primeira mensagem é lida: 

 

– Já começo com uma pergunta do Gustavo Ferreira, e se esses cavaletes 

machucarem alguém ou arranharem algum carro, quem paga?  

– Boa pergunta né?!  

– Boa pergunta, Gustavo. Na minha opinião, não há dúvidas, quem paga é o 

candidato se um cavalete arranhar um carro ou machuca alguém, um cavalete que 

está aqui, colocado nesse dia de vento. – Por lei ou sem lei, né Rosane?! Por lei ou 

sem lei teria que ser o candidato que teria que assumir essa reponsabilidade – E 

daqui a pouco começam a nadar candidatos no diluvio, que é o que acontece nesses 

casos. (...) 

 

A partir daí, o ouvinte é trazido para dentro do programa, fazendo um questionamento 

pertinente, onde todos os sujeitos pertencentes ao programa interagem entre si, emitindo suas 

opiniões, concordando e/ou discordar com tal questionamento. Neste momento fica evidente o 

processo de circulação de informação com o acionamento do whatsapp. 

A responsável pela seleção de mensagens que são lidas no ar é a coprodutora Rosane 

de Oliveira. Conforme informações obtidas em visita ao programa, Rosane procura escolher 

uma mensagem que possa sintetizar várias que chegam falando sobre o mesmo assunto.  

Após esta primeira interatividade no programa, foi dado prosseguimento com a 

reportagem especial sobre as obras em prédios históricos de Porto Alegre, relatos de Carolina 

Bahia sobre Brasília e, na sequência, foi chamado o primeiro intervalo.  
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Ao retornar do intervalo, o âncora faz menção novamente à hora certa e à temperatura 

e chama os repórteres Felipe Daroit e Mateus Ferraz para trazerem informações do trânsito 

nas ruas da capital e região metropolitana, respectivamente. Posteriormente, ainda é acionado 

o jornalista especializado em meteorologia, Cléo Kuhn, para falar sobre a previsão do tempo. 

Estes serviços que são prestados fazem parte do rádio, independente do gênero do programa. 

Barbosa Filho (2003, p. 37) ressalta que “o rádio nos oferece serviços variados no campo da 

informação e do conhecimento: entretenimento, notícias, etc. Há mais de um século faz 

história e estabelece vínculos mediadores com as pessoas de diferentes localidades, com suas 

diferentes culturas e práticas”. 

Novamente, a interatividade do programa através do whatsapp é acionada:  

 

- (...) este é um dos principais temas das mensagens no whatsapp, Scola. Diz aqui o 

Fabrício Ribeiro, que na chegada a Porto Alegre pelo aeroporto Salgado Filho, 

também estão todos os cavaletes no chão. 

 

Outra vez o ouvinte se torna coprodutor, trazendo informações aos sujeitos que estão 

dentro do estúdio e compartilhando com os demais. Esta relação entre receptor e emissor dá-

se através de contratos de leitura, que são estratégias de discurso que permitem criar e manter 

a relação com seus leitores. 

Mais uma, vez é feito o chamamento do ouvinte para a participação no programa: 

 

- Bom, 8 e 42. O nosso torpedo 9971-9262 e o whatsapp 9503-3848. 

  

Esse chamado que é feito para a participação do ouvinte, mesmo que não 

explicitamente, vai ao encontro do pensamento de Salomão (2003), sobre esse “novo” jeito de 

fazer rádio: 

A estratégia discursiva que as principais emissoras radiofônicas vêm buscando é a 

de estabelecer com o receptor uma via de mão-dupla, em que o ouvinte passou a 

ocupar uma nova posição no contexto discursivo (2003, p. 23). 

 

Outra vez, Rosane de Oliveira traz informações que partiram de ouvintes: 

 

- E dá-lhe cavaletes aqui. Olha só, a Caroline me mandou uma sequencia de fotos 

feitas na Ipiranga, impressionante, só placas no chão. Ela diz que captou a foto 

dessas placas e também é testemunha de que durante a noite muitos candidatos estão 

deixando as placas no lugar e que há muitas, também contrariando a lei, 

atrapalhando o trânsito. É permitido colocar o cavalete, desde que, ele não atrapalhe 

a visão dos motoristas. 

 

Nesta participação do ouvinte, ficou claro mais uma funcionalidade que o aplicativo 

whatsapp permite: o envio de fotos. Deste modo, percebe-se que as fotos tiveram um papel de 
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midiatizar, de certa forma, o que vinha sendo dito durante o programa, a respeito dos 

cavaletes que estavam no chão devido ao vento.  

Outro aspecto que fica evidente é o de o ouvinte confirmar aquilo que Rosane já havia 

dito sobre a permanência de cavaletes durante a noite, evidenciando o que Verón chama de 

contrato de leitura aqui existente. Novamente, é acionado o dispositivo móvel: 

 

– Acabo de atropelar o Aécio, diz um outro leitor aqui. (risos) Os cavaletes vão para 

as ruas, a gente sempre aqui brinca, quando chove e depois começam a nadar no 

dilúvio, a gente diz: lá vai passando o fulano, lá vai passando o fulano.  

– Mas isso vai ficar perigoso, hein, se já tem carro atropelando placa, isso vai acabar 

atrapalhando o trânsito.  

– Pode furar pneu, tem umas que tem preguinho também, então tá complicado. 

 

Neste caso, novamente, o ouvinte torna-se um coprodutor colocando em circulação 

uma informação que até então não havia sido referenciada e, mesmo em tom de brincadeira, 

tanto Rosane como Carolina, demonstram certa preocupação com a situação mencionada, 

ficando clara a importância da linguagem radiofônica, pois, mesmo que em tom descontraído, 

a informação não perdeu sua importância. 

 Até aqui, percebeu-se que o assunto trazido no início do programa como sendo o 

principal, não rendeu nenhuma menção de ouvinte, em compensação, um comentário feito por 

Rosane logo no início, falando da situação em que estavam os cavaletes com propaganda 

eleitoral nas ruas, dominou as mensagens. Este acontecimento vai ao encontro do que Babiana 

Mugnol, produtora do programa, relatou, citando que nem sempre o assunto que é planejado 

como o principal para o programa é o que repercute com os ouvintes e que, por isso, o 

programa vai se formatando no decorrer do mesmo. 

Após a leitura dos patrocinadores do programa, é encerrado o segundo bloco. No 

retorno, a hora certa e temperatura novamente são informadas, com menção ao quadro de 

Pedro Ernesto Denardin, que entra ao vivo, via telefone, para falar sobre a dupla GreNal. 

Após algumas considerações, mais uma vez é acionado o whatsapp: 

 

- Olha só o recado do Rafael Breda, de Porto Alegre: Quase que um cavalete pega 

carona comigo, agora a pouco na Ipiranga, veio voando em direção ao carro. 

