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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo descrever o Programa Hoje nos Esportes, da Rádio 

Gaúcha, através de estratégias midiáticas utilizadas pelo apresentador e jornalista Nando 

Gross, juntamente com os sujeitos coprodutores a fim de formar vínculos para a participação 

dos ouvintes/internautas. Para o desenvolvimento do estudo de análise, foram examinadas 

duas edições do programa. A escolha do corpus foi sincrônica ao período de desenvolvimento 

da análise, entre julho e agosto de 2012, gravadas através da mesa de som da Rádio Web 

Unifra e gravador de áudio, através de links do programa disponíveis do site da Rádio 

Gaúcha, para posterior análise. A pesquisa se apoia em alguns conceitos sugeridos por autores 

que tem se dedicado a pesquisas sobre o processo de midiatização, circulação, contratos de 

leitura e interatividade via redes sociais e tradicionais no dispositivo radiofônico. 

Palavras-chave: Rádio; midiatização; interatividade; circuitos; contratos de leitura, 

Radiojornalismo esportivo. 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe the program Hoje nos Esportes Radio Gaucha through media 

strategies used by the presenter and journalist Nando Gross, along with co-producers subject 

to form bonds to the participation of listeners / surfers. To develop the study analysis, we 

examined two editions of the program. The choice of synchronic corpus was the period of the 

analysis, between July and August 2012, recorded through the soundboard UNIFRA Web 

Radio and audio recorder, the program through links available on the site of Radio Gaucha for 

further analysis . The research is based on concepts suggested by some authors that has been 

dedicated to research on the process of mediatization, circulation, reading contracts and 

interactivity via social networks and traditional radio on the device. 

Keywords: Radio; mediatization; interactivity; circuits; reading contracts, sports 

radiojournalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O rádio é a mídia que mais produz identidade com o seu público/ouvinte desde sua 

invenção. O produto radiofônico é algo que transcende as diferentes visões do mundo, sendo 

capaz de movimentar, modificar e reinventar cenários com concepções próprias no estilo de 

apresentação e interação no intuito de criar vínculos com os ouvintes. 

É por isso que esta monografia leva o título de “Hoje nos Esportes: Radiojornalismo 

esportivo gaúcho e a interatividade com os ouvintes/internautas”. A proposta se dirige para a 

investigação de como o Programa Hoje nos Esportes, da Rádio Gaúcha, busca compreender 

as estratégias e práticas de interação midiática, colocadas em ação para constituir vínculos 

com os receptores/ internautas. 

O eixo que norteou esta pesquisa partiu da seguinte questão/problema: como os fluxos 

interativos propostos pelo jornalista e apresentador Nando Gross, no programa "Hoje nos 

Esportes", da Rádio Gaúcha, podem se constituir em estratégias de vínculos com os 

receptores/ internautas. Outros objetivos estavam em identificar quais ferramentas são 

utilizadas pela produção do programa para dinamizar fluxos interativos, descrevendo os 

modos de como tais ferramentas são utilizadas para estabelecer uma relação interativa  entre o 

âncora, os repórteres do programa e os ouvintes e, por fim, analisar a inserção/participação do 

receptor (coprodutor) no processo de produção do programa radiofônico. 

A escolha do objeto de estudo é justificada pelo jornalista Nando Gross, por se 

identificar e ser ouvinte do programa. Também devido ao fato de seu programa conseguir 

manter um dinamismo entre informação, opinião e interatividade com o público ouvinte, 

deixando mais interessante para o ouvinte, principalmente torcedores da dupla Gre-Nal. 

Por conta desta proposta, a pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo concentra-se  nos conceitos teóricos, abordando a Midiatização, e será desenhado um 

cenário sobre o processo de midiatização da sociedade, enquanto intermediária de diversos 

campos sociais. Posteriormente, analisa-se como essa midiatização afeta o campo esportivo e 

os dispositivos interativos e os mecanismos de circulação/circuitos por onde acontece a 

difusão das informações dentro da sociedade, onde se trata do embasamento em teorias que 

serviram para a iluminação do caminho percorrido até a chegada ao objetivo da pesquisa. 
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No segundo capítulo, O Rádio: Evolução e Atualidade, o foco está nas características 

do rádio no seu contexto evolutivo até o advento e difusão da internet na atualidade, 

contextualizando, mais uma vez, de que maneira esse processo está inserido dentro da 

sociedade atual. Nesta abordagem, é explicado ainda o  contexto histórico do radiojornalismo 

esportivo no Brasil, bem como, um levantamento da história da Rádio Gaúcha, até chegar à 

história do produto desta pesquisa: o Programa Hoje nos Esportes. 

Ainda no mesmo capítulo encontram-se os subitens com um perfil sobre um dos 

personagens centrais da pesquisa, denominado: o comunicador Nando Gross, ainda, os 

sujeitos de coprodução, onde apresenta-se Sérgio Boaz, José Alberto Andrade, André Silva, 

Filipe Gamba e Rafael Serra, entre outros, que tem participação importante no andamento do 

programa, já que são um dos canais de onde partem as informações. 

O  terceiro capítulo apresenta os percursos metodológicos tomados para a pesquisa. O 

quarto capítulo, Hoje nos Esportes: Estratégias de circulação midiáticas entre apresentador, 

sujeito participantes e a interatividade com o ouvinte/internauta, faz cruzamentos teóricos 

com o objeto empírico, através do entendimento de contratos de leitura, circulação/ circuitos e 

interação, relacionando-os com o veículo rádio. Este entendimento se dá através da 

transcrição de duas edições do Hoje nos Esportes, seus sujeitos participantes e as marcas de 

interatividade e circulação da informação e as estratégias midiáticas. 

E por fim, o quinto capítulo reflete sobre as considerações finais do estudo 

desenvolvido na disciplina de Trabalho de Graduação Final II, do curso de Jornalismo do 

Centro Universitário Franciscano.  
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1 MIDIATIZAÇÃO 

 

Este capítulo trata dos conceitos fundamentais da midiatização, para que se possam 

entender de que maneira este processo se efetiva no seio social. Para isso, foi fundamental 

recorrer a autores como: Fausto Neto (2006), José Luiz Braga (2007), Pedro Gilberto Gomes 

(2006) e Eliseo Verón (1997). 

O conceito de midiatização está presente em vários estudos e artigos. Todos eles, buscam 

compreender sua origem e suas novas finalidades dentro de um processo constante de 

evolução tecnológica dos campos da comunicação e também da sociedade contemporânea.  

Para Braga (2007), a midiatização pode ser considerada como uma ambiência que 

ultrapassa as características tecnológicas dos meios de comunicar, interferindo intensamente 

também nas formas de sociabilidade. 

 
A palavra “mediatização” pode ser relacionada a pelo menos dois âmbitos sociais. 

No primeiro são tratados processos sociais específicos que passam a se desenvolver 

(inteira ou parcialmente) segundo as lógicas da mídia. Aqui, pode-se falar em 

mediatização de instâncias da política, do entretenimento, da aprendizagem. Já em 

um nível macro, trata-se da midiatização da própria sociedade. (BRAGA, 2007, p. 

141). 

 

A midiatização se apresenta com uma nova natureza sócio-organizacional. Segundo 

Fausto Neto (2006), ela passa de uma linearidade para a descontinuidade, de homogêneas para 

noções de fragmentos e noções de heterogeneidades.   

 

trata-se de uma combinação de conhecimentos e operações estruturadas como 

tecnologias de informação, responsáveis pela criação de novos ambientes, 

lugares onde se reproduzem novas formas de interação cujas referências são 

“processos discursivos voltados para a produção de mensagens (NETO, 2006, p. 

9). 

 

A partir deste novo processo de ambientes comunicacionais, proposto por Fausto Neto, 

Gomes (2006) vai ao encontro do pensamento do autor. Para ele, a midiatização nada mais é 

que uma reconfiguração de uma ecologia comunicacional, chamada por ele de bios midiático. 

 

 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 tecnológicos tradicionais 
(GOMES, 2006, p.121). 
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As mídias se colocando dentro do dia-a-dia dos sujeitos e das instituições sociais, 

tornaram-se fenômenos que ultrapassam apenas meios, mediações e fixaram-se no interior dos 

processos dos demais campos sociais, começando a influenciar ainda mais suas lógicas a 

partir de suas dinâmicas tecno-discursivas. Conforme Fausto Neto (2006) 

As operações de midiatização afetam largamente práticas institucionais que se 

valem de suas lógicas e de suas operações para produzir as possibilidades de 

novas formas de reconhecimento nos mercados discursivos. (NETO, Fausto, 

2006, p.9). 

 

E favorável a esse momento de reconhecimento mercadológico, a expansão 

tecnológica aparece com novos valores, novos modos e meios de interação e comunicação. 

Isso configura-se numa percepção distinta de perceber e pensar a realidade, com a mídia 

tradicional deixando de ser a única maneira de comunicação instantânea, simultânea da 

realidade. 

Esse novo cenário é resultado da articulação entre os dispositivos tecnológicos e as 

condições de produção e recepção midiática. E a midiatização acelera todo esse processo, 

conforme ressalta Eliseo Verón: 

Um médio de comunicación social es um dispositivo tecnológico de producción-

reproducción de mensages associado a determinadas condiciones de producción 

y a determinadas modalidades (o prácticas) de recepección de dichos mensajes. 

La noción de médio de comunicación social que me parece más útil em el 

presente contexto debe satisfacer al critério del accesso plural a los mensages(...) 

esto permite definir el sector de los médios de comunicación como um mercado 

y caracterizar el conjunto como oferta discursiva. (VÉRON, 1997, p.6-7). 

 

Ainda para Verón (1997), a comunicação midiática é resultado da articulação entre os 

dispositivos tecnológicos e as condições específicas de produção e recepção. Já a midiatização 

surge como processo decorrente da acelerada evolução tecnológica, bem como das demandas 

sociais, as quais fazem com que o ser humano aspire novas formas de comunicação.   

Conforme esquema (Véron, 1997), pode-se vislumbrar que a sociedade deixa de estar 

apenas recebendo e aceitando as informações passadas pelos meios e as instituições, mas 

agora não apenas participando como dando novas formas de interação e afetando com suas 

operações não apenas a si, mas também diversas outras práticas dentro da sociedade 

contemporânea. 
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Para entender esse fenômeno e esquema, Fausto Neto (2008) afirma  que é preciso 

compreender a constituição e o funcionamento das práticas e lógicas da sociedade que estão 

atravessados e permeados por pressupostos do que se denomina a cultura da mídia. 

 Estes processos são muitos facilitados pela convergência midiática, que é um dos 

componentes que traduz as mudanças nas formas de relacionamento entre sujeitos e meios de 

comunicação. O processo de mediação que acontecia de forma mais objetiva e 

representacional agora está repleto de estratégias que trazem implicações consideráveis no 

modo com apreendemos os fatos da realidade, trabalhamos, consumimos, participamos na 

cultura, política e sociedade.  

 Com a convergência tecnológica, permitiu-se a rearticulação dos processos de 

visibilidade a partir da interação entre produtores e receptores de discursos e a produção dos 

sujeitos que antes tinham poucas alternativas de visibilidade diante das mídias clássicas. Para 

Fausto Neto, “A midiatização institui um novo «feixe de relações», engendradas em 

operações sobre as quais se desenvolvem novos processos de afetações entre as instituições 

midiáticas e os atores sociais”. (NETO, p. 96, 2008).   

Esse novo “feixe de relações” colocado assim por Fausto Neto (2008), tem grande 

relação com o crescimento e expansão das relações entre emissor e receptor – público e 

ouvinte.  

Todo e qualquer evento que envolva grande parcela da massa está atualmente 

ganhando cada vez mais espaço dentro da mídia. Os eventos esportivos, não fogem desta 

regra, já que as mídias buscam realizar coberturas cada vez mais segmentadas e 

especializadas, deixando-os em grande evidência dentro do mercado.  
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1.1 Midiatização no Esporte 

 

Após colocarmos os conceitos da midiatização, partimos para entendermos de que 

maneira ela afeta o campo esportivo. 

Cada vez mais os eventos esportivos são midiatizados. Novas mídias estão surgindo e 

disseminando o esporte para todas as classes. De acordo com Borelli (2001), os eventos 

esportivos surgem como representantes, e apenas como modalidade, mas também religiões, 

nacionalidades, culturas, entre outros:  

 

 Os eventos esportivos, como movimentos sociais, não se limitam apenas a 

representar uma competição, pois refletem também características culturais, 

econômicas, sociais, políticas, étnicas, religiosas, etc. Assim, toma-se os 

acontecimentos esportivos como fatos complexos, que trazem um conjunto de 

dimensões das relações interculturais, onde os atores sociais não são apenas os 

competidores, mas a plateia, os dirigentes, os mídias, os patrocinadores, os diretores 

esportivos, etc (BORELLI, 2001, p. 3).  

 

O espírito de competição e a dedicação que muitas pessoas passaram a ter com os 

esportes transformaram a prática em negócio. A midiatização do esporte participa do processo 

de transformação do lúdico em competição, pois as modalidades esportivas precisam ser 

atraentes e ter público.  Quanto mais público atraído para assistir essas modalidades 

esportivas, mais gera interesses comerciais e midiáticos das empresas de comunicação. 

Nesse contexto, Fausto Neto (2002, p. 13) diz que o esporte é perpassado por outras 

temáticas que não necessariamente apenas o lúdico e o simbólico e que elas “incidem sobre as 

maneiras do esporte funcionar”. 