 

Neste caso, não foram feitos comentários a respeito da mensagem do ouvinte. Foi 

dado prosseguimento normal ao programa. Porém, novamente é dada “voz” ao ouvinte: 

– (...) bom, já tá chovendo no Sul do estado, né Rosane?  

– Vitor Nercim informa que chove muito na cidade de Rio Grande, diz que a chuva 

foi intensa durante à noite, todas as ruas alagadas e que resumindo, a cidade está 

debaixo d’água.  



35 

 

– Puxa vida, chove forte então na metade Sul do estado, principalmente na região de 

Rio Grande, que nos ouve pela Gaúcha Zona Sul, 102.1.  

– Mostardas chove também, informa o nosso ouvinte lá de Mostardas, que nos ouve 

pela Gaúcha Zona Sul. 

 

Aqui se faz presente a autorreferencialidade, ao citar que o ouvinte está ouvindo a 

rádio através da emissora própria da rádio na região sul do estado, e não por uma emissora de 

rádio que só retransmite o sinal. Também percebe-se que a “voz” que é dada ao ouvinte 

durante o programa, gera um sentimento de empatia e proximidade entre emissor e receptor. 

Neste sentido, Damas (2007) afirma que: 

 

Especificamente, esta vantagem se faz particularmente presente nas modalidades 

que tem por objetivo expressar uma opinião, apontar informações, realizar perguntas 

ou denunciar alguma situação. Nesses casos, a intervenção dos ouvintes podem 

contribuir para enriquecer o programas com visões diferentes do apresentador. 

(DAMAS, 2007, p.127) 

 

Dando prosseguimento ao programa, foram feitos alguns anúncios, posteriormente 

chamado o quadro do Cláudio Britto, intitulado “Radar eleitoral” e, em seguida, o intervalo 

comercial. Ao retornar, tem ‘agenda dos candidatos’, comentário da Giane Guerra sobre 

economia e a repórter Kelly Matos que estava circulando nas ruas de Porto Alegre, a qual 

falou sobre o transtorno causado pelo vento nos materiais de campanhas eleitorais, indo ao 

encontro dos comentários de ouvintes, relatando que a cidade estava um “caos”. Nota-se aqui 

que o ouvinte possui grande influência durante o programa, visto que foi a partir de 

mensagens enviadas por eles, relatando como estava a cidade, que a produção enviou um 

repórter para reiterar aquilo que vinha sendo descrito pelos seus ouvintes. 

 Outra vez, há uma referencialidade ao whatsapp como forma de convidar o ouvinte a 

participar: 

 

- O nosso whatsapp 9503-3848, Rosane.  

- O Franco informa que tem um acidente grave em Caxias, com pessoa presa nas 

ferragens, Scola. Não deu detalhes do local ainda, estamos apurando lá com nossa 

reportagem em Caxias. 

 

Novamente, o ouvinte é visto como coprodutor trazendo informações locais que 

acabam sendo midiatizadas com todos, a partir do dispositivo interacional rádio, além de estar 

prestando um serviço de informação aos demais ouvintes. Volta Carolina com destaques de 

Brasília e segue o programa até a próxima intervenção com ouvintes: 

 

– Bom, são 9 e 14, vamos adiante. O trânsito, Carolina e Rosane, ele nos prega cada 

peça né, um ouvinte nos mandou mensagem alertando sobre um acidente em Caxias 

do Sul e como ele parou para ver o que estava acontecendo, ele também nos mandou 
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algumas fotos e a Rosane me mostrou as fotos e eu perguntei: isso é um carro ou é 

um caminhão? E ela disse: eu não tô conseguindo ver direito, se transformou numa 

bola, num amontoado de ferro, né Rosane?  

– É, aparentemente é um caminhão né, é uma coisa horrível às fotos, esse acidente 

aqui que o Franco mencionou lá em Caxias do Sul, ele não disse em que ponto foi, 

aparentemente a pessoa tá morta nas ferragens aqui, é uma coisa muito, muito 

chocante. Pode ser um caminhão, pode ser uma caminhonete, é uma coisa... é um 

veículo grande, tudo indica que é um caminhão sim, mas olha, ficou tão destruído 

que a gente tem até dificuldade para descrever, Scola. 

 

O fragmento acima demonstra, mais uma vez, a importância da interatividade com o 

ouvinte. Foi ele quem trouxe a informação, e ainda, com o auxilio dos recursos do dispositivo 

móvel, conseguiu ‘mostrar’ a gravidade do acidente referido. Com o detalhamento, tanto de 

Scola como de Rosane, foi passada a real situação do acontecimento, por meio de uma 

linguagem radiofônica detalhada, fazendo com que o ouvinte trabalhe sua imaginação. Neste 

sentido, Meditsch ressalta que:  

 

A linguagem radiofônica é o conjunto de formas sonoras e não sonoras 

representadas pelos sistemas expressivos, da palavra, da música, dos efeitos sonoros 

e do silencio, cuja significação vem determinada pelo conjunto de fatores que 

caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo-visual dos ouvintes 

(MEDITSCH, 2005, p. 329). 

 

Após esta manifestação, o programa seguiu para o intervalo comercial. Ao retornar, já 

se encaminhando para a sua finalização, foram trazidas mais algumas informações e os 

destaques finais de cada integrante do programa, encerrando assim, o programa Gaúcha 

Atualidade do dia 10 de setembro. 

 O que pôde ser percebido nesta primeira análise do programa é que há uma 

participação efetiva do ouvinte e essa interatividade é benéfica tanto para o sujeito emissor, 

que é alimentado por informações a todo o momento, quanto para o sujeito receptor, que é 

abastecido por constantes informações atualizadas. Fica claro também a postura desse novo 

ouvinte do rádio atual, um sujeito que deixou de ser passivo, passando a alguém que também 

quer fazer parte da notícia.  
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5.2 GAÚCHA ATUALIDADE – PROGRAMA DE 24/09/2014 

 

O segundo programa analisado é do dia 24 de setembro de 2014, onde Daniel Scola 

inicia com a abertura tradicional, ressaltando o nome do programa, hora certa e temperatura. 

Neste dia, como vinha acontecendo ao longo da semana, o programa estava recebendo o 

candidato ao governo do RS, Vieira da Cunha, fazendo parte de uma série de entrevistas com 

os candidatos postulantes ao governo do estado. Após a apresentação do candidato, foi feito o 

primeiro contato com as coprodutoras do programa, Rosane de Oliveira e Carolina Bahia, que 

fizeram sua costumeira saudação inicial. Posteriormente foi feito a primeira menção ao 

whatsapp: 

– O nosso torpedo é 9971-9262 ou pelo whatsapp 9503-3848. 

 

No início do programa, novamente foi feito o chamado ao whatsapp, convidando o 

ouvinte a interagir na programação. Novamente observou-se a estratégia enunciativa de 

apresentar primeiros os assuntos que seriam debatidos ao longo do programa e, logo em 

seguida, anunciar o número para contato.  

Percorridos os dez primeiros minutos de programa, com a entrevista do candidato 

Vieira da Cunha foi encerrado o primeiro bloco. 

Ao retornar, novamente foram mencionados a hora certa e os patrocinadores. Dando 

prosseguimento ao programa, Scola e Rosane falaram sobre determinado assunto e após 

foram acionados os repórteres que faziam a cobertura do trânsito, tanto na região 

metropolitana, quanto na capital. Cléo Kuhn também foi chamado para informar a previsão do 

tempo naquele dia, encerrando, assim, o segundo bloco do programa. Percebeu-se aqui que 

até o momento, apesar do convite à interatividade, os ouvintes ainda não foram acionados.  

O terceiro bloco iniciou com uma menção às mensagens, mas nenhuma foi lida: 

 

- A Rosane tá conferindo os torpedos de ouvintes, as mensagens de ouvintes pelo 

whatsapp 9503-3848. Antes disso, Carolina um destaque aí de Brasília (...). 

 

Novamente foi feito o convite à participação do ouvinte através da divulgação do 

número do whatsapp. Winocur (apud Garrido e Kroth, 2013, p. 6) destaca que a “participação 

do ouvinte faz parte da estrutura do programa”. Ao encontro deste pensamento, é utilizada a 

estratégia de enunciar diversas vezes o número do whatsapp, como forma de convidá-los à 

participarem do programa. E como já mencionado, quem fica com o aparelho celular, que 

recebe tais mensagens via whatsapp durante o programa, é Rosane de Oliveira. 
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– Bom são 8 e 44, umas mensagens de ouvintes pelo 9503-3848, Rosane, os 

ouvintes estão se manifestando sobre o quê exatamente?  

– Bom, aqui há uma informação da Soila Fernandes, para as pessoas tomarem 

cuidado na freeway por que informa ela, têm dois caminhões estragados logo depois 

da alça de acesso da Avenida Assis Brasil.  

– Informação de trânsito portanto (...). 

 

No fragmento acima, o ouvinte funcionou como um coprodutor do programa, já que 

não é possível manter um repórter em cada local, o ouvinte atua como um deles, trazendo 

informações para serem midiatizadas através do dispositivo radiofônico, assim, é colocada em 

circulação uma informação pertinente aos demais ouvintes. A midiatização se faz presente, 

sendo importante nesse momento. 

Após essa primeira participação do ouvinte, o programa teve seu prosseguimento 

normal, com o quadro do Pedro Ernesto Denardin, que falou sobre futebol, principalmente da 

dupla Gre-Nal. Em seguida, mais uma vez foi acionado o whatsapp: 

 

– O Adriano Boff de Viamão aqui pelo whatsapp faz a seguinte pergunta: Como que 

a legislação eleitoral é tão exigente e permite três inserções comerciais do PT 

exclusivamente malhando a Marina em um só espaço comercial?  

– Bom, é que é assim Adriano, o espaço, as inserções, elas são divididas pelo 

mesmo critério em que se divide o tempo no horário eleitoral, pelo tamanho das 

coligações e pelo número de deputados que cada partido tem, portanto a proporção 

de inserções comerciais é a mesma, a presidente Dilma Rousseff tem um tempo 

muito maior que os outros candidatos no horário eleitoral e um número muito maior 

de inserções e o conteúdo dessas inserções ele é absolutamente livre, não tem 

censura, se um candidato se sentir prejudicado, ele precisa entrar na justiça e pode 

haver a punição ou com retirada de tempo nos próximos programas, depende da 

avaliação da justiça eleitoral, agora o conteúdo pode fazer os três na sequência da 

mesma forma, não tem censura prévia sobre o conteúdo dos programas.  

– Assim como a candidatura de oposição pode fazer a mesma coisa, né?! Só que ela 

tem um espaço um pouquinho menor de acordo com sua proporção.  

– Podemos dar o exemplo esse da propaganda da TV em que a presidente Dilma fez 

aquela crítica à proposta de independência do banco central, fazendo com que a 

comida desaparecesse da mesa do trabalhador, o comitê de campanha da candidata 

Marina entrou na justiça pedindo a retirada daquela campanha do ar e não recebeu o 

tribunal superior eleitoral não concedeu a retirada daquele programa, quer dizer, os 

temas são debatidos e julgados pelo TSE e nesse caso, por exemplo, o TSE 

considerou legítimo esse tipo de programa, esse tipo de crítica ou ataque, enfim, esse 

modelo de programa.  

 

Percebemos que, a partir de uma mensagem enviada por um ouvinte, foi colocada em 

circulação uma pergunta envolvendo determinada situação tendo os três integrantes do 

programa participado das respostas. Este é um caso claro de contratos que vão se amarrando 

durante o programa, todos participam para uma resposta ao ouvinte que os questionou, mas 

que serve para todos os ouvintes do programa.  

Está presente uma situação em que o ouvinte sente-se ouvido e pertencendo ao 

universo radiofônico. Isto vai ao encontro do que a produtora Babiana Mugnol disse à 
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pesquisadora em entrevista, que na medida do possível, tenta-se dar respostas aos ouvintes, e 

que em determinados casos, são enviadas respostas via whatsapp mesmo.  

 

– Scola deixa eu fazer um pedido de compreensão aos nossos ouvintes, a gente tem 

esse número do whatsapp, o número 9503-3848, mas ele é para mensagem de 

whatsapp, em espero que os ouvintes compreendam que eu não tenho como atender 

o telefone aqui, enquanto nos estamos no ar, então às vezes as pessoas ficam 

ligando, ligando insistentemente, não adianta ligar, eu não tenho como atender esse 

telefone, mandem mensagem que é por meio de mensagem que a gente se comunica 

por esse telefone.  

 

A jornalista Rosane de Oliveira esclarece que o número divulgado é somente para 

interatividade via mensagens por whatsapp e não para ligações, uma vez que o programa não 

trabalha com atendimento de ligações telefônicas. Após esse pedido da Rosane, foi chamado o 

quadro do Cláudio Britto, ‘Radar eleitoral’, que tratou sobre o assunto levantado pelo ouvinte 

na mensagem anterior. Nota-se que há um fluxo contínuo de troca de informações entre 

emissor e receptor, com o acionamento dos sujeitos participantes do programa.  