A midiatização já faz parte de quase todos os  eventos esportivos. Modalidades, como 

o vôlei e o futsal, por exemplo, precisaram mudar as regras para tornar os jogos mais 

interessantes ao público, e mais dinâmicos. Para Sobrinho (2004), as modalidades esportivas 

foram adaptando suas regras para poderem se encaixar nas transmissões de televisão. O autor 

exemplifica com a criação da morte súbita no futebol, que foi concebida para deixar os jogos 

mais atraentes e mais rápidos para se adequarem às grades de programação.  

 O campo esportivo passou a ser afetado pelo campo midiático. Competições, treinos e 

eventos esportivos passam a ganhar uma atenção especial da mídia e o esporte começa a ser 

transmitido, noticiado, acompanhado e comentado nas mais diferentes instâncias. 
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Outra mudança muito presente aconteceu nas regras do vôlei após as Olímpiadas de 

2000 na Austrália. Essa mudança  fez a modalidade assumir o posto de segundo esporte na 

preferência dos brasileiros e  a atenção midiática aumentou, já que se antes uma partida 

poderia durar até quatro horas devido as “trocas de vantagem”, atualmente as partidas 

diminuíram de tempo, tornando-se mais atraentes para todos.   

O futebol é outro exemplo que sofre com o poder da mídia. No Brasil, a televisão é 

quem tem “poder” de decisão nos horários das partidas. E faz uso desse poder, ao marcar 

jogos às 22 horas de uma quarta-feira ou então, 21 horas de sábado, caso que leva a partida a 

ser transmitida para os países asiáticos.  

 

O espaço dedicado todos os dias ao esporte é fruto de negociações, de disputas, de 

jogos de interesse travados dentro e fora das mídias. A cobertura do esporte resulta, 

então, desta polêmica, deste jogo de vozes, destas injunções polifônicas de todos os 
campos sociais na luta por notoriedade, visibilidade e, enfim, legitimação 

(BORELLI, 2002, p. 7). 

 

Um campo é dependente do outro. O esportivo, hoje tornou-se dependente  da mídia e 

vice e versa.  Dessa dependência acontece um fenômeno denominado agendamento midiático. 

De acordo com Borelli e Fausto Neto (2002), o agendamento midiático  surge a partir das 

relações entre os campos sociais.  Um evento esportivo de grande porte vai ocupar a agenda 

midiática em detrimento de alguns considerados menos importantes e que são de outros 

âmbitos sociais. De certa forma, este evento esportivo afeta as agendas de outros campos, pois 

a mídia centra suas atenções para este evento e deixa de lado outros, que normalmente 

poderiam ser pauta. 

Para Helal (apud  BORELLI, 2001, p.3), a mídia é um dos poucos espaços 

privilegiados de produção e circulação de discursos sociais. Assim, os espetáculos esportivos 

modernos se tornaram um dos principais emblemas do chamado “processo de midiatização” 

de eventos culturais. Todos os dias, as mídias impressa, televisiva, radiofônica e virtual, 

utilizam fatos esportivos”, transformando-os em inúmeros acontecimentos sociais para seu 

público leitor. 

O maior evento esportivo midiático é a Copa do Mundo de Futebol. Na última 

competição realizada em 2010, as partidas foram transmitidas para cerca de 214 países e 

territórios, e  contou com uma audiência perto de 3 bilhões de espectadores, uma prova do 

poder midiático que o futebol, e principalmente a copa do mundo exerce atualmente.   
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 Pode-se dizer que um jogo de futebol não é apenas o fato em si (o ato de jogar), mas 

uma manifestação cultural, da qual fazem parte não apenas os jogadores, mas o 

público que “também joga”, torce, vibra, reclama, além dos dirigentes esportivos, da 

comissão técnica, dos patrocinadores, entre outros (BORELLI, 2001, p. 5). 

 

Essas manifestações culturais estão cada vez mais presentes. E essa disseminação tem, 

como grande fator contribuinte para que ocorra, os dispositivos de interação que a mídia 

proporciona ao público, que interliga-se dentro de processos que veremos a seguir. 

 

1.2  Dispositivos interativos 

 

 Começamos com um conceito para a mídia, dentro de um processo de mediação. 

Para isso, usamos como base, o aporte de Silverstone (2004), que vai além da relação entre 

produtores e consumidores. Essa relação converge em movimento (circulação) contínuo de 

um texto para o outro, de uma rádio para outra rádio, de um evento para outro, e vice-versa.  

Isso mostra o caráter dinâmico da mediação, fazendo com que nos reportemos às interações 

que existem entre produtores e consumidores de noticiabilidade em hipertextos de protocolo 

Web. 

 Rodrigues (2000) afirma que os dispositivos técnicos de mediação acabam 

ajustando a vida das pessoas, possibilitando-lhes uma nova realidade autonomizada do campo 

das mídias. Com isso, acaba gerando midiatização da sociedade 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. 

 Surge assim, uma nova ambiência em que o consumidor da informação não se 

apresenta mais como um sujeito “vazio”, passivo, mas ativo diante da encenação jornalística. 

Ele interage, de alguma forma, com a notícia. 

 Dentro desta nova situação comunicacional, percebe-se uma nova ambiência de 

possibilidades trazidas pela internet, constituíram novas redes de relacionamentos (redes 

sociais) em que engendram comunicação como forma de interação e organização social. 

Seguindo na mesma direção, Sodré (2006) assinala que a midiatização é explicada como um 

novo bios. 

(...) que produz de “fato a afetação das formas da vida tradicionais por uma 
qualificação de natureza informacional – tecnologia societal [...] cuja inclinação no 

sentido de configurar discursivamente o funcionamento social em função de vetores 
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mercadológicos e tecnológicos [...] é caracterizada por uma prevalência da forma 

sobre conteúdos semânticos. (Sodré apud FAUSTO NETO,2006 p. 9) 

A evolução tecnológica trouxe para a audiência, um novo status dentro da 

convergência midiática, dando mais possibilidades de interação com os sistemas de produção. 

Estratégias como a presença de enquetes, a busca de opinião sobre reportagens, o acesso às 

reportagens em destaque antes do programa ir ao ar, a exibição das notícias mais acessadas, os 

arquivos e a disponibilidade do programa na íntegra através da rede são opções que 

possibilitam níveis de acesso e de participação inconcebíveis, até então.  

Além disso, as repercussões sobre as notícias veiculadas nas mídias tradicionais e 

exibidas em redes sociais como Orkut, Twitter, Facebook, a postagem de vídeos em sites 

como youtube, ou ainda comentários em blogs e  sites pessoais podem ser considerados 

sistemas de resposta. Conforme BRAGA (2006), eles interferem nas lógicas de produção e 

nos modos como a informação desdobra-se nas mídias tradicionais. 

É inegável que a revolução tecnológica propulsionou a configuração do fenômeno da 

midiatização.  Fausto Neto apropria-se de Barbero para reforçar a ideia de que:  

 

Se a revolução tecnológica deixou de ser uma questão dos meios, para 

decididamente passar a ser uma questão de fins, é por que estamos ante a 

configuração de um ecossistema comunicativo conformado não só por novas 

máquinas ou meios, senão por novas linguagens, sensibilidades, saberes e escrituras, 

pela hegemonia da experiência audiovisual sobre a tipográfica, e pela reintegração 

da imagem no campo da produção do conhecimento. O que estamos vivendo (...) é a 

reconfiguração das mediações que constituem seus modos de interpelação dos 

sujeitos e a representação dos vínculos que dão coesão à sociedade. (BARBERO, 

2004, p.36) 

 

Por ser uma prática social específica, o jornalismo também passa a sofrer algumas 

interferências dos múltiplos sentidos produzidos pelas diferentes mídias. A internet tem sido a 

mídia dominante na ambiência da midiatização, fazendo com que o papel preponderante do 

especialista seja relativizado perante as múltiplas possibilidades de interação entre produção e 

recepção. 

No processo interacional, Braga (2006) desarticula com o modelo tradicional de 

emissor e receptor através de um canal que tem como ponte os meios de comunicação e nos 

apresenta um terceiro sistema de processos midiáticos na sociedade que é o “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 
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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). 

 

Essa circulação de discursos via diferentes dispositivos midiáticos gera uma 

transformação cultural na sociedade. As novas e antigas mídias interagem de formar cada vez 

mais complexa. Com a chegada das novas tecnologias, o conteúdo passou a fluir por vários 

canais e a ter diferentes formas de recepção. Isso pode ser notabilizado dentro de sistemas de 

divulgação e disseminação da informação, através da circulação e dos circuitos.  

 

1.3  Contrato de Leitura: estratégias de fidelização do ouvinte 

 

O contrato de leitura é proposto pelos meios de comunicação, de acordo com as 

particularidades de cada suporte, em função de um público receptor, cujos interesses e 

evolução devem ser considerados na formulação do contrato. Esses contratos buscam fidelizar 

o público para com determinado programa ou mídia com a qual, criando junto ao receptor 

uma espécie de pertencimento ao produto midiático.  

Conforme Eliseo Verón, o conceito de contrato de leitura está proposto na 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). 

 

Ainda dentro do conceito dado por Fausto Neto, que entende o contrato de leitura 

como conjunto de normas dentro de um discurso em produção que propõe e vê no sentido de 

o receptor dar a interpretação que queria. “como operações que visam a estabelecer o „modo 

de dizer‟ do jornal e que se explicitam nas mensagens endereçadas ao leitor” (FAUSTO 

NETO, 2007, p. 10). 

Dentro deste processo de “modo de dizer” para os leitores, no caso de um meio 

impresso, Verón destaca que o importante está na relação entre o enunciado e outro é que o 

emissor estabelece com o que ele diz. O autor destaca a chamada interdiscursividade, que 

nada mais é o receptor construindo um sentido de acordo com suas vivências e relações dentro 
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do meio social, gerando assim diversos outros discursos. Isso desencadeia uma longa troca de 

sentidos permanentes entre produtor e receptor. 

Para que haja um contrato, é preciso que os interlocutores reconheçam a fala uns dos 

outros. Os atos de fala põem em prática as regras, as convenções que regulam as relações 

entre os sujeitos.  Nos contratos enunciativos não são relevantes só as modalidades do 

dizer/mostrar, mas também os modos de reconhecer os receptores. O reconhecimento tem 

inicio no receptor,  que influencia  os “modos de dizer” do enunciador. Reconhecer é também 

produzir sentidos, enunciador e receptor se atualizam num processo bilateral. 

Os contratos de leitura acontecem com o intuito de atrair o receptor. Isso acontece 

devido ao discurso, o qual se caracteriza com uma união. Conforme Charaudeau  

“Devemos levar em consideração três espaços comportamentais de linguagem: 

locução, onde o autor deve se legitimar como falante e o seu direito de se comunicar, 

relação, onde constrói seu envolvimento como interlocutor e a tematização, onde é 

organizado o tema da troca pelo sujeito falante” (CHARAUDEAU, 2006, p.67) 

 

Esse tipo de atração do receptor pode ser identificada no Hoje nos Esportes através da 

participação do ouvinte dentro do programa com a participação via telefone ou então através 

de comentários nas redes sociais da rádio ou do próprio locutor, mantendo o público atento  

até o final, como analisaremos mais adiante. 

Segundo Fausto Neto (2007) os contratos de leitura são “ordenações” de regras, que 

quando transformadas em estratégias constroem certo campo de efeitos. São como se fossem 

operações refletidas dentro de uma lógica da calculabilidade e de previsibilidade sobre o qual 

repousa a questão dentro da produção de sentido.  

É por meio dos contratos de leitura que as mídias contatam seus receptores, conforme 

Fausto Neto (2007b. p.4), que compreende o conceito enquanto “regras, estratégias e 

“políticas” de sentidos que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e a recepção 

dos discursos midiáticos”. Nesse processo de produção de sentidos quem dá forma aos 

contratos são os distintos dispositivos midiáticos, já que eles precisam de uma forma através 

da qual vai ser concretizado o contato. 

Dentro dos contratos de leitura, chamam a atenção para o processo radiofônico e suas 

especificidades indo ao encontro com o tema da nossa pesquisa. Para explicar esses processos, 

citaremos Mozahir Salomão (2003). 

 Para Mozahir Salomão, o rádio, por suas distintas maneiras e formas de distribuir as 

informações e entretenimento, acaba estabelecendo tipos singulares e diversificados de 

contratos de leitura. Neste veículo, as questões enunciativas proporcionadas pelo enunciador e 

as ofertas de lugar feitas ao destinatário são de grande e atrativa multiplicidade, resultado da 

natureza desse meio de comunicação (2003, p.51). 
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Os contratos são aprovados a todo o momento, a partir do momento em que 

jornalistas, programadores e produtores se ocupam ao fato de construir uma enunciação 

marcada por uma visão características de mundo definida pela projeção que se faz da 

recepção. 

Diria que inicialmente, diria que pelo menos dois compromissos gerais já se 
estabelecem entre o ouvinte e o rádio, quando o receptor liga o aparelho e sintoniza 

a emissora de sua preferência.  O primeiro é o do 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. O outro é o da adesão. É claro que 

esse lugar construído pelo enunciador terá a adesão de muitos  ouvintes, mas não de 

outros tantos que, pelo contrário, podem mesmo sentir-se incomodados ou irritados 

com a oferta feita. É interessante perceber que essa “adesão” cria para o ouvinte uma 

sensação de extrema aproximação com o locutor e a emissora. Fato comprovado 

através de ouvintes que apontam um determinado locutor ou programa de rádio 

como algo relevante em suas vidas (MOZAHIR SALOMÃO, 2003, p.6-7) 

 

Quando o locutor narra o que acontece no cotidiano, no rádio, o ouvinte que está 

escutando em sua casa ou em qualquer outro ambiente passa a ser reconhecido. Este processo 

pode ser explicado por Paiva (1995).  