Novamente foi feito o chamamento para a interatividade: 

 

– Agora 8 e 54, 9503-3848, 9503-3848 é o nosso whatsapp para mensagens de 

ouvintes, seu destaque aí de Brasília, Carolina (...). 

 

O programa seguiu seu fluxo normal, com a jornalista Carolina Bahia trazendo 

informações, direto de Brasília, sendo, posteriormente, acionado um ouvinte através do 

whatsapp: 

 

– Mensagem do Iuri aqui pelo whatsapp: É incrível como as coisas são aqui no 

Brasil, como a lei de retirada das placas políticas dos canteiros, vejo todos os dias 

homens correndo com as placas nas costas arriscando suas vidas, atravessando as 

ruas e caminhonetas paradas em locais proibidos, aguardando essas pessoas.  

– Essa lei é uma lei muito estranha mesmo, como a gente já disse aqui, acabou né, 

esse é o último ano que nós teremos essas placas nos canteiros, depois na próxima 

eleição elas já estarão proibidas pela lei eleitoral, mas enquanto existem de fato a 

gente vê essas cenas meio bizarras, as pessoas carregando, correndo risco para 

colocar, uma disputa pelo espaço nos canteiros, aliás, estão cada dia mais poluídos e 

a gente não consegue mais ver quem é quem nesses canteiros, tantas são as placas.  

 

Neste caso, Rosane leu a mensagem e já fez um comentário logo em seguida, numa 

espécie de diálogo com o ouvinte, que se caracteriza também como um contrato de leitura, 

visto que esta estratégia de “diálogo” com o ouvinte faz com que ele permaneça ligado no 

programa, a fim de ser citado novamente. São estratégias como essa que capturam o ouvinte. 

Também nota-se que a linguagem radiofônica se faz clara para que o ouvinte compreenda de 

imediato. 
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O programa seguiu até o intervalo comercial, e, ao retornar, Carolina Bahia trouxe 

algumas informações. Depois veio o quadro de Giane Guerra que falou sobre economia e, por 

fim, a agenda com candidatos, apresentada por Babiana Mugnol. Posteriormente, ocorreu 

mais uma leitura de mensagem de ouvinte:  

 

– 9 e 14, Rosane de Oliveira, tem mensagem de ouvinte sobre nosso radar eleitoral, 

qual é o questionamento?  

– O ouvinte pergunta: Igreja é local público? Existem dois banners de candidatos na 

Igreja Universal na Rua Júlio de Castilhos, isso pode?  

– Não, isso não pode. Não pode igreja, independentemente de qual seja a religião, 

não pode ser espaço para campanha eleitoral, mas a gente sabe que acontece, eu sei 

por uma pessoa da família, um primo meu frequenta uma igreja universal, recebeu 

panfleto de candidato dentro da igreja, encontrei com ele há alguns dias, tava dentro 

do carro, dois adesivos para colar no carro, queriam que colasse ali mesmo, ele 

guardou dentro do carro, estava com esses adesivos de dois candidatos, a dobradinha 

que é um deputado federal e outro deputado estadual apoiados por essa igreja.  

– Alô ministério público eleitoral, alô justiça eleitora, atenção, tem campanha dentro 

de igreja, segundo nossos ouvintes e o relato aqui da Rosane, também (...). 

   

Esta participação do ouvinte, assim como outras já mencionadas, vai ao encontro do 

que Braga (2012, p. 9) chama de macros-ambiente “(...) percebemos que o esforço 

interacional se desloca do modelo conversacional (comunicação reverberante de ida-e-volta) 

para um processo de fluxo contínuo, sempre adiante”. Isso é o que ocorre durante o programa, 

onde diversas mensagens são lidas e, a partir delas, geram um desencadeamento de opinião, 

começando pelos próprios integrantes do programa, como possivelmente, de outros ouvintes 

também.  

O programa seguiu até uma nova intervenção de mensagem de ouvinte: 

 

– tem tempo para uma perguntinha do whatsapp?  

– tem sim.  

– Pra responder, tem um ouvinte perguntando, eu nunca vi fazerem pesquisa 

eleitoral na rua, é por amostragem?  

- É assim, meu caro, têm duas formas de pesquisa, uma é no que se chama de ponto 

de fluxo que é como usa o Datafolha, e a outra é por domicilio, que é como faz o 

ibope, o ibope bate na casa das pessoas, não é pegar qualquer um na rua, 

simplesmente o pesquisador tem que preencher os requisitos para preencher uma 

mostra para que seja representativa da população em termos de sexo, idade, grau de 

instrução e faixa de renda, e se não for assim ele não vai pegar qualquer um, então se 

a pessoa não se enquadra, ela é despachada e passa-se para o próximo, claro que isso 

não pode ser feito todo o num bairro só, se seleciona um bairro em determinadas 

cidades, pra que isso seja representativo do eleitorado brasileiro, a pesquisa do ibope 

que é feita em domicilio é a mesma coisa, e é por isso que às vezes uma pessoa é 

abordada e acha que houve um fraude por que quando perguntam qual é o seu grau 

de instrução, ela responde superior, ai ela diz não obrigada, não quero, é que ela já 

preencheu a cota de pessoas de nível superior e aquele pesquisador está atrás de um 

eleitor que esteja ou de nível médio ou de ensino fundamental. 

 – Aliás, essa é uma das maiores perguntas que aparecem por aqui também, nunca 

vi, os ouvintes, telespectadores, leitores perguntam, nunca vi ninguém fazendo 

pesquisa na rua, as pesquisas existem mesmo, bom, eu já vi e já conheço gente que 
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foi pesquisado, que foi entrevistado, então as pesquisas existem mesmo, não é 

Rosane, não é lenda urbana.  

- Claro (...).  

 

Podemos observar o uso da linguagem radiofônica que se apresenta mais simples e 

coloquial, sendo capaz de ‘traduzir’ determinados fatos aos ouvintes, visto que o rádio possui 

grande abrangência. A explicação dada por Rosane para o ouvinte prende a atenção do mesmo 

e de outros que tenham interesse no assunto.  

Esta foi a última participação do ouvinte na edição do programa. Logo após o 

intervalo, foram dados os recados finais e encerrado o programa.   

 

5.3 GAÚCHA ATUALIDADE – PROGRAMA DE 02/10/2014 

 

O terceiro e último programa analisado aqui foi do dia 2 de outubro de 2014, que 

contou com a participação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Marco Aurélio 

Heinz. Ele respondeu a questões enviadas por ouvintes. Outra peculiaridade desta edição foi 

que a ancoragem ficou por conta do jornalista Leandro Staudt em substituição a Daniel Scola.  