Tornando possível uma identificação dos ouvintes com a mensagem veiculada, o 

rádio reconcilia a vida de cada dia com os grandes acontecimentos dignos de serem 

notificados. Essa similaridade, quase como um amálgama, que projeta no discurso 

escutado o vivido, suscita a imaginação e induz a adesão a esse mesmo discurso 

(PAIVA, ,p.23). 

 

O fato apresenta veracidade quando ouvintes apontam um determinado locutor ou 

programa de rádio como importante em suas vidas. Os contratos de leitura fundam-se, no 

caráter de permanência da audiência de programa/ emissora. É como se fossem um conjunto 

de elementos de caráter discursivo, hermenêutico, estético etc, que procuram estabelecer junto 

ao público um acompanhamento diário e rotineiro de um determinado produto midiático.  É a 

contratação instintiva que fazem, no rádio, receptores e emissoras. O ouvinte incorpora-se 

desse contrato para garantir que cláusulas como regularidade, pontualidade, maneiras e 

formas de dizer as coisas do mundo serão sempre aquelas que ajustam com as emissoras. 

 

1.4  Circuitos / Circulação 

 

Em um primeiro plano, circuitos comunicativos seriam como caminhos ou redes de 

relações que aparecem para os sujeitos como possibilidades no enfrentamento de situações 

concretas. Os circuitos também podem ser entendidos como caminhos através dos quais o 
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sentido se produz e como tal aparecem como possibilidades dentro de uma rede possível de 

sentidos (FONSECA, 1998, p. 40).   

 

Em “A sociedade enfrenta sua mídia”, Braga (2006), afirma que:  

 

Quando se trata de valores simbólicos e da produção e recepção de sentidos, o que 

importa mais é a circulação   posterior à recepção. [...] O sistema de circulação 
interacional é essa movimentação  social dos sentidos e dos estímulos produzidos 

inicialmente pela mídia” (BRAGA, 2006, p. 28.) 

Para Eliseo Verón (2000) a circulação é algo que comporta processos que são por 

definição imaterial. Para o autor a circulação nada mais é que a diferença entre a produção e o 

reconhecimento de toda a comunicação em seu funcionamento. (2000, p.129-130) 

Conforme Braga (2006, p.5), temos uma tendência frequente de pensar “circulação” 

como referência ao processo desenvolvido pelo produto midiático, da emissão à recepção. 

Nessa perspectiva, mensagem, informação, produtos da mídia circulam. Mas o processo de 

circulação da informação não termina e restringe apenas entre receptor e emissor. 

  “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” (BRAGA, 2006, p. 27). 

 

Jairo Ferreira (2006) vai de encontro ao pensamento de Braga e Verón. No 

entendimento do mesmo, é na circulação que o processo de produção de sentido se efetiva, ou 

seja, completa seu ciclo. Sendo assim, na circulação se estabelece um processo de produção 

de discurso e depois de reconhecido, o discurso volta a gerar sentidos, produzindo novos 

discursos sobre a produção anterior. O autor ressalta que isso é devido a forte influência dos 

dispositivos, que acrescenta sentidos para além dos já previstos. 

Dentro desta perspectiva, na qual o produto ou mensagem não é o que circula, já que 

encontram um sistema de circulação no qual se viabiliza e ao qual se alimenta, BRAGA 

(2011) faz uma ressalva: 

 

 O produto é um momento particular da circulação, pois já está consolidado em sua 

forma que permanece (e que se multiplica, na sociedade em mediatização), 
continuando a circular e repercutir em outros espaços. O produto, por sua 

permanência e também porque se molda ao mesmo tempo em que busca moldar os 

ambientes em que se põe a circular, torna-se um especial objeto de observação para 

inferências sobre os processos mais gerais em que se inscreve.(BRAGA, 2011, p.9-

10) 
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Após a recepção, podem ocorrer reações de subsistema ou de resposta social, na qual o 

fluxo comunicacional não para e um novo circuito, diferenciado, se inicia: o das leituras e 

apropriações por parte do telespectador ou ouvinte.   

Na conversação, o que se entende por “resposta” é uma fala que o receptor “devolve” 

ao emissor inicial, na forma de retorno. Na internet, essa capacidade de viabilizar retornos 

imediatos e pontuais sobre uma “fala inicial” é chamada de interatividade para expressar essa 

possibilidade.  

Isso faz com que aconteça um fluxo comunicacional contínuo e adiante. Após a 

apropriação dos sentidos de uma mensagem qualquer, seus receptores podem sempre pôr em 

circulação no espaço social sua resposta. Essa resposta, seja ou não de retorno imediato, pode 

seguir adiante, no caso das redes sociais continuarem  disponível. Caso mais em evidência é o 

Twitter, na qual a mensagem uma vez digitada permanece no perfil do usuário permitindo a 

leitura a qualquer hora do dia, troca ou disseminação de informações, a não ser que seja 

excluída. 

No ciberespaço, é possível analisar o circuito, na medida em que o polo de emissão 

está liberado, configurando o sujeito em emissor, receptor e ator social, produzindo textos que 

são representações de representações. Estão implicados, portanto, os aspectos 

comunicacionais, subjetivos e de sociabilidade.   

No caso do objeto deste estudo, o programa “Hoje nos Esportes”, podemos notar que, 

ao lançar um comentário na rede social ou durante o programa, o ouvinte manda sua resposta 

ou pergunta diretamente ao emissor original, no caso, o jornalista Nando Gross, que pode dar 

continuidade ou não ao assunto comentado pelo ouvinte. E é esse atual cenário de 

transformação do rádio que entramos no próximo capítulo. 
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2  O RÁDIO:  EVOLUÇÃO E ATUALIADADE  

 

O rádio consegue manter um compromisso com seu ouvinte, na maioria dos casos, 

desconhecido por outros veículos midiáticos. E isso faz com que o público se identifique com 

a emissora local ou com o radialista de plantão. Para Bertolt Brecht (2002), o rádio seria o 

mais fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública, constituiria um fantástico 

sistema de canalização, se fosse capaz, não apenas de emitir, mas também de receber. “ O 

ouvinte não deveria apenas ouvir, mas também falar: não isolar-se, mas ficar em comunicação 

com o rádio” (BRECHT, 2002, p.7). A radiodifusão deveria afastar-se das fontes oficiais de 

abastecimento e transformar os ouvintes nos grandes abastecedores. 

O autor ainda lembra que usar o rádio com competência, explorando os recursos e o 

alcance, principalmente hoje, com as emissoras em rede conectadas à internet, pode ser 

transformador e interessante política de comunicação.  O rádio, interativo desde seu início 

com as cartas, depois telefone, atualmente com a internet e as redes sociais vem fortalecendo 

essa relação com o público. Jung (2004) vai ao encontro de Brecht sobre a reflexão desse 

atual momento do rádio. “Na atual 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”. (JUNG, 2004, p.69) 

Para que a tecnologia digital se disseminasse, estas novas tecnologias enfrentaram um 

problema na diversidade de sistemas em desenvolvimento nos Estados Unidos, na União 

Europeia e no Japão. A grande novidade, ou expansão, é a rádio via Internet, cada vez mais 

utilizada e difundida por emissoras radiofônicas (caso da Rádio Gaúcha). 

O futuro da radiodifusão sonora passa necessariamente pela digitalização. 

As perspectivas para a primeira década do século XXI apontam qualidade 

semelhante às dos CD‟s com a possibilidade de transmitir, além de som, 

informações captadas em um pequeno display no receptor. (...) No Brasil, o 

Departamento Nacional de Telecomunicações adotou o padrão C-Quam, da 

Motorola (FERRARETTO, 2003, p.191) 

A mudança para o digital é um fenômeno que ocorre em praticamente todos os meios 

e serviços de telecomunicação, incluindo a comunicação radiofônica. O rádio digital está 

colocando as informações dentro da rede mundial de computadores (internet), levando para 

todos os campos do mundo, inserindo-se dentro de um novo cenário de convergência, através 

da digitalização.  
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Carlos Eduardo Cortés (2004) explica esse novo cenário do rádio, que faz parte da 

convergência digital. 

 O rádio digital é um produto da chamada convergência digital. Desde a década de 
1990, novos dispositivos eletrônicos de recepção e reprodução digital, incluindo 

certos telefones celulares, se comunicam entre si, nos entornos de redes, através de 

singelas interfaces (...). (URIBE apud  Cortés, 2006, p.6-7) 

Dentro desta convergência digital e tecnológica, o rádio sofre algumas alterações na 

parte das linguagens, da produção de conteúdo e construção de sentidos. É o que Barbosa 

Filho (2005) ressalta. 

“ É exatamente o que se espera: Uma verdadeira revolução na construção de 

conteúdos sonoros, aliando novas possibilidades de conjugação de seus elementos 

ao lado da melhoria da qualidade de informação (...) e a criatividade que explore na 

montagem os recursos tecnológicos disponíveis”. (BARBOSA FILHO, 2005, p.7) 

 

A Internet agregou as diferentes mídias e passou a assessorá-las e servindo como 

veículo de informação. No caso do rádio, Jung (2004) profetiza que ele sempre vai existir, 

mas com outro formato. A internet está transformando esse meio, devido a agilidade do áudio 

junto ao alcance da rede mundial tende a ser o meio mais eficaz de se transmitir uma notícia.  

Se as informações contidas numa página que oferece recursos multimídias é passível 

que os usuários se interessem mais pelo material postado, do que se ele tiver apenas textos 

imagem. Uma boa alternativa nesse sentido é a introdução de ondas sonoras com caráter 

jornalístico nas matérias on-line. 

O rádio caiu na rede mundial de computadores, definitivamente, e de lá não saí 

mais. Não vai sumir, como muitos imaginavam. Vai evoluir. Nesse momento, é o 

veículo que mais se beneficiou da Internet. Aumento o alcance e proporciona 

facilidades, à medida que o som “baixa” com mais rapidez se comparando à 

imagem, além de não exigir a atenção do internauta que, enquanto ouve o programa, 

pode continuar navegando ( JUNG, 2004, p.66) 

 

Logo, o processo radiofônico se desenvolveu como uma ferramenta de apoio às 

notícias da Web. Isso acontece porque as pessoas já estão acostumadas a ouvir o “noticiário 

de rádio quando querem saber rapidamente o que está acontecendo. O fato de as notícias no 

rádio serem geralmente curtas torna-as bem sintéticas, concentradas no acontecimento, sem 

maiores rodeios”, analisam Chantler e Harris (1998, p.21). 

Os autores Heródoto Barbeiro e Paulo Lima (2003) acreditavam que a Internet não 

acabaria com o rádio, nem concorreria, e sim seria salvação da mídia radiofônica. Devido ao 
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avanço tecnológico, proporciona um salto na qualidade tanto de propagação, quanto de 

conteúdos. Além disso, o rádio via Internet potencializa a interatividade, uma vez que as 

emissoras têm “endereço” eletrônico e os jornalistas trabalham com a caixa de e-mails e redes 

sociais abertas, o que permite que o ouvinte faça parte da comunicação Internet x Rádio. Por 

sua vez, a Internet dá um impulso grande ao jornalismo de rede, uma vez que facilita o envio 

de reportagens das emissoras afiliadas as emissoras cabeças de rede, diminuindo custos e 

tempo. 

2. 1  Interatividade no rádio 

 

Uma das características do rádio é a proximidade com o ouvinte, a conversa direta.  

Chantler e Harris (1998) ressaltam esse diferencial do rádio. “Pesquisas sobre a recepção de 

notícias junto ao público mostram que o rádio é considerado a fonte mais pura de informações 

jornalísticas, e isso é atribuído a rapidez com que as notícias são transmitidas” (1998, p.20).   

Em tempos anteriores, mais especificamente  até os anos 2000, o rádio limitava-se ao 

que se estava disponível nas frequências AM e FM. Neste cenário mais atual, as 

possibilidades de escuta se estenderam com plataformas digitais. Claro que o rádio disponível 

em AM e FM continua presente no dia-a-dia dos ouvintes, mas possibilidades como mp3, 

celulares e internet são cada vez mais próximos do público do rádio, e esse publico acaba no 

processo até mesmo de renovação.  

Duas inovações tecnológicas, segundo Ferraretto (2007), foram fundamentais para a 

configuração das rotinas do radiojornalismo, a partir, da década de 1990. Trata-se do uso do 

telefone celular e da internet como fonte e como suporte para a informação. A partir dessas 

inovações, segundo o mesmo autor, o radiojornalismo passou a ser afetado mais intensamente 

pelo processo de convergência.  

Para Ferraretto (2009), “a internet é novo suporte para o rádio, e também um contexto 

para o rádio”. Portanto, o novo rádio que vai se delineando nesta primeira década do século 

21 tende a não ser mais apenas um “meio de comunicação que utiliza emissões de ondas 

eletromagnéticas para transmitir à  distância mensagens sonoras destinadas a audiências 

numerosas” (FERRARETTO, 2007. p. 23), pois a tecnologia atual  remete aos novos modos 

de percepção e de linguagem. 
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Para Milton Jung (2009), o rádio, cuja morte foi anunciada algumas vezes, conseguiu 

um novo fôlego com o advento da internet. “Eu sempre tive a convicção de que a internet 

daria uma nova vida ao rádio, de que ela seria o novo oxigênio do rádio, e eu tenho plena 

convicção disso hoje. Todas as pesquisas que temos hoje mostram como o meio rádio se 

presta a navegar na internet”.  

Para Heródoto Barbeiro e Paulo Lima (2003), o rádio via internet potencializa a 

interatividade e substitui “o esquema „eu falo e você me escuta‟ pelo diálogo com o público-

alvo” (2003, p. 47). É o que também Lopez defende, ao compreender que o aumento das 

ferramentas de participação permite que ouvinte e comunicador dialoguem mais 

constantemente, o que resulta numa troca de informações de forma mais direta, bem como 

num “aprimoramento da produção jornalística” (2011, p. 129). Segundo Lopez, a utilização 

destas novas ferramentas de comunicação via internet, age como uma “potencialização da 

interação do rádio, abrindo novos canais para a participação” (2010, p. 52). 

O significado desta participação do ouvinte junto às emissoras pode ser explicado, em 

parte, pelas próprias características do rádio e da internet, conforme destaca Cebrián Herreros 

(2007) 

O rádio é um meio de representação do público. O rádio tem uma concepção 

massiva frente à concepção personalizada da internet. O veículo na internet perde 

sua característica de meio massivo de comunicação social, mas adquire outras 

modalidades que podem orientar-se para um serviço e um acesso público de 

intercâmbio entre todos os participantes, com diversas possibilidades: chats, listas, 

correios eletrônicos, blogs, navegações por diversos temas (HERREROS, 2007, 

p.286) 

 

E esta relação de participação do ouvinte tradicional com o ouvinte-internauta traz 

diferenças.  

O ouvinte agora é ouvinte-internauta e busca outras fontes de informação, cruza, 

contesta, corrige, atualiza, conversa com o jornalista que está no ar. Mais do que 

nunca, o ouvinte agora participa do processo.  (LOPEZ, 2009,p.115) 

 

Ao contrário do rádio tradicional, o rádio na internet não está restrito ao áudio, não 

impondo limites de alcance geográfico. Sua transmissão pode vir acompanhada de imagens, 

vídeos, textos, fotos, links ou através de quadros de mensagens e salas de conversação, 

tornando a comunicação muito mais dinâmica, tornando-se um rádio hipermidiático, pois 

convergem várias mídias no mesmo suporte, tendo como características principais do meio a 



26 
 

multimidialidade, hipertextualidade, interatividade, atualização contínua, personalização e 

memória, conforme Lopez-Freire (2010). 

Pode-se dizer, então, que essa característica presente nos sites, inclusive em portais de 

emissoras de rádio, atua como um “canal” de ligação entre a produção e 

usuários/leitores/ouvinte, permitindo que estes critiquem, opinem, sugiram pautas, etc. 

Com tantos avanços em termos tecnológicos, o rádio poderá ser um dos grandes 

beneficiados através das plataformas digitais, principalmente pelas mídias sociais, que servem 

como um grande alicerce para a interatividade.  Aliás, interatividade que sempre foi muito 

presente na história do rádio, desde o advento do telefone, as cartas eram muito usadas para 

aproximação do ouvinte, sempre para benefício desse público. Hoje essa interatividade está 

mais clara, com o uso das redes sociais, como ressalta Damas (2007). 

Com a chegada da internet ao rádio multiplicaram-se as oportunidades tecnológicas 

da audiência participar em programas radiofônicos. Desta forma, e os meios 

tradicionais como cartas, telefone e correio de voz, se somaram as novas 

modalidades com e-mail, o chat, SMS, fóruns virtuais, blogs e redes sociais. 

(DAMAS, 2007, p.147) 

 

Desde 2010, o jornalista Nandro Gross adotou o uso das redes sociais para seu 

programa. Anteriormente, seus perfis nas redes sociais eram apenas usados para expressão e 

chamamento para leitura de seu blog. Com o fortalecimento do laco com seu ouvinte, o 

jornalista adotou as redes sociais também como forma de interatividade durante seu programa. 

A partir desta síntese sobre o contexto atual do rádio, com o aumento da interatividade 

e transformações com o avanço da internet, abordaremos o radiojornalismo esportivo, gênero 

no qual se encontra o objeto de estudo desta pesquisa, o Programa Hoje nos Esportes. 

 

2.2  Radiojornalismo Esportivo 

 

Após percorrer o caminho da contribuição do rádio atualmente e das características 

que o envolvem, partiu-se para a construção contextual que envolve o presente objeto de 

pesquisa, o programa Hoje nos Esportes. Porém, antes de falarmos sobre o programa, 

precisamos discorrer sobre conceitos e história em torno do gênero pelo qual ele pertence, o 

radiojornalismo esportivo. 
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Para Ferraretto (2000) o esporte no rádio já tinha indícios de início na década de 20. 

“O esporte no rádio remonta a década de 20, época em que há indícios sobre a divulgação a 

respeito desse assunto, mas sem ainda transmitir eventos na íntegra”. 

Para Oliveira (2008), o radiojornalismo esportivo no Brasil é 

Quase uma incógnita: será que ele existe de verdade? Muitos afirmam que não, 

deixou de existir há muito, com a morte dos maiores cronistas esportivos (leia-se 

futebol) do país. Aliás, a crônica esportiva no Brasil, desde seu início no século 20, 
com a “febre da bola”, sempre priorizou o futebol, em detrimento dos outros 

esportes. (ZAGO apub OLIVEIRA, p.110-111) 

 

Apesar desta incógnita levantada por Oliveira (2008), o rádio esportivo possui uma 

relação forte com o ouvinte/torcedor. Schinner (2004) tenta explicar essa relação  

 

O rádio é para os amantes da palavra. Quem ouve o futebol pelo rádio já caldeou 

toda uma inclinação da palavra, todo um conjunto de extratos sentimentais e 

poéticos ligados naquele fim de semana em que se conversa sobre as jogadas mais 

variadas. (SCHINNER, 2004, p. 36). 

 

Mas o rádio esportivo brasileiro teve o pontapé inicial em 1925, em São Paulo, na 

rádio Educadora. Na época o espaço para o esporte restringia-se a resultados das partidas 

enviadas por telegrama. Já as transmissões esportivas só tiveram início  na década de 30, com 

a primeira narração de uma partida feita por Nicolau Tuma. Após um período de adaptação 

dentro da sociedade brasileira e até das próprias emissoras, o rádio esportivo começou a ter 

uma disseminação e entendimento do futebol dentro da sociedade brasileira. 

Nicolau Tuma, além de participar da primeira transmissão esportiva,  trouxe  para o 

rádio esportivo contribuição para a noção de espaço e tempo para o ouvinte.    

Conhecia as regras do jogo. Isso era fundamental. “Como não tinha um modelo de 

narração, optei por uma descrição fotográfica, que desse ao ouvinte a imagem exata 

do campo e do jogo. Fiquei na arquibancada e improvisei o nome deste local 

dizendo que era o reservado da imprensa. Ao abrir o microfone disse: estou aqui no 

reservado da imprensa dentro do campo, contemplando as arquibancadas. Estou ao 

lado das gerais e vou tentar transmitir para vocês que me ouvem um relato fiel do 

que irá acontecer no campo. Pensem num retângulo à sua frente ou peguem uma 
caixa de fósforos. Do lado direito estão os paulistas e do lado os paranaenses. 

(Globo Repórter, TV Globo, 1981 apud GUERRA, 2000, p.10).  

 

Depois da Rádio Educadora, a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro em 1940 apostou no 

esporte no rádio. O programa No Mundo da Bola era apresentado por Antônio Cordeiro, que 
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conseguiu atingir sucesso ao inovar na participação do ouvinte, com o concurso que escolhia 

o melhor jogador do campeonato ou de seu time, tudo isso através de cartas. 

O Rio Grande do Sul, também foi um dos percursores do rádio esportivo no Brasil. A 

primeira transmissão aconteceu em 1931, pela Rádio Sociedade Gaúcha, atual Rádio Gaúcha. 

A locução da partida foi de Ernani Ruschel que transmitiu o jogo entre Grêmio e Paraná. 

Mas a primeira a se especializar foi a Rádio Panamericana, atual Jovem Pan, de São 

Paulo, em 1940. A Panamericana  trouxe grandes novidades, dentre elas a  participação de 

uma comentarista de arbitragem, um plantão esportivo e a criação do primeiro departamento 

esportivo de uma emissora.  Foi justo nesse época, que o comentarista de futebol no intervalo 

das partidas foi colocado nas jornadas. Anteriormente, nos intervalos, eram colocadas 

músicas. 

Consolidado dentro do segmento do radiojornalismo, o esporte ganhou mais espaço 

nas grades de programação das rádios  na década de 70.  Para Coelho (2004), foi o maior 

avanço no radiojornalismo esportivo pelo fato de maior investimento junto as empresas de 

comunicação, aperfeiçoamento das profissionais e a concorrência por audiência e também por 

patrocínios das empresas, fato que garantia viagens junto aos times de futebol. 

De acordo com Soares, o rádio esportivo foi responsável também pela a massificação 

do futebol:  “O rádio esportivo foi essencial para a transformação do futebol em esporte de 

massa e um importante complemento na definição do rádio como meio de comunicação de 

massa. O ponto de partida deste processo é a primeira narração detalhada de um jogo de 

futebol.”( SOARES apud BEZERRA, 2008, p.38) 

Ainda segundo Soares, o rádio esportivo também é responsável pela incorporação no 

Brasil das inovações tecnológicas que surgiram na radiodifusão mundial. A autora afirma que: 

 A persistência em narrações esportivas diretas provocou a busca de melhoria nos 

equipamentos e o gênero acabou influenciando o desenvolvimento do jornalismo 

radiofônico brasileiro. Essa contribuição se deu principalmente com as coberturas 

externas. (SOARES apud BEZERRA, 2008, p.42) 

 

Mas o advento da televisão fez com que a audiência das rádios sofresse uma 

diminuição. Então, o rádio reagiu com o que possui de mais forte, a agilidade e a imaginação. 

Enquanto a TV apresentou como novidade uma infinidade de estatísticas e tira-

teimas, introduzindo números como suporte para equipe que transmitia, o rádio 

fortaleceu a prestação de serviço. Nas concentrações, nas ruas, nos vestiários, 
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falando do trânsito, do posto médico do estádio, o rádio optou por trazer mais 

jornalismo às suas transmissões esportivas. Tudo sem abandonar a linguagem 

específica. (GUERRA, 2002, p.39). 

Dentro da imaginação do torcedor, o rádio descobriu uma nova maneira de apresentar 

o espetáculo, além da tecnologia. É o que afirma Guerra (2002) 

Além da tecnologia, o rádio descobriu uma linguagem específica para transmitir 

todo seu encantamento pelo futebol. Precisou apelar para a imaginação do torcedor, 

para que pudesse expressar corretamente tudo o que via no futebol (GUERRA, 

2002, p. 10). 

 

E dentro deste novo cenário, o locutor – narrador vira peça fundamental para o sucesso 

das transmissões – jornadas esportivas. É o que ressalta Ferraretto (2009, p. 135) “O narrador 

de uma partida, por exemplo, precisa imperiosamente criar imagens na mente do ouvinte e, 

mais do que isto, esta visão deve transportar o público para o estádio, para o meio da torcida” 

Segundo Toledo (2000), o locutor e também o repórter são peças fundamentais neste 

processo, já que o ouvinte que saber o que está acontecendo ao redor do acontecimento 

transmitindo com riqueza de detalhes e sem invenções.E é essa relação de proximidade que o 

ouvinte acaba incorporando ao ouvir o futebol,  que também tentou ser explicada por Guerra 

(2002).  

 O rádio se expandia em todo o país e seu futuro grande “parceiro”, o futebol, 

também ia ganhando espaço junto à população. Já em 1930 começava o “namoro” 

do rádio com o futebol. Primeiro com informações curtas sobre os resultados das 

partidas (GUERRA, 2002, p. 15-16) 

 

 No Brasil, inúmeras foram as formas e maneiras criadas para as transmissões 

radiofônicas esportivas. Conforme Barbeiro e Rangel (2006): 

 A transmissão esportiva que se consagrou no Brasil foi a irradiação do futebol. Um 

locutor postado na cabine, no centro do estádio, um repórter atrás de cada gol, um 

comentarista ao seu lado, um plantão esportivo com informações de outros jogos e 

repórteres em outros estádios. (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 65). 

 

O rádio esportivo no Brasil faz parte do espetáculo do futebol, principalmente. O 

torcedor se identifica com a narração do locutor, contesta ou concorda com as opiniões dos 

comentaristas e informa-se imediatamente com os repórteres. E essa é a principal 

característica do radiojornalismo esportivo. “É esse imediatismo, característica principal do 

veículo, que o faz tão forte ainda” (GUERRA, 2002, p.57).  
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Se o esporte no rádio está consagrado no Brasil, o Rio Grande do Sul também está 

englobado neste cenário, com grande participação. E uma das principais emissoras de rádio do 

estado é a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre.  

2.3 Rádio Gaúcha 

 

A Rádio Sociedade Gaúcha, foi primeira emissora de rádio de Porto Alegre, fundada 

em 1927. A RSG foi a segunda estação de rádio comercial do Rio Grande do Sul. 

Oficialmente as transmissões tiveram inicio em novembro de 1927, em um estúdio no centro 

de Porto Alegre, mais exatamente na Praça da Alfândega, já que era o ponto mais alto da 

cidade. 

Como todas as rádios no Brasil naquela época, a Rádio Sociedade Gaúcha era 

sustentada grande parte por  contribuições mensais de alguns ouvintes. Na busca por maior 

autonomia financeira, a direção da rádio criou espaços comerciais, programas com 

patrocinadores, apresentações musicais e noticiosos.   