A tradicional abertura do programa introduziu a hora certa, a temperatura e as 

apresentações de Rosane de Oliveira e Carolina Bahia. Ao contrário das outras edições 

analisadas, nesta, a parte relacionada ao trânsito na capital foi apresentada logo no início do 

programa, assim como a previsão do tempo, com Cléo Kuhn.  

Após a parte inicial do programa, ocorreu a primeira menção a interatividade com os 

ouvintes: 

- 8 horas e 23 minutos, daqui a pouco vamos conversar com o presidente do tribunal 

regional eleitoral, desembargador Marco Aurélio Heinz aqui no estúdio, 

respondendo também aos questionamentos das duvidas dos eleitores, a pouco menos 

de 72 horas para a abertura das seções eleitorais, próximo domingo, dia 05, eleição 

em todo o brasil. O ouvinte pode participar, torpedo tá liberado 9971-9262 é o 

torpedo, código de área é o 51 e tem o whatsapp da gaúcha, 9503-3848 repito 9503-

3848 pra quem tem o aplicativo whatsapp.  

 

Como nas edições anteriores, foi usada a estratégia de expor primeiro os assuntos que 

seriam tratados ao longo do programa, sendo depois mencionadas as formas nas quais os 

ouvintes poderiam entrar em contato com o programa. Essa estratégia vai ao encontro do que 

Salomão (2003) chama de intenção de criar vínculos de pertencimento junto ao ouvinte, assim 

ele reconhece o assunto que será discutido e fica sintonizado no programa/emissora.  

Foi dado prosseguimento ao programa e novamente, acionado o whatsapp:  

 

– Staudt, aqui pelo whatsapp tem uma mensagem que eu tenho a impressão que é a 

de ontem, anteontem, de todos os dias agora, virou rotina, BR 290 tudo parado entre 
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Eldorado do Sul e Guaíba, é do Luiz Mendes, mas poderia ser de dezenas de outros 

ouvintes todos os dias por essa hora.  

– No sentido Guaíba?  

– No sentido Guaíba, quer dizer, não sei agora, ele não mandou, normalmente é de 

lá pra cá.  

– Geralmente é vindo para Porto Alegre, né?  

– Normalmente é isso. Ele não especificou, mas todos os dias temos problemas na 

BR 290.  

 

Novamente, o ouvinte trabalha como um coprodutor do programa, trazendo 

informações que são midiatizadas pelos apresentadores, característica essa da midiatização 

que a sociedade atualmente vivencia. Este é um dos benefícios que o rádio disponibiliza ao 

cidadão, através de informações sobre trânsito, previsão do tempo, dentre tantos outros. 

Também se observou que há um fluxo contínuo de troca de informações durante o andamento 

do programa. 

Depois do intervalo comercial, o programa retornou com o convidado, começando a 

entrevista e, passados aproximadamente dez minutos, houve o primeiro questionamento de 

ouvinte: 

– tem algumas perguntas de ouvintes aqui Rosane, vamos dar vazão a essas 

participações:  

– Ah, é verdade. (...)  

– Tem uma pergunta do Alex, de Torres que é recorrente também entre os nossos 

ouvintes, ele diz que mora em torres e que no domingo estará fora da sua zona, 

como eu faço para votar ou justificar o voto? Votar ele só poderia se tivesse se 

inscrito antes né?!  

– Isso mesmo, e justificar o voto aí é só ir em qualquer uma das seções justificar.  

– tem um formulário lá bem simples, teve um ano que eu precisei justificar e é bem 

simples. Chega lá, tem um formulário bem simples, preenche, é bem tranquilo. 

Aliás, tem aumentado muito né, hoje eu tava procurando os percentuais, Rosane e 

1990, eleição para governador, primeiro turno, abstenção 9 por cento, fui procurar o 

dado da ultima eleição para governador também, primeiro turno aqui no Rio Grande 

do Sul, que foi há 4 anos e abstenção foi de quase 15 por cento, então é muita gente 

e hoje em dia está fazendo justificativa de voto ausentes.  

 

Como já mencionado anteriormente, Rosane de Oliveira é quem seleciona e lê as 

mensagens do whatsapp. Nesse dia, a primeira mensagem foi um torpedo, detalhe percebido 

pelo fato de que quem leu esta mensagem foi o Staudt. Só depois Rosane entrou com uma 

mensagem via whatsapp. Essa percepção é possível pelo fato da pesquisadora ter 

acompanhado um programa in loco onde pôde observar tais peculiaridades. Há também o 

depoimento do apresentador que, neste caso, usa da linguagem radiofônica para dar 

veracidade ao fato, permitindo ao ouvinte maior confiabilidade sobre a situação relatada.  

Uma nova mensagem foi lida: 

 

– As pessoas às vezes mudam de cidade e não transferem o voto, é o caso do Elcio 

de Gramado, ele diz: não transferi meu título, posso votar em trânsito? Não mudou 

nada ou é o mesmo sistema ainda?  
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– Acho que é importante a gente esclarecer isso, existe sim o voto em trânsito, mas é 

um voto que a pessoa tem que ter se inscrito antes, informado a justiça eleitoral de 

que ela estaria em determinada cidade naquele dia, quem não fez isso, só pode 

justificar ausência, é isso né desembargador?!  

– Isso mesmo, cadastrado antes e o voto é só para presidente. – Voto em trânsito só 

para presidente da república e tem pontos específicos também, feitos 

antecipadamente.  

– As pessoas, muita gente diz, por que eu não posso votar em trânsito se eu não me 

inscrevi, por que não fazem tudo interligado? É que ainda não existe essa 

possibilidade, provavelmente no futuro teremos.  

– Tem que fazer uma organização, se não daqui a pouco, como o sistema não é 

interligado as urnas, eu imagino, poderia votar em vários pontos e depois teria que 

ver qual voto está valendo, impossível né, nesse sentido.  

– Aliás, não é interligado justamente para a segurança de cada um né (...). 

 

Nesta interação ocorrida entre o ouvinte, a jornalista Rosane e o desembargador, o 

apresentador Staudt mostra bem os fluxos contínuos de troca de informações que, de acordo 

com Braga (2011), fazem com que a circulação permaneça acontecendo durante o programa.  

 

– O Mateus de Santa Maria, diz que pra ele não ficou claro a vestimenta em relação 

aos fiscais, ele pergunta: Podem os fiscais estar com camisas com o número da 

candidatura?  

– Até onde eu sei isso existe, essa lei existe, mas nunca é comprida.  

– Não, não pode, não há duvidas nenhuma que a lhe permite, pode haver uma 

pequena confusão na hora, com o presidente da mesa, mas isso já são regras que nós 

já passamos aos nossos mesários, presidentes de mesa, normalmente eu não vejo os 

fiscais.  