Em termos de equipamento, a rádio tinha em seu início apenas um transmissor de 50 

watts, considerado de baixa potência, mas já considerado de boa qualidade, pois conseguia 

abranger toda a cidade. Já 1932, a Rádio Sociedade Gaúcha saiu dos estúdios e realizou sua 

primeira transmissão fora da capital dos gaúchos. O evento era a inauguração da Festa da 

Uva, em Caxias do Sul, na serra gaúcha.  

Em 1957, um grupo de empresários da comunicação radiofônica do Rio Grande do 

Sul, assume a direção e adquire o controle majoritário da Rádio Sociedade Gaúcha. E em 

julho do mesmo ano, muda o seu nome e passa a ser chamada de Rádio Gaúcha. 

Em 1978, a Rádio Gaúcha passa a transmitir de forma pioneira em 100 quilowatts, 

aumentando assim sua abrangência de cobertura chegando até cidades do interior do Rio 

Grande do Sul e até de Santa Catarina. Em  1983, a Rádio Gaúcha deu início à execução de 

um novo projeto valorizando o rádio falado ao invés dos programas de auditório comandados 

por Maurício Sirotsky Sobrinho. 

Em 1984, cria-se o slogan   Gaúcha - A Fonte da Informação, levado até os dias 

atuais. O programa Gaúcha Repórter marca o início deste novo conceito dentro da rádio. Em  
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1986, a Gaúcha adquire a maior antena de rádio do país com 230 metros de altura e uma nova 

planta.  

Conforme Neuberger  (1997), a Rádio Gaúcha cresceu nas três últimas décadas. Tendo 

programas que intensificam os  horários de esportes, em especial do futebol, mas sobretudo os 

de conteúdo jornalístico. Os  noticiários,  programas de entrevistas e reportagens,  o que faz 

dela, juntamente com a Rádio Guaíba, as preferidas em audiência dos radiouvintes dos três 

Estados do Sul e de boa parte do Brasil.    

Atualmente, a Rádio Gaúcha possui um sinal amplificado pelo satélite, via Rede 

Gaúcha SAT e internet, na qual Klöckner enfatiza que:  

Mais do que a potência e a capacidade dos equipamentos que geram o som de 
nossas vozes, desejamos reafirmar o nosso clamor mais apaixonado pela noticia. 

Este é o grande compromisso de todos nós que almejamos manter, para os 

gaúchos e brasileiros, a Rádio Gaúcha como sua fonte de informação  

(KLÖCKNER 1997, p.15).   

 

A Rádio Gaúcha, é uma  emissora do Grupo RBS, líder no segmento de jornalismo e 

esportes. Está presente em nove estados brasileiros com 145 afiliadas à Rede Gaúcha Sat. 

Pode ser sintonizada em FM, pela freqüência 93,7 MHz, em AM, nos 600 KHz. Mais 

recentemente inaugurou a Rádio Gaúcha Santa Maria, 105,7 FM e a Rádio Gaúcha Serra, 102, 

3 FM.  A emissora ainda pretende inaugurar uma emissora na zona sul do estado do Rio 

Grande do Sul. A rádio também está disponível pela NET Digital, canal 351 e pela Sky, canal 

407.   

2.3.1 O Programa Hoje nos Esportes 

 

O programa “Hoje nos Esportes” está na grade de programação da Rádio Gaúcha há 

mais de 20 anos. Inicialmente tinha o horário das 18 horas até às 18h45min até o ano de 2010, 

quando a grade de programação da Rádio Gaúcha foi alterada. Então, o programa passou a 

iniciar às 17h30min, sendo interrompido para a execução do Notícia na Hora Certa às 18 

horas e terminando às 18h45min. O horário é considerado privilegiado e as informações são 

constantemente atualizadas, fazendo com que tenha uma grande audiência. 

O Hoje nos Esportes é um noticiário sobre o futebol, e faz um balanço do dia dos dois 

principais clubes do estado, Internacional e Grêmio.  As informações são passadas pelos 
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repórteres setoristas de ambos os clubes, os quais acompanham diariamente cada detalhe dos 

treinamentos. Além disso, pelo horário diferenciado, a equipe do programa consegue 

acompanhar as entrevistas coletivas de treinadores, jogadores e dirigentes. 

O Hoje nos Esportes também conta com a participação do personagem E.T, que 

apenas disserta uma frase: Eu não sei. Além disso, a participação via telefone  do professor e 

jornalista Ruy Carlos Ostermann, anteriormente ocupado pelo ex-jogador e atual técnico de 

futebol Paulo Roberto Falcão. 

Outro diferencial do programa está na interatividade com os ouvintes. Atualmente são 

três as opções que podem ser via telefone e via redes sociais. Todo esse processo é 

comandado há 13 anos pelo jornalista Nando Gross. Um dos maiores motivos da realização 

desta pesquisa está na maneira com a qual o jornalista faz a mediação da circulação das 

informações com os sujeitos coprodutores do programa. 

A figura abaixo, representa o esquema de circulação das informações realizadas no 

programa. 

 

Figura 1: Representação da circulação no Programa Hoje nos Esportes 
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2.3.2 O comunicador Nando Gross 

 

O principal motivo para a realização desta pesquisa passou pela escolha do chamado 

“ator principal” do programa. Por isso, a partir de agora, vamos apresentar a trajetória desse 

personagem dentro do jornalismo, mais especificamente no rádio do Rio Grande do Sul no 

intuito de melhor compreender alguns aspectos relativo a ele. Luís Fernando Moretti Gross, o 

Nando Gross, nascido em 20 de maio de 1962 em Porto Alegre, sempre foi apaixonado por 

rádio desde criança. Essa relação mais próxima com o rádio sempre foi muito mais de 

ouvinte, mas que mais tarde, o levaria a começar a trabalhar em rádio e depois disso, sim, 

entrar para a área da comunicação, mais especificamente jornalismo. 

Em 1980, Nando entra na faculdade de jornalismo, na UNISINOS, onde estudou 

durante dois anos, mas por problemas financeiros, não pode seguir com os estudos, optando 

por trabalhar. E logo no início da faculdade, ele já tinha alguns trabalhos dentro da área, mas 

especificamente na parte gráfica de alguns jornais pequenos de Porto Alegre. Passado alguns 

anos, em 1985, Nando começa a sua trajetória no rádio, na rádio Difusora, atual rádio 

Bandeirantes. 

Foi em 1985, dia primeiro de setembro. A rádio Difusora inaugurou um projeto, 

terceirizado, que hoje é da rádio Bandeirantes. Até hoje continua com o 

departamento de esportes terceirizado. Na época foram três jornalistas: Pedro 

Ernesto, o professor Sérgio Endler e o Marcelo Fernandes, que montaram uma 

agência e mediante essa agência compraram espaço na rádio Bandeirantes e 

contrataram diversos profissionais, eu entre eles. (GROSS, 2012) 

 

Então em 1989, com 27 anos de idade, Nando se inscreveu no vestibular da PUCRS, 

outra vez, para jornalismo. Já em 90, voltou a ingressar na área acadêmica e seguindo seu 

trabalho dentro do rádio, mas agora na Guaíba onde ficou por pouco tempo. Foi então, que 

Nando resolveu montar uma agência, trabalhando com campanhas políticas, locuções e etc, 

até ser chamado no mesmo ano por Claudio Moretto para trabalhar na rádio Gaúcha, nas 

eleições como free-lancer no departamento de jornalismo da rádio. E ao final deste contrato, 

apareceu uma nova oportunidade, agora no departamento de esportes. 

Eu estava na faculdade de manhã ai terminou esse free-lancer na rádio Gáucha no 

Departamento de Jornalismo. Foi então que o Flávio Dutra me chamou para 

trabalhar no departamento de esportes da rádio Gaúcha para produzir o Hoje nos 

Esportes e eventualmente no Esportes ao Meio Dia. (GROSS, 2012) 
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Em 1992, Nando formou-se em jornalismo pela PUCRS e seguiu desempenhando 

papel de produtor e apresentador do programa que falava de Fórmula 1, na época do auge de 

Ayrton Senna. Com a morte do piloto brasileiro em 1994, um ano depois o programa deixou 

de existir e Nando buscou outro caminho, saindo da Gaúcha e voltando para a Band. 

Na Band, Nando criou o Atualidades Esportivas, no horário perto do meio dia. Neste 

programa, ele queria dar a sua cara, saindo do tradicional modelo apenas de notícias dos 

clubes e versão dos jogadores da dupla Gre-Nal, e trouxe música, a qual ele tem uma ligação 

forte por ser músico desde os tempo de colégio, e até humor com o personagem “ET”. A 

iniciativa rendeu um grande reconhecimento, mas apesar disso, Nando buscou novas 

alternativas para a carreira, mas não obteve sucesso e seguiu seu caminho na Band até 2001. 

E desde 2001, ele voltou a rádio Gaúcha, onde está até agora.  Na sua volta a emissora, 

ele ganhou a responsabilidade de comandar o Hoje nos Esportes e coproduzir o Show dos 

Esportes, ao lado do narrador Pedro Ernesto Denardin. Após alguns anos, Nando além de 

comandar o Hoje nos Esportes, foi efetivado com comentarista das jornadas esportivas da 

emissora, além de ganhar um blog dentro do portal da emissora, tornando-se uma das 

referências no segmento esportivo. 

Mas para a realização do Programa Hoje nos Esportes, Nando não está sozinho. O 

apresentar conta diariamente com produção e participação dos repórteres, que lhe dão suporte 

para o desenvolvimento do programa. 

2.3.3  Os sujeitos de coprodução 

 

O apresentador Nando Gross, no Hoje nos Esportes, possui uma equipe que o ajuda na 

produção e participa como repórteres do programa. São cerca de sete repórteres e dois 

produtores/estagiários.  

Sérgio Boaz Dias, nascido em 7 de Maio de 1961, 51 anos de idade é formando em 

Jornalismo pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul em 1986. A atração pelo rádio 

já veio desde o início da faculdade, já que gostava da cadeira de rádio e logo conseguiu um 

estágio dentro da Rádio Gaúcha. A carreira no Jornalismo depois de formado começou na 

Rádio Sucesso, depois Rádio Bandeirantes até chegar novamente na Rádio Gaúcha. 
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José Alberto Santos de Andrade, o Zé Alberto, nascido em 9 de janeiro de 1965 em 

Porto Alegre, 47 anos de idade. Formando em 1985 pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Zé Alberto trabalha na Rádio Gaúcha desde 1985, atuando na produção, editor, 

repórter, editor, comentarista e mais recentemente apresentador de um programa aos sábados 

à tarde na grade da rádio. 

Eduardo Vieira Gabardo, nascido em 30 de setembro de 1975 em Porto Alegre, tem  

37 anos de idade.  Formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do 

Sul. Sua trajetória dentro do jornalismo se inicia como repórter na Rádio ABC, de Campo 

Bom, em 1994. Um ano depois, também como repórter foi para a Rádio e TV Bandeirantes 

até 1998, quando se transferiu para Rádio e TV Guaíba, onde começou a atuar como 

apresentador até 2002. Desde então, está na Rádio Gaúcha. 

André Silva da Silva, nascido em 15 de abril de 1972 em Porto Alegre, tem 50 anos de 

idade. É jornalista formado pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul em 1997. 

Começou a carreira como estagiário na Rádio Bandeirantes de 1993 até meados de 1994. 

Após dois anos, retornou ao rádio já pela CBN, como produtor executivo. Em 1999 passou 

para narrador e repórter esportivo na Rádio Pampa até 2002 quando se transferiu para a TV 

Guaíba, onde permaneceu por dois anos. Desde 2005, está na Gaúcha, trabalhando com 

repórter, narrador e apresentador do programa Brasil Olímpico.  

Filipe Pereira Gamba, nascido em 24 de janeiro de 1982 em Osório, tem 30 anos de 

idade. É formado em Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Iniciou sua 

trajetória no jornalismo esportivo na Rádio Osório, em 2001, atuando como repórter. Um ano 

depois chegou à Rádio Guaíba, exercendo a função de repórter onde permaneceu até 2008, 

quando foi trabalhar na Rádio e TV Bandeirantes, atuando como repórter e apresentador. Em 

2009,  chegou à Rádio Gaúcha, onde trabalha atualmente como repórter esportivo e atua como 

âncora em alguns programas de esportes. 

Além desses citados, trabalham como repórteres os jornalistas Rafael Serra, Leonardo 

Acosta e Leandro Schabbach. Além deles, o programa conta com a participação diária do 

repórter Sergio Guimarães direto do Rio de Janeiro. Auxiliam na produção Renan Jardim e 

Marcel Klein. Todos participam efetivamente da produção junto com Nando Gross, que é o 

centralizador das funções.  

Nando chega na redação da Gaúcha por volta das 15 horas e começa a fazer o script 

do programa. Ele verifica a escala para saber quais dos repórteres estão como setoristas nos 

clubes e faz um contato prévio para saber as novidades do dia, para que durante o programa 
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aconteça entrevistas com algum personagem dos clubes e possa ocorrer a interação entre 

apresentador e repórteres.  
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3  PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 

Uma pesquisa possui uma metodologia. Está, por sua vez, é composta/ formada por 

diversas e diferentes técnicas e métodos de investigação. A ideia inicial do tema da pesquisa 

surgiu a partir de uma grande afinidade com a teoria e prática do jornalismo esportivo. Desde 

o início da faculdade, este sempre foi um assunto que interessava e permeava muitos dos 

trabalhos propostos em sala de aula. 

Porém, mesmo com o tema definido, ainda não se tinha um objeto de estudo. Alguns 

aspectos foram levados em conta para a escolha do mesmo. O primeiro deles era ter relação 

com o rádio, mídia com a qual se teve mais contato durante o período dentro da faculdade. O 

segundo deles é que tinha de ser um meio comunicacional que fosse abrangente e tivesse 

ampla visibilidade, principalmente em todo o Rio Grande do Sul. E por fim, buscar fugir de 

objetos que falassem de narradores ou programas já muito tradicionais. 

Para realização dessa pesquisa foram programados  alguns percursos metodológicos a 

partir de, pré-observação, consulta bibliográfica, entrevista e análise de estratégias midiáticas. 

No primeiro momento, foi realizada uma busca em trabalhos e pesquisas científicas para 

analisar o que já foi publicado referente ao tema. Esse processo, conhecido como estado da 

arte  propiciou  um maior entendimento do que seria pesquisado. Posteriormente buscaram-se 

referenciais importantes que dessem embasamento e o conhecimento necessários acerca do 

assunto do trabalho. 

Diante disso, como objeto de estudo, escolheu-se um programa esportivo destinado 

exclusivamente ao esporte, mais especificamente ao futebol: o Hoje nos Esportes. O programa 

da Rádio Gaúcha faz parte da programação da emissora desde 1999. Outro fator contribuinte 

para a escolha deste programa foi o apresentador, Nando Gross, o qual, este pesquisador 

manteve contato via redes sociais e o considera um dos melhores jornalistas esportivos do Rio 

Grande do Sul e do Brasil. E uma das características marcantes do programa é a participação 

do ouvinte e dos repórteres setoristas com o apresentador, o jornalista Nando Gross.  

Esse fato foi percebido a partir de pré-observações a cerca do objeto. Em um primeiro 

momento, a análise seria feita apenas na questão da interatividade entre público e 

apresentador. Porém, foi resolvido que a análise iria contemplar além da interatividade. 

Buscou-se entender de quais maneiras acontecem os circuitos comunicacionais com os 
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sujeitos coprodutores e os vínculos com os internautas/ouvintes constituídos de maneira 

estratégica. 

A partir da escolha do objeto, foi preciso delimitar o período de análise. Como no Rio 

Grande do Sul, o maior clássico do futebol é o Gre-Nal (Grêmio versus Internacional), foi 

determinou-se que a  análise seria feita com os programas que tivessem como temática 

principal a semana do clássico no ano de 2012. Assim, foram escolhidos dois programas, um 

antes da realização do clássico e outro após a partida. 

Em um segundo momento, adentramos na consulta biográfica, para entender e 

explicitar conceitos como midiatização, circulação e dispositivos. Para isso foram usados 

autores como: José Luiz Braga (2007), Antônio Fausto Neto (2008), Eliseo Véron (1997), e 

Pedro Gilberto Gomes (2006),  entre outros. Dentro das questões da midiatização no esporte, 

voltou-se a Antônio Fausto Neto (2002) e Viviane Borelli (2001). Já autores como Mozahir 

Salomão (2003) e Patrick Charaudeau (2006), além dos já citados acima, para contratos de 

leitura e sua usabilidade dentro do dispositivo radiofônico. O jornalismo dentro do produto 

rádio, além do seu atual cenário, foi explicado por autores como Luiz Artur Ferraretto (2003), 

Paul Chantler e Peter Stewart (2007), Milton Jung (2004), Heródoto Barbeiro e Paulo Lima 

(2003) e entre outros autores que ajudaram a compreender os processos de transformação do 

rádio. 

O terceiro caminho para a realização desta pesquisa foi uma entrevista individual. Isso 

é um procedimento qualitativo que busca desvendar um assunto a partir da procura de 

elementos, subsídios, percepções e experiências. Trata-se de um recurso metodológico que 

busca, com base em teorias e desígnios do investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva do entrevistado escolhido, selecionada por deter informações que se 

deseja conhecer (DUARTE, 2011, p. 62). A entrevista individual foi realizada primeiramente 

via e-mail. E contando com a presença do apresentador em Santa Maria no dia 6 de novembro 

de 2012, realizou-se mais uma entrevista com Nando Gross a fim de somar informações para 

a análise do objeto. 

Na realização deste trabalho, a ideia principal era uma visita até os estúdios da Rádio 

Gaúcha, em Porto Alegre, mas devido a alguns imprevistos, não foi possível de ser 

concretizada. Por isso, optou-se por contatos iniciais via redes sociais, mas especificamente 

no Twitter do apresentador do programa e posteriormente uma troca de e-mails, com alguns 

questionamentos, mesmo sabendo que está não seria a maneira ideal. 
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Por último, realizou-se uma análise das estratégias midiáticas. Escolheu-se esse 

método porque nelas é possível identificar os fluxos interativos colocados em ação pelo 

programa a fim de constituir um dispositivo radiofônico de midiatização do esporte e que, 

neste sentido, lança mão de ações com o objetivo de constituir vínculos com o ouvinte/ 

internauta e, assim, garantir bons índices de audiência. 
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4 HOJE NOS ESPORTES: ESTRATÉGIAS DE CIRCULAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES ENTRE OS SUJEITOS E A INTERAÇÃO COM O 

OUVINTE/INTERNAUTA. 

OS PROGRAMAS 

O universo desta pesquisa se constitui na análise de duas edições do Programa Hoje 

nos Esportes. O primeiro, emitido em 24/08/2012, o segundo em 27/08/2012. As edições 

foram gravadas da mesa de som do estúdio da Rádio Web Unifra, através dos links do 

programa disponíveis no arquivo do site da Rádio Gaúcha.  Após acompanhar e ouvir os 

programas, observamos para entender como se dá o processo de interação entre apresentador, 

repórteres e ouvintes, além de que maneira as informações circulam dentro de um meio 

midiático. 

Hoje nos Esportes – Programa de 24 de maio de 2012. 

O programa que antecipa o maior clássico do Rio Grande do Sul começa com a 

abertura tradicional feita pelo apresentador Nando Gross com os principais destaques do 

programa: 

Muito boa tarde, cinco horas e trinta e seis minutos. Começando o Hoje nos 

Esportes, aqui na Gaúcha para lojas taqi, Carhouse  e Texaco. Domingo tem Gre-

Nal, quatro da tarde no estádio Beira-Rio, clássico Gre-Nal. Os times treinaram hoje, 

vamos para o Olímpico, Zé Alberto Andrade acompanhou o Grêmio, fala Zé (...). E 

o Internacional no Beira-Rio, Filipe Gamba (...)  

 

Colocados os primeiros destaques vindos dos estádios das equipes, as manchetes 

seguem sendo dadas aos ouvintes, tanto por ele, Nando Gross, como também pelos sujeitos 

coprodutores, Rafael Serra com mais informações sobre o clássico e do Rio de Janeiro, o 

repórter Sérgio Guimarães.  

Esta maneira já tradicional de apresentação do programa nos remete aos conceitos de 

Mozahir Salomão (2003), desenvolvidos no capítulo de contrato de leitura. O autor comenta 

que: 

 

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

primeiro compromisso é o do reconhecimento. O ouvinte se identifica com os atos 
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de fala, a abordagem das coisas do mundo, ou seja, com o local que é construído 

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

Como vimos anteriormente, os contratos de leitura estão ligados aos enunciados, 

visando estabelecer, em torno dos mesmos, um campo de interesses, a fim de criar uma série 

de efeitos, em torno de operações discursivas. E deste modo, o apresentador do programa 

junto com os sujeitos coprodutores utiliza-se de estratégias midiáticas para atrair 

ouvintes/internautas a interagirem tendo como foco as informações que circulam durante o 

programa. 

Feita a apresentação e os destaques do programa, ele em seu discurso se refere aos 

patrocinadores das informações da dupla Gre-Nal. Após essa ressalva, inicia a circulação das 

informações com a reportagem, primeiro com o repórter Filipe Gamba, que está no Beira-Rio 

e acompanhou as informações do Internacional, antes do clássico. 

- Filipe Gamba tá comigo aí do Beira-Rio? – “Tô” sim, Nando, tudo bem? – Tudo, 

aí o treino foi fechado né Gamba? – Fechado Nando, como ontem, tudo igual, a 

imprensa permaneceu no CT Parque Gigante e os jogadores saíram daqui, e foram 

treinar no estádio Beira-Rio (...) 

 

 

Depois de levantar algumas informações de como foi o treino, o repórter Filipe Gamba 

começa a interagir com Nando Gross, devolvendo a palavra ao apresentador nos estúdios, que 

dentro das informações trazidas, faz projeções e tenta fazer com que o ouvinte entenda de 

maneira mais prática como será formado o time do Internacional para o clássico. 

Deu uma cortada no áudio, mas o Gamba “tava” dando a possibilidade de manter os 

três volantes. Ao invés do Fred, jogaria o Josimar junto com o Dátolo. Seria uma 

variação que poderia fazer o Fernandão.  

 

Feita essa análise, Nando segue a circulação da informação, devolvendo ao repórter 

com uma pergunta, o qual responde e já acrescenta novas informações.  

Qual é o sistema de entrevistas hoje aí hein Gamba? – Bom, o treino Nando, já 

terminou. Treino encerrado, muitos jogadores já voltaram aqui para o Parque 

Gigante, nesse momento, o ônibus que faz o deslocamento dos jogadores do Beira-

Rio aqui para o CT, está fazendo a última viagem. E o Fernandão, está chegando por 

aqui, logo depois, a entrevista coletiva, dele, Fernandão (...) 

 

Após os primeiros boletins no Beira-Rio, Nando segue interagindo e trocando 

informações, desta vez, indo até o Olímpico com o repórter Zé Alberto Andrade. Mas antes 
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disso, ele volta a fazer relação com os patrocinadores e busca novamente fazer com que o 

ouvinte reconheça que está ouvindo um programa de esporte relacionado a dupla Gre-Nal. 

A hora agora é cinco e quarenta e três. Vinte e nove vírgula oito a temperatura neste 

momento em Porto Alegre (....). Seguimos com a dupla Gre-Nal, falamos de Inter, 

agora vamos para o Estádio Olímpico, as informações do Grêmio, Zé Alberto 

Andrade. Era treino fechado, o Luxa abriu, mas parece que não mostrou muita coisa 

né Zé? – Não, Nando. Não mostrou praticamente nada em relação ao que poderia se 

esperar de definição (...) 

 

Essa estratégia de referenciar após um tempo de programa, o assunto e/ou foco 

principal das notícias é muito comum no rádio. Isso cria junto ao público uma identificação 

com o programa ou então, com o apresentador.  É o que Salomão (2003) faz referência, 

quando fala da intenção de criar vínculos de pertencimento junto ao ouvinte, para que ele 

reconheça e fica sintonizado na emissora/ programa. 

O modelo de informação e interação entre reportagem e apresentador se mantém no 

lado gremista, com Zé Alberto Andrade. Ele informa, coloca questões para o apresentador que 

devolve ao mesmo com novos questionamentos e informações. 

O treino vai ser no horário do jogo, portanto. Tá bom, daqui a pouco fala o 

Luxemburgo, aí Zé? – Luxemburgo, todos a espera do técnico Vanderlei 

Luxemburgo. E também Nando, a espera de uma manifestação dos médicos. Houve 

por parte do Departamento Médico o aceno de que haveria pelo menos um relato 
com o que deu o exame do Marcelo Moreno (...)  

 

Isso acontece normalmente, até o momento em que começa a coletiva de imprensa no 

Beira-Rio, com o técnico do Internacional Fernandão. O apresentador interrompe as 

informações do Grêmio e faz com que gire/circule para a coletiva do técnico adversário. “Fala 

Gamba! – Fernandão chegou aqui nesse momento. – Vamos com ele então (...)”. 

Esse fluxo de trocas de informações entre os sujeitos participantes volta a aparecer 

quando começa a coletiva do técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo.  

Vamos fazer um retorno ao Olímpico. A gente segue gravando o Fernandão aí com 

o Gamba. Zé Alberto, já tem o Luxemburgo aí Zé? – Já tenho, já esta na primeira 

pergunta para a Vanderlei Luxemburgo (...) 

 

Após algumas perguntas, volta para o Beira-Rio e Olímpico por diversas vezes, 

sempre com pequenas intervenções do apresentador, com perguntas aos repórteres. 
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Zé Alberto, o Luxemburgo praticamente “cravou” que o Marcelo Moreno joga, tem 

condições? – Foi, eu ainda até pedi licença para os colegas para repetir a perguntar, 

para frisar (...) – Eu já tenho o sinal do Notícia na Hora Certa, mais um pouquinho 

do Fernandão no Beira-Rio (...). Coloca mais um pouquinho do Olímpico do 

Luxemburgo com o Zé Alberto (...)  

E assim, permanece até a interrupção às 18 horas, para o Notícia na Hora Certa 

(NHC) e o término do primeiro bloco. “No sinal das seis horas, Notícia na Hora Certa, e em 

seguida, voltamos”.  

Todo esse processo da circulação das informações entre mediador e os sujeitos é 

compreendido por Fausto Neto (2010). Para o autor a circulação é pensada em uma sociedade 

midiatizada, na qual os receptores estão presentes, sendo vista como o espaço do 

reconhecimento e dos desvios produzidos pela apropriação. A circulação é, então, 

“transformada em lugar no qual produtores e receptores se encontram em jogos complexos de 

oferta e reconhecimento”. (NETO, Fausto, 2010, p.11). 