– Até porque eles não ficam dentro da seção eleitoral, não podem ficar dentro da 

seção eleitoral né?  

– É, eles ficam no entorno ali. 

 

Assim como em outras mensagens, o ouvinte enviou uma pergunta, com boa 

repercussão entre os apresentadores e o convidado. O whatsapp funciona durante todo o 

programa como um dispositivo de interação de um sistema social de respostas (Braga, 2006), 

que é produzido pelo programa.  

Antes de encerrar este bloco, mais uma vez o whatsapp foi acionado: 

 

– eu tenho uma pergunta aqui que eu até ri ao ler a pergunta, porque eu fiquei 

pensando na situação do mesário aqui, nosso ouvinte Marcos Lavardia, de Porto 

Alegre, ele diz: sou mesário e vou casar o dia três, vou ter que voltar da minha 

viagem ou posso justificar a minha falta como mesário?  

– Não pode justificar, ele vai ter que se submeter à penalização.  

– Ai Marcos, vai ter que adiar a lua de mel, Marcos.   

 

Como já relatado, o ouvinte enviou uma pergunta que foi lida e midiatizada com 

todos. A partir desta midiatização, outros ouvintes participam dando suas opiniões sobre o 

assunto em pauta. Estas situações são recorrentes em programas de rádio, visto que o ouvinte 

se sente parte integrante de um programa através de sua participação. Lopez (2011, p. 129) 

lembra que o “rádio, que sempre foi interativo, agora lida com um público cada vez mais 
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ativo”. Ficou claro durante esta análise, que o ouvinte participa ativamente do programa e, 

talvez não seja mais acionado por falta de tempo, mas, mesmo assim, o ouvinte tem grande 

influência durante a dinâmica do programa. 

A entrevista com o desembargador terminou e o programa continuou. Refira-se que 

nesta edição, a participação dos ouvintes concentrou-se toda neste bloco e, após, o programa 

teve seu seguimento normal. 

 

 
Aplicativo whatsapp da Rádio Gaúcha com mensagens recebidas durante o Gaúcha Atualidade 

 

Terminadas as análises dos três programas selecionados, no capítulo de considerações, 

a seguir apresentado, vamos apontar algumas interpretações sobre as estratégias midiáticas 

utilizadas durante o programa radiofônico Gaúcha Atualidade.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, que teve como objetivo compreender a utilização do aplicativo móvel 

whatsapp para o funcionamento das práticas interativas durante o programa ‘Gaúcha 

Atualidade’, da Rádio Gaúcha, pôde-se perceber a intensa interatividade durante o programa, 

uma vez que os ouvintes foram peças fundamentais durante esse processo. 

Para construir o presente Trabalho Final de Graduação, ao longo deste ano, estudamos 

o funcionamento da midiatização na sociedade contemporânea, os contratos de leitura, além 

dos dispositivos interacionais e tecnológicos. Também foram ouvidos cerca de quarenta 

programas para melhor compreender o seu funcionamento. 

Durante o programa Gaúcha Atualidade, o ouvinte se fez presente por intermédio do 

aplicativo whatsapp, que é acionado pelos seus produtores através de enunciados. Esta 

interatividade ocorre a partir de estratégias propostas nos discursos colocados em circulação 

no programa, visando criar e manter uma ligação com seu ouvinte, num contrato, tornando-o 

um agente ativo e potencial no programa. 

Ainda dentro dos contratos, foi possível encontrar estratégias midiáticas que são 

utilizadas pelo apresentador Daniel Scola e, ainda por Rosane de Oliveira e Carolina Bahia. 

Estas estratégias são encontradas quando se enunciam os assuntos que serão tratados ao longo 

do programa, desde seu início e durante sua sequência, fazendo o chamamento para a 

participação do ouvinte. Através da fala do apresentador, que diversas vezes anuncia o 

número do whatsapp para que o ouvinte entre em contato com o programa, como forma de 

convidá-los a participar deste processo interativo. Nota-se que a participação do ouvinte se 

intensificou à medida que o assunto o atingiu mais diretamente, como podemos perceber no 

primeiro programa analisado. Assim, são criados vínculos entre emissor e receptor de forma 

mais contínua, na medida em que a circulação do discurso se torna eficiente. 

No decorrer dos programas, diversas vezes o ouvinte foi convidado a participar através 

do aplicativo whatsapp. Dentre as mensagens enviadas por eles, algumas foram midiatizadas, 

com opiniões, dúvidas e serviços. Nota-se um intenso fluxo de mensagens recebidas. Desta 

forma, percebeu-se que o aplicativo é fundamental para o funcionamento da interatividade 

durante o programa, mesmo que ainda recebam diversos torpedos sms através do celular.  

A circulação de informações entre emissor e receptor, durante o programa é 

fundamental para a fidelização do ouvinte neste processo. Ao serem convidados a participar 

do programa e lidos, os discursos são midiatizados. Além de participarem do programa com 

suas opiniões e/ou perguntas, os ouvintes funcionam também como coprodutores, trazendo 
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informações de fatos ocorridos. Deste modo, eles deixam de ser apenas ouvintes passivos e 

passam a ser ouvintes ativos, não contentando-se em somente ouvir, eles querem participar e 

serem ‘lidos’ no ar. Desta forma, percebe-se que esta ambiência midiatizada que vivenciamos, 

possibilita ao ouvinte radiofônico ser um protagonista midiático no meio, uma vez que ele 

passa a fazer parte do processo diário de construção do programa.  

Neste sentido, o programa ao constituir-se num dispositivo interacional, utiliza-se de 

espaços interativos para midiatizar discursos ali engendrados, estimulando um ambiente 

midiático de sociabilidade em um programa radiofônico de grande audiência. Nota-se também 

que a partir da eficiência do funcionamento do processo de circulação dos discursos e da 

dinamização proposta pelos apresentadores, os ouvintes são trazidos, cada vez mais, para 

‘dentro’ do programa.  

Ficou claro durante a análise que a participação do ouvinte varia, sendo que, algumas 

vezes por falta de tempo, ele é menos acionado, o que não significa que não esteja 

participando, uma vez que é elemento fundamental no programa. Outra conclusão é que o 

aplicativo whatsapp mostra-se eficiente, visto que o número que participações multiplicaram 

em comparação com o torpedo, que ainda é utilizado no programa, mas em menor proporção.  

O rádio, interativo desde seu princípio, vem se modificando ao longo dos anos para se 

tornar mais atrativo e próximo de seu público. Dentre as mudanças mais significativas estão o 

modo de interagir com seus ouvintes e neste ponto, o whatsapp ganha cada vez mais espaço. 