Na volta após o NHC, o apresentador chama de imediato os repórteres com as últimas 

impressões trazidas pelos dois técnicos em suas coletivas, sempre fazendo a mediação, 

intercalando com um comentário. Depois de um fluxo de troca de informação entre eles, 

Nando chama a interatividade com os ouvintes via Twitter.  

O Sidnei Viapiani tá dizendo assim: “Nando eles estão, cheios de medo (vou 

traduzir assim pra esse horário), se perderem caí Fernandão, Luciano Davi.” O Iuri 

de Souza Severo –  “Tira o Nei da direita que tá mal e coloca o Élton. E joga no 4-4-

2”. 

 

Nando também repassa perguntas feitas pelos ouvintes/internautas ao repórter Filipe 

Gamba.  

O Filipe Gamba, responde aí pro William Souza no twitter. Ele tá querendo saber se 

o D‟Alessandro pode pelo menos ficar no banco no Gre-Nal – Nenhuma chance 

Nando, nenhuma chance (...). Então ele vai levar aí Nando, uma semana, dez dias 

pro D‟Alessandro ficar a disposição do Fernandão. – E o Dagoberto, é outro que 

perguntam aqui. – Esse tá liberado. Deve ficar no banco e está a disposição do 

Fernandão”.  

 

O apresentador ainda lê mais uma opinião de ouvinte/internauta e faz um comentário, 

antes dos patrocinadores e de chamar o intervalo. 

 

É não teve muita repercussão a informação de que o Juan tá entrando e o Índio fora. 

Mas, aqui o primeiro que manda um Twitter sobre isso, o Fabiano Porto Luz, que 

acha um erro o Fernandão deixar o Índio na reserva. - É que o Índio é goleador né, 
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são seis gols se não estou enganado em clássicos Gre-Nais, ele faz muito gol o 

Índio. E talvez, por isso, pela sua importância nos clássicos, é que o torcedor pode tá 

pensando isso. Mas não tem grandes repercussões, apenas esse recado do torcedor 

(...)  

Através da interação, os ouvintes participam mais dos programas radiofônicos, com 

envio de perguntas e opiniões sobre determinado assunto que esteja sendo discutido. Entre os 

principais dispositivos para interação, a mais utilizada é o Twitter, ferramenta essa utilizada 

pelo apresentador e também pelos sujeitos coprodutores, na divulgação das informações e a 

interação com os ouvintes/internautas. 

O Twitter, como dispositivo de interação, constitui-se como uma das principais peças 

de um sistema social de resposta, que é engendrado pelo programa. Para Braga (2006), esse 

sistema social de resposta assinala um outro processo de circulação. Depois da recepção, e a 

partir de reações deste chamado “subsistema de resposta social”, o fluxo comunicacional não 

termina, e um novo circuito, diferenciado, se inicia e assim acontece por várias vezes.  

E esse sistema de resposta social é facilmente percebido durante o programa. O 

receptor, na figura do ouvinte/internauta, ao receber as informações vindas dos repórteres e 

das opiniões oriundas do apresentador, expõe na rede social seus comentários sobre o que foi 

dito. Feito o comentário, ele pode ser lido no ar pelo apresentador do programa e gerar 

repercussão do próprio apresentador como também de outros ouvintes/internautas 

repercutindo as palavras ditas por determinado receptor. 

No terceiro bloco, após os patrocinadores, Nando repercute com mais detalhes as 

manchetes dadas no início do programa. Neste dia, ele comenta a demissão do técnico Hélio 

dos Anjos, do Figueirense, junto com o repórter Rafael Serra, que está presente no estúdio 

para informar questões relativas ao clássico fora de campo até de uma maneira descontraída.  

Tem ingresso ainda pro Gre-Nal Serra? – Não, Nando, nenhum. – Então foi um 

prazer falar contigo, ia te convidar pra dar uma informação sobre ingresso aqui no 

programa, não tem ingresso, foi uma honra te receber aqui no Hoje nos Esportes. – 

Prazer  e uma honra (risos) – Então quem pegou, pegou? – Quem pegou, pegou. 

Quem não pegou só no pay-per-view, Nando às quatro da tarde o Gre-Nal 393 (...). 

 

Depois da participação de Serra, Nando chama mais alguns patrocinadores dando o 

encaixe para a participação do repórter Sergio Guimarães, diretamente do Rio de Janeiro com 

notícias da rodada de clássicos entre os times cariocas. O fechamento do bloco é com a 

repercussão da morte do ex-goleiro da seleção brasileira de 1970, Felix, com a sonora do ex-

jogador Gérson, companheiro de seleção durante a Copa do Mundo. 
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O penúltimo bloco inicia com a hora certa e patrocinadores. É nesse bloco em que 

acontece o comentário diário do jornalista e professor Ruy Carlos Ostermann. Nando fala os 

patrocinadores e aciona o comentário: 

Professor. – Oi Nando. Agora há pouco o que acrescentar. O que ainda vai aparecer, 

vai aparecer na última hora. Antes disso, é só expectativa, é só especulação e isso 

faz parte do Gre-Nal. E é bem assim que ele se faz, bem assim que ele vai se 

forjando (....) tchau Nando! – Comentário do professor aqui no programa. 

 

Após as palavras de Ostermann, é a vez do comentário do ouvinte/internauta, que 

neste dia fechou o bloco. É a interatividade via telefone, intitulado: “O mais rápido fala na 

Gaúcha”. Este quadro consiste no ouvinte/internauta que quer deixar seu recado ou 

comentário sobre o seu time, tem cerca de um minuto e meio para conversar com o 

apresentador. E ele apresenta o “quadro” dessa forma 

Corre aí para o telefone, por que o mais rápido dá o seu recado ao vivo, agora aqui 

na Gaúcha. É o momento da sua opinião para Boeck manutenção predial, 

oferecendo o desafio do mais rápido. O primeiro que ligar para 3223-0600, tá 

falando na Gaúcha, valendo hein!  

 

Curiosamente, neste dia, uma mulher acabou sendo a mais rápida e isso foi ressaltado 

pelo apresentador.  

Alô! – Alô, Nando? – Oi quem é? – É a Niege. – Oi Niege, tudo bem? – Tudo! - 

Quem bom que uma mulher foi a mais rápida hoje. É sempre os homens a ligar, hoje 

foi uma mulher a mais rápida (...) E aí Niege, qual teu time? – Grêmio (...).  

 

As estratégias utilizadas por Nando remetem ao que Fausto Neto (1995) nos explica 

nas questões referentes aos contratos de leitura, como a existência de dispositivos que “[...] 

funcionam como uma espécie de “apanhamento”, “assédio”, “captura” do receptor, feitos no 

âmbito e na especificidade dos discursos [..]” (FAUSTO NETO, 1995, p.199). 

 Essa “captura” do receptor é uma maneira utilizada pelo apresentador para fixar o 

ouvinte até o fim do programa. É uma estratégia que pode ser entendida através de 

motivações, como por exemplo, dar a oportunidade do ouvinte participar dando sua opinião 

via telefone. E o rádio sempre foi um dos veículos que mais valorizaram a participação do 

ouvinte nos programas, seja por cartas, telefone e mais recentemente as atuais plataformas de 

interatividade. E bem como lembra Ferraretto (2010, p.343), “Talvez em nenhum momento da 
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história dos veículos de comunicação de massa, tivemos tantas ferramentas disponíveis para 

essa interação”. 

Após o papo com a ouvinte, ele termina o bloco projetando o último. “É um intervalo 

rápido. E a gente volta para fechar com os repórteres nos estádios”. 

No quinto e último bloco do programa, Nando dá espaço para o “Momento Bairrista”. 

Esse quadro consiste em passar as manchetes do site de humor gaúcho, que satiriza situações 

com a visão do próprio gaúcho. E foi logo após a volta do intervalo: 

Seis e quarenta e quatro. Um dos destaques do bairrista.com para Olina, “Maior 

vencedor do clássico, Inter, aposta no efeito devastador dos escombros para vencer o 

jogo”. Esses e outros destaques/notícia é no bairrista.com, não tem “br” porque é da 

república rio-grandense 

  

Em um programa de rádio, independente do gênero, ele se torna muitas vezes um 

dispositivo de divulgação de diversas atividades. Para Barbosa Filho (2003, p.37) “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 em diferentes localidades, com suas diferentes culturas e práticas”.  

E o programa se encerra com o destaque e as últimas informações da reportagem. 

Neste dia, o bloco teve cerca de quatro minutos, portanto, mais curto do que o normal. 

Terminou da seguinte forma: 

Muito bom, então tá, agora terminou. Meia-noite, sábado e domingo às quatro da 

tarde a gente confere quem tá com a razão nesta história de futebol, quem dá as 

cartas no Gre-Nal. Bom final de semana a todos. Vem aí o Correspondente Ipiranga 

Rede Gaúcha Sat. Tchau! 

 

As estratégias discursivas do apresentador Nando Gross e os sujeitos participantes do 

programa para de prender o ouvinte até o fim da audição estão na interatividade. Essa 

estratégia pode ser identificada no Hoje nos Esportes, através do uso do telefone e do Twitter 

fazendo com que o público se mantenha focado até o final, como notamos no primeiro 

programa analisado e vai seguir aparecendo no próximo.  
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Hoje nos Esportes – Programa de 27/08/2012 

 

No segundo programa analisado, Nando Gross faz a tradicional abertura, assim como 

no primeiro, sempre ressaltando o nome do programa e a Rádio Gaúcha. Essa é uma maneira 

de procurar criar o vínculo com o ouvinte que possa estar ligando o rádio ou acessando o site 

da Gaúcha pela primeira vez. Para Jung (2005, p.39), “uma das características do rádio é a 

proximidade com o ouvinte, a conversa direta com o cidadão. (...) O público se identifica com 

a emissora da cidade e com o radialista de plantão”. 

Como neste dia era o primeiro após a realização do clássico, Nando inicia 

apresentação do programa, lembrando do clássico.  

Os destaques do programa. O dia seguinte do Gre-Nal. Vamos ao estádio Olímpico, 

Zé Alberto Andrade (...). - O Internacional derrotado no clássico de domingo, vamos 

ao Beira-Rio, Sérgio Boaz.   

 

E é direto do Beira-Rio que o programa inicia, tendo em vista, que no momento o vice 

de futebol do Internacional, Luciano Davi, concede entrevista para o repórter Sérgio Boaz. 

Após a entrevista, o programa segue o seu caminho normal. Nando segue o giro da 

reportagem com o Rio de Janeiro e com Rafael Serra, nos estúdios da Gaúcha, além do 

próprio apresentador dar as outras manchetes do programa.  

Neste dia, ao contrário do primeiro programa analisado, no qual não fez chamamento a 

essa ferramenta de interatividade para o ouvinte/internauta, apesar de ter usado durante o 

mesmo, o apresentador chama os ouvintes/internautas a participarem através do Twitter: 

O que rola na Rádio Gaúcha, na programação da Gaúcha, informação o tempo todo. 

Você tem no twitter, em 140 caracteres, no @rdgaucha, é o twitter da Gaúcha. Siga 

por aí para ficar sempre bem informado, ok! 

 

Essa participação que Nando convoca ao ouvinte pelo Twitter, evidencia as palavras 

de Salomão (2003) sobre vinculação e o estímulo de fazer parte de todo esse processo 

enunciativo de um programa entre emissor e receptor.  

Relações marcadas pela demonstração de carinho, fidelidade e agradecimento. A 

estratégia da recriação da ambiência e uma ação mais direta sobre o imaginário do 

receptor propiciam isso, de certa maneira. O rádio é um convite permanente à 

imaginação , ao envolvimento e, mesmo, a cumplicidade na realização do processo 

enunciativo (SALOMÃO, 2003, p.29) 
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Outra característica distinta entre os dois programas, é que neste os patrocínios 

especiais da dupla Gre-Nal foram lidos por um dos sujeitos participantes, o repórter Rafael 

Serra. Nando introduz o repórter da seguinte forma.  

Bom Rafael Serra, conto teu talento aqui. Vamos agora acionar o Zé Alberto 

Andrade no Olímpico. Quem patrocina no programa as informações da dupla Gre-

Nal, Rafael Serra. – Queijos Santa Clara, a marca de queijos mais lembrada e 

preferida pelos gaúchos, agora é centenária. Fecha mês Tumelero, grandes ofertas 
e os melhores preços. Tumelero, ninguém facilita tanto. FCDL, uma federação para 

todos. E SEBRAE,40 anos  

 

Feito isso, inicia-se enfim o processo de circulação das informações entre os 

participantes do programa. O primeiro é Zé Alberto Andrade que projeta a equipe do Grêmio 

para a próxima rodada e conta com as intervenções do apresentador.  

Será que da para fechar com Marquinhos, ou Marco Antônio, pode ter uma chance 

novamente Zé? – Nando, tem três possibilidades. Essa duas que tu citaste e eu não 

sei  por que, mas não descarto nem o Léo Gago, que em determinado momento foi 

utilizado com terceiro homem de meio-campo no Grêmio (...)  

 

Após as informações do Grêmio, com Zé Alberto Andrade e alguns patrocinadores, 

Nando chama pela primeira vez a interatividade com os ouvintes/internautas, através do seu 

perfil no Twitter, o @Realnandogross, o qual não tinha feito menção anteriormente. 

Pode mandar recado também pelo Twitter aqui do programa, pelo @realnandogross. 

Pode mandar seu recado, que a gente vai registrando na medida do possível, a gente 

vai registrando o recado aqui dos ouvintes. 