Diante de uma sociedade convergente e midiatizada, o rádio vem se adaptando para não 

perder espaço a outros meios, e utilizou-se de aparatos tecnológicos mais interacionais para 

manter o ouvinte ativo e interagindo com ele. 

Percebe-se que, possivelmente, o whatsapp passe a ser uma das ferramentas interativas 

mais interessantes a ser utilizada pelas emissoras, devido a sua facilidade de acesso e a 

instantaneidade que se faz de forma simples e ao alcance de todos. A Rádio Gaúcha é pioneira 

no Rio Grande do Sul na utilização deste aplicativo como ferramenta de interatividade durante 

seus programas, mas outras emissoras, como Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes, Rádio 

GreNal, entre outras, já se utilizam do dispositivo com o mesmo objetivo. 

Enfim, com as considerações sobre o processo de investigação aqui proposto, acredita-

se que esta monografia venha contribuir para as pesquisas sobre o rádio e, principalmente, o 

modo de como ocorre a interatividade através de um aplicativo móvel utilizado em um 

programa radiofônico. Foi desafiador tratar desta temática em um programa de rádio, pois 

existem poucas referências bibliográficas sobre a utilização do whatsapp como dispositivo de 

interatividade no rádio. O desafio de sair do senso comum de pesquisa de rádio e abordar algo 
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novo foi gratificante. Poder acompanhar o programa do estúdio ajudou muito na hora de fazer 

a análise e compreender todos os sentidos que ocorrem durante o programa.  

Espera-se que, a partir desta pesquisa, muitas outras possam surgir no curso de 

Jornalismo do Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, pois ainda há muito que ser 

explorado nesta temática. É possível que muitas perguntas ainda sejam feitas a respeito da 

temática tratada. 

Após oito meses de estudos, essa pesquisadora pode-se afirmar orgulhosa com o 

objetivo alcançado. A faculdade é um período de estudos e desafios e, neste momento, um 

ciclo encerra e uma nova fase inicia. Tivemos a oportunidade de estudar um assunto que até 

então não se conhecia muito, ampliando e aprofundando o conhecimento sobre ele.  

Este estudo contribuiu para uma evolução da acadêmica enquanto futura jornalista, 

aprendendo a lidar com situações que não estavam previstas e servindo para um 

amadurecimento pessoal. Acredita-se que o objetivo foi alcançado, encerrando, assim, uma 

fase da vida e dando início a uma nova.  

  

 

 

 

  



48 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS, Antonio Teixeira de; JUNQUEIRA, Rogério Diniz. A elaboração do projeto de 

pesquisa. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (orgs). Métodos e técnicas de pesquisa 

em Comunicação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo. Manual do radiojornalismo: produção, ética 

e internet. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos: os formatos e os programas em áudio. 

São Paulo: Paulinas, 2003. 

 

BRAGA, José Luiz. Dispositivos interacionais. Apresentado no XX Encontro da Compós, 

UFRGS, Porto Alegre. 2011. 

 

______. Circuitos versus campos sociais. In: Mediações e midiatização. Livro Compós, 

2012. 

 

BRAGA, José Luiz. A Sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de crítica 

midiática. São Paulo: Paulus, 2006. 

 

BRASIL. Ministério da Comunicação.  Disponível em: <http://www.mc.gov.br/radio-e-

tv/noticias-radio-e-tv/30563-80-das-emissoras-solicitaram-mudanca-para-a-faixa-fm>. Acesso 

em: 08 mai. 2013. 

 

CANAVILHAS, João Messias. (2001) Webjornalismo: considerações gerais sobre 

jornalismo na web. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/_texto.php3?html2=canavilhas-joao-webjornal.html. Acesso em: 

15 out. 2014. 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

CHANTLER, Paul; HARRIS, Sim. Radiojornalismo. São Paulo: Summus, 1998. 

 

http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/noticias-radio-e-tv/30563-80-das-emissoras-solicitaram-mudanca-para-a-faixa-fm
http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/noticias-radio-e-tv/30563-80-das-emissoras-solicitaram-mudanca-para-a-faixa-fm
http://www.bocc.ubi.pt/pag/_texto.php3?html2=canavilhas-joao-webjornal.html


49 

 

DAMAS, Susana Herrera. Las nuevas modalidades para la participación de los jóvenes 

em la radio española. Trípodos, n. 20, Barcelona, 2007. 

 

DEL BIANCO, Nélia. Remediação do radiojornalismo na era da informação.  BOCC–

Biblioteca On-Line de Ciências da Comunicação, 2010. Disponível em: 

<http://www.bocc.ubi.pt/pag/bianco-nelia-remediacao-radiojornalismo-era-da-

informacao.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2014. 

 

DUARTE, Jorge. Entrevista em profundidade. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio 

(Orgs). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

FAUSTO NETO, Antônio. Midiatização, prática social: prática de sentido. Artigo 

apresentado no Encontro da Rede Prosul, no seminário Midiatização, UNISINOS. PPGCC, 

São Leopoldo/RS, 2006. 

 

FAUSTO NETO, Antônio. Jornalismo: sensibilidade e complexidade. Revista Galáxia, São 

Paulo, n. 18, p.17-30, dez. 2009. Disponível em: 

<http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/2030/1670>. Acesso em: 21 set. 

2014 

 

______. Contratos de leitura: entre regulações e deslocamentos. Paper Intercom. Santos/SP, 

2007. 

 

FERRARETTO, Luiz Arthur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sangra 

Luzzatto, 2001.  

 

______. ______. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2006. 

 

______. Rádio no Rio Grande do Sul (anos 20, 30 e 40): dos pioneiros às emissoras 

comerciais. Canoas: Editora ULBRA, 2002. 

 

GARRIDO, Bruno P; KROTH, Maicon E. Fabiano Oliveira e o programa Ctrl A: as 

estratégias utilizadas para conquistar o ouvinte jovem, na rádio Atlântida FM, de Santa Maria. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/bianco-nelia-remediacao-radiojornalismo-era-da-informacao.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/bianco-nelia-remediacao-radiojornalismo-era-da-informacao.pdf
http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/2030/1670%3e.%20Acesso%20em:%2021%20set.%202014
http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/2030/1670%3e.%20Acesso%20em:%2021%20set.%202014


50 

 

In: XX PRÊMIO EXPOCOM 2013 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação. 

Anais... Santa Cruz do Sul, 2013. 

 

GOMES, Pedro Gilberto. Filosofia e a ética da comunicação na midiatização da 

sociedade. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2006. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 

 

JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

KALSING, Guilherme. Hoje nos esportes – radiojornalismo esportivo gaúcho e a 

interatividade com os ouvintes. 2012. 65 fls. Trabalho Final de Graduação (Curso de 

Jornalismo) - Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS. 

 

KROTH, Maicon E. Contratos de leitura: narrativas do cotidiano como estratégia de captura 

da recepção no rádio. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-radio-kroth.pdf.> 

Acesso em: 02 set. 2014. 

 

LEMOS, André. Anjos interativos e retribalização do mundo. Sobre interatividade e 

interfaces digitais. 1977. Disponível em: 

<www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf.>. Acesso em: 02 set. 2014. 

 

______. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 3. ed. Porto 

Alegre: Sulina, 2007a. 

 

______. Comunicação e práticas sociais no espaço urbano: as características dos Dispositivos 

Híbridos Móveis de Conexão Multirredes (DHMCM). In: Comunicação, mídia e consumo. 

São Paulo, vol. 4 n.10 p.23-40 jul. 2007b. 

 

LOPEZ, Débora Cristina. Estudar radiojornalismo na era digital: uma revisão metodológica. 

In: V ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM JORNALISMO. Anais... 

Sergipe, PE, 2007. 

 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-radio-kroth.pdf
file:///C:/Users/dirce/Desktop/Pen%20drive%2020-11/www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf


51 

 

______. Radiojornalismo hipermidiático: tendências e perspectivas do jornalismo de rádio 

all news brasileiro em um contexto de convergência tecnológica. Covilhã, Portugal: LabCom, 

2010. Disponível em: <http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110415-

debora_lopez_radiojornalismo.pdf>. Acesso em 25 jun. 2014. 

 

______. Radiojornalismo hipermidiático: um estudo sobre a narrativa multimidiática. 2011. 

Disponível em: <http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/8-Radiojornalismo-

hipermidi%C3%A1tico.pdf>. Acesso em 13 jul. 2014.  

 

MAIA, Vanessa. Entre o texto, o autor e o leitor: uma questão de contrato. In: XXV 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. Anais... Salvador/BA, 

2002. 

 

MEDITSCH, Eduardo. Teorias do rádio I – textos e contextos. Florianópolis: Insular, 2005. 

 

______. A nova era do rádio: o discurso do radiojornalismo enquanto produto intelectual 

eletrônico. 1997. Disponível em: <http://bocc.ubi.pt/pag/meditsch-eduardo-discurso-

radiojornalismo.html>. Acesso em: 26 jun. 2014. 

 

MIELNICZUK, Luciana. Considerações sobre interatividade no contexto das mídias. In: 

LEMOS, André; PALACIOS, Marcos (Org.). Janelas do ciberespaço – comunicação e 

cultura. Porto Alegre. Sulina, 2001. 

 

NEUBERGER, Rachel Severo A. O Rádio na era da convergência das mídias. Cruz das 

Altas, BA: UFRB, 2012. 

 

NEUBERGER, Lotário. Radiodifusão no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Plátano, 1997. 

 

ORTRIWANO, G. S. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 

conteúdos. 2. ed. São Paulo: Summus, 1985. 

 

RODRIGUES, Adriano. A autonomização do campo dos media. In: Reflexões sobre o 

mundo contemporâneo. Raimundo Santana Revan (Org.). Teresina: UFPI. 2000. 

 

http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110415-debora_lopez_radiojornalismo.pdf
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110415-debora_lopez_radiojornalismo.pdf
http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/8-Radiojornalismo-hipermidi%C3%A1tico.pdf
http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/8-Radiojornalismo-hipermidi%C3%A1tico.pdf
http://bocc.ubi.pt/pag/meditsch-eduardo-discurso-radiojornalismo.html
http://bocc.ubi.pt/pag/meditsch-eduardo-discurso-radiojornalismo.html


52 

 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 

______. Eticidade, campo comunicacional e midiatização. In: MORAES, Denis. Sociedade 

Midiatizada. Rio de Janeiro, RJ: Mauad, 2006. 

 

SALOMÃO, Mozahir. Jornalismo radiofônico e vinculação social. São Paulo: Annablume, 

2003. 

 

SOUZA, André Pottes de. Animação Multimídia de Instrução (AMI) visualizada em 

Dispositivo de Interação Móvel (DIM): um estudo exploratório acerca da influência da 

flexibilidade de interação sobre a visualização da informação e a realização da tarefa. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná - Curitiba, 2012. 193f. Disponível 

em: <whatsapp: http://www.whatsapp.com/>. Acesso em: 18 ago. 2014.  

 

STUMPF, Ilda Regina C. Pesquisa bibliográfica. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio 

(Orgs). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

TECHTUDO. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/whatsapp-

messenger.html>. Acesso em: 29 jun. 2014. 

 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1998. 

 

VERÓN, Eliseo. Esquema para el análises de la mediatizacion. Diálogos de la comunicação. 

Felafacs, n. 48, Lima, 1997. 

 

VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo: Unisinos, 2004. 

  

http://www.whatsapp.com/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/whatsapp-messenger.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/whatsapp-messenger.html


53 

 

ANEXO 

 

Perguntas feitas a produtora, Babiana Mugnol, durante visita ao programa em 11 de 

setembro de 2014. 

1. Quem é o responsável por fazer o “filtro” das mensagens que chegam via whats? 

2. Quantas mensagens em média são recebidas durante o programa? 

3. Qual o critério para que a mensagem seja lida no ar? 

4. Em caso de chegar alguma mensagem falando sobre algum fato ocorrido minutos 

antes (ou ocorrendo), é deslocado algum repórter para o local para apurar mais 

detalhes sobre o ocorrido? 

5. Percebe-se que há alguma fidelização do ouvinte a partir do momento em que sua 

mensagem é lida no ar? Ele retorna a enviar mensagens? 

6.  Qual foi a necessidade de se utilizar o whats como ferramenta de interação, visto que 

o programa segue utilizando o torpedo? 

7. Como vocês definem o formato do programa? 

8. Há algum tipo de respostas para as mensagens que chegam via whats? 

9. A partir da utilização o whats, foi percebido uma maior interação do ouvinte com o 

programa? 

10. Quem recebe as mensagens? A Rosane/Scola ou a produção?  

11. Qual a média de mensagens recebidas através do torpedo? 

12. Quais são os temas mais abordados no programa?  

13. Essas escolhas são pensadas com vistas à interação? 

14. O modo de escolha do tema diferencia a interatividade? Dependendo do tema surgem 

mais interações ou não? 

15. À medida que ocorre a interação, como funciona o direcionamento das respostas às 

questões? 

16. Como se propõe uma interação? Que noção existe sobre isso? 

17. Se vocês conseguem identificar enunciações que costumam ter como efeito a 

participação/colaboração? Ex: na cidade tal funciona assim, alguém da cidade se 

manifesta. 

 