 

Feita essa chamada para a interação via Twitter pessoal, Nando retorna com as 

informações do Inter, com Sérgio Boaz. Sempre seguindo o estilo de fluxo contínuo de troca 

de informações, entre ele e o repórter, no intuito de colocar a informação em primeiro lugar 

para os ouvintes/internautas. E esses fluxos contínuos com seu público, que segundo Braga 

(2011), fazem com que a circulação permaneça acontecendo em vários ambientes:  

(...) os produtos circulantes da “mídia de massa” são retomados em ambientes que 

ultrapassam a situação de recepção (o espectador diante da tela), vemos que, mais 

que fixar-se apenas nas relações diretas entre produtor e receptor, importa o fato de 

que este último faz seguir adiante suas reações ao que recebe. ( BRAGA, 2011, p. 8) 

Neste caso, se observa claramente nas palavras do apresentador que a circulação da 

informação volta a acontecer, novamente no Inter. 
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Sérgio Boaz já conversou com o vice de futebol do Inter, Luciano Davi lá no Beira-

Rio. E pra lá que a gente volta. Tudo bem Sérgio? – Tudo bem, tudo ótimo Nando. 

Aqui da sala de imprensa do Estádio Beira-Rio, onde repassamos algumas questões 

com o vice de futebol do Inter (...) e o técnico Fernandão não terá a disposição o 

atacante Dagoberto que recebeu o terceiro cartão amarelo. 

 

Nando faz uma intervenção, lembrando que não foi o primeiro jogador do Inter que 

está suspenso por cartão amarelo, prejudicando o time para a próxima rodada.  

Impressionante né Sérgio. Foi que nem o episódio do Dátolo, que voltando de lesão, 

chega, entra e recebe cartão. – É exatamente, daí atrapalha né! - Ó se atrapalha – É 

atrapalha muito. Então Nando (...)  

 

E antes de fechar o primeiro bloco, Nando volta a fazer referência a interatividade com 

os ouvintes/internautas. Isso comprova que essa mídia mantém suas características, como 

lembra Lopez (2011, p.129) “O rádio, que sempre foi interativo, agora lida com um público 

cada vez mais ativo”.  

Desta vez, um ouvinte pergunta diretamente ao repórter setorista e logo, obtém a 

resposta:  

Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar com os repórteres nos estádios, José 

Alberto Andrade e também o Sérgio Boaz. Não sei se o Zé Alberto tá me ouvindo, o 

pessoal tá me perguntando aqui no twitter, sobre o Bertoglio, se ele vai para o 

próximo, se estará disponível?  

 

E o setorista responde a questão do ouvinte 

“Não, para o próximo jogo ainda não, pelo menos essa era a perspectiva ainda na 

semana passada. Ele fazia treinamento em separado, não tinha voltado a treinar 

normalmente. É esperado que essa semana já normalize tudo, mas não deve ficar a 

disposição para esse jogo contra o Vasco da Gama. 

 

E Nando dá os nomes dos ouvintes/internautas e lê mais alguns comentários deixados 

na rede social. Os comentários são variados, desde explanações sobre a situação do Inter, seus 

jogadores e até pedido musical.   

O Diego Berlitz e o Anderson Santos perguntaram sobre o Bertoglio aqui pelo  

Twitter, realnandogross. 
 O Adriano Viaro: Toca Raúl – muito bom. 

O Tiago: - Ouvindo sua explanação sobre os estádios estarem vazios e concordo 

com tudo. Para mim, acho elevado o preço dos ingressos. 
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O Nacarino Corte: - Índio fora afetou até o grupo. Pior zagueiro, Bolívar é titular e 

capitão. Escolha política. 

Ricardo Martins: - Nando, Damião em jogo grande não aparece. Acho que ele 

merece um banco. 

Tá bom, é o ouvinte participando aqui pelo nosso Twitter. 

 

 

Após a leitura das participações do público, Nando encerra o primeiro bloco do 

programa comentando mais sobre o clássico do último domingo, o qual fez os comentários na 

jornada especial, para então finalizá-lo. 

Com referência a esta interação entre apresentador e os ouvintes, Damas (2007) faz 

uma ressalva muito importante com relação a entrada da internet. Com ela, aumentaram as 

possibilidades do ouvinte participar dos programas, com suas visões e manifestações 

referentes aos assuntos abordados. 

Na volta para o segundo bloco, Nando inicia repercutindo as informações sobre uma 

possível transferência e interesse do Milan, da Itália no jogador brasileiro Paulo Henrique 

Ganso. Nota-se, mais uma vez que normalmente o programa saí por alguns momentos do eixo 

apenas da dupla Gre-Nal, não indo apenas para o Rio de Janeiro, mas também para comentar 

notícias de outros estados e até países ligados no futebol. 

O bloco também se restringe mais para a participação do ouvinte/internauta com os 

repórteres e comentários deixados tanto na rede social da Rádio Gaúcha quanto na do próprio 

apresentador. Os recados são também de assuntos aleatórios, desde informações referentes ao 

trânsito, elogios ao programa, pedidos de música e claro, comentários sobre o clássico do 

domingo.  

Fala Zé, aí do Olímpico – Até pra ainda complementar aquela resposta ao Diego 
Berlitz, que é nosso ouvinte no Twitter. O Bertoglio hoje não treinou no coletivo dos 

jogadores que não atuaram (...), mas para semana que vem, tudo pode mudar. 

O Maurício Cardozo diz assim: Tudo parado na BR-116. Escutando o amigo, menos 

mal – Valeu Maurício.  

O Eduardo Breda: Nando, o Luxemburgo e o Elano demonstraram muita experiência 

ontem no Gre-Nal. Parabéns pelo programa. – Valeu.  

E o Jonas, quer ouvir Soundgarden. Tá bom, o pessoal se manifestando pelo nosso 

Twitter. Agora no sinal das seis horas, o Notícia na Hora Certa  

 

Após essa participação, o programa é interrompido no sinal das 18 horas, para o 

Notícia na Hora Certa. Por isso, foi mais curto, em comparação ao analisado anteriormente. 

O terceiro bloco, pós NHC se inicia com a tradicional chamada e os patrocinadores. 

Feitas essas referências mercadológicas, Nando chama novamente Zé Alberto Andrade que 
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entrevista o atacante Kléber, o Gladiador, do Grêmio. Ao fim da entrevista, acontece mais 

uma vez um fluxo de trocas de informações entre o repórter e o apresentador. 

Portanto Nando, o próprio Kléber já contou com a natural escalação do Marquinhos 
como substituto natural no meio-de-campo, ali na ausência do Elano (...) – Essa é a 

tendência pelos últimos jogos né Zé? – Exatamente (...) 

 – É sem dúvida. Bom o Grêmio tem o Vasco na próxima rodada. E esse é confronto 

direto né Zé? – Confronto direto. O Grêmio ganhando do Vasco (...)  

 

Segundo Braga (2011, p.9),  “nos macro-ambientes de interação social, do qual fazem 

parte, aliás, as redes sociais – e na medida em que as interfaces sociais se encadeiam 

crescentemente, percebemos que o esforço interacional se desloca do modelo conversacional 

(comunicação reverberante, de ida-e-volta) para um processo de fluxo contínuo, sempre 

adiante”. 

E antes de voltar a conversar com Sérgio Boaz, no Beira-Rio, Nando faz a leitura de 

mais algumas manifestações vindas do Twitter e dá sua opinião em torno da participação do 

público.  

Antes vou dar uma conferida. O que a galera tá se manifestando pelo Twitter. Deixa 

eu ver uma coisa.  

O Tiago Rocha: Tu acha que o Grêmio consegue manter esse bom desempenho no 

segundo turno? – É o que todos esperamos. Acho que tem tudo para conseguir 

Tiago. 

Gabriel Borba: Muitas críticas ao Fernandão. Escalou mal e mexeu mal. Só faltou 

colocar o Índio no finalzinho para tentar o gol. Sei lá. 

Carrueira: Foi o Grêmio que cresceu muito e o Fernando deixou de ter tanta 
importância, ou o jogador caiu de produção? – Eu acho até que ontem ele fez um 

bom Gre-Nal. Mas, nos últimos jogos caiu de produção. Não é o crescimento do 

Grêmio, porque quando um time coletivamente rende melhor, a tendência é que as 

individualidades rendam melhor. 

 

A participação dos ouvintes/internautas em programas de rádio está cada vez mais 

presente. Esses ouvintes/internautas são peças fundamentais na elaboração de conteúdo, com 

suas manifestações principalmente nas redes sociais, oferecendo inúmeras vantagens tanto 

para quem participa quanto para o próprio apresentador. É o que ressalta Lopez (2011, p.129) 

“Ouvinte e comunicador dialogam mais constantemente e este diálogo se reflete em 

intercâmbios de informações e aprimoramento da produção jornalística”.  

O condutor convoca seu público para que dê uma opção ou uma pergunta sobre o 

assunto que está sendo abordado e ao dar voz a esse público, fazendo com que ele se sinta 

reconhecido. Damas (2007) explica que: 
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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 programa com visões diferentes do apresentador. 

(DAMAS, 2007, p. 127) 

 

 

O rádio necessita de variações para não cansar o ouvinte. O narrador/ apresentador tem 

a missão de, através do seu discurso, prender a atenção do ouvinte. É neste momento que 

entram em cena os elementos do rádio citados por Ferraretto (2001).  

 

 A linguagem radiofônica engloba o uso da voz humana, da música, dos efeitos 

sonoros e do silêncio, que atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas 

formas. Cada um destes elementos contribui, com características próprias, para o 

todo da mensagem. Os três últimos trabalham em grande parte o inconsciente do 

ouvinte, enquanto o discurso oral visa ao consciente. (FERRARETTO, 2001, p. 26). 

 

 

Feitas as manifestações do público, ele retorna mais uma vez a para o Beira-Rio, para 

ouvir a entrevista com o volante Ygor, do Inter. Após a entrevista e algumas considerações, 

Nando e Boaz, voltam a interagir entre si antes do apresentador falar os patrocinadores e 

chamar o intervalo. 

Ok, está aí o volante Ygor, Nando. E o Inter está desde ontem com esse discurso, 

não está pontuando, vem mal nos últimos jogos porque está perdendo gols. Justifica 
só por aí, o Internacional. – É sobre entrar no G-4 que o Ygor tá falando. O Inter têm 

trinta e um, o Vasco que é quarto colocado têm trinta e cinco. Então, essa diferença 

de momento (...). – Quantas vitórias tem o Vasco? – Vamos ver aqui. O Vasco tem 

dez vitórias e o Inter tem oito vitórias (...). – É, não basta apenas contar os pontos e 

sim, o número de vitórias (...) Até mais Nando. 

 

O início do quarto bloco já apresenta uma diferença para os até aqui analisados. E a 

diferença está na divulgação de temperatura das filias da Rádio Gaúcha em Santa Maria e 

Caxias do Sul. Logo após, faz contato mais uma vez com o repórter Sérgio Boaz. 

Feitos mais alguns registros pelo lado colorado, Nando cita mais uma vez os 

patrocinadores e sobe a trilha musical de Steve Vaughan. E é a música que toca que dá início 

a um rápido papo musical com Rafael Serra 

O Serra pediu essa música. Qual é a comemoração, lembrança de hoje. – É uma 

lembrança, que a vinte e dois anos morria Steve Vaughan em um acidente aéreo 

depois de sair de um show. O helicóptero acabou caindo ao bater num colina. E 

neste helicóptero estavam integrantes da banda do Eric Clapton, que era para estar 

junto com eles. Foi um grande nome do blues da década de 80 e alguns dizem que 

seria o novo Jimi Hendrix. 
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Ainda sobre o assunto, Nando comenta sobre: 

É ele tocava muito mesmo. Agora essa história de novo Jimi Hendrix é complicado. 

Sempre surge uma comparação. Em Porto Alegre surgiu uma nova Eliz umas 

quarenta vezes, mas cada um é cada um. 

 

Depois do rápido papo musical, é a vez de conversar com o meteorologista Cleo Kuhn, 

da agência RBS, para saber das condições do tempo para quarta-feira. Se junta  também ao 

papo, Zé Alberto Andrade. 

O assunto futebol volta ao programa, quando é a vez da participação do repórter 

Sérgio Guimarães direto do Rio de Janeiro. Antes das notícias, eles aproveitam o papo de 

tempo e conversam sobre o tempo no Rio de Janeiro. Após o papo, e as informações 

referentes ao adversário do Grêmio na próxima rodada, o Vasco, Sérgio Guimarães faz um 

referência ao blog do Nando: 

O Vasco está em  queda livre. Eu fiz aqui alguns levantamentos das estatísticas, 

anote aí para você utilizar em seu blog. O detalhe é o seguinte, apenas cinco pontos 

em dezoito disputados. Quatro rodadas sem vencer (...) E eu conversei com o goleiro 

Fernando Prass para ele projetar esse jogo de quarta-feira no Olímpico. 

 

E o quinto e último bloco se inicia com mais interação com o público 

ouvinte/internauta. Neste programa, foi a terceira vez que o apresentador utilizou as redes 

sociais e trouxe os comentários para dentro do programa. 

Após as interações nas redes sociais, foi a vez da participação com informações do 

repórter Rafael Serra, que está no estúdio. Serra conversa com o repórter de uma rádio de 

Curitiba, trocando informações sobre o adversário do Inter, na próxima partida, o Coritiba. 

Depois das informações do adversário do Inter, é a vez do comentário do professor e 

jornalista Ruy Carlos Ostermann. No programa de sexta-feira devido ao grande número de 

informações, o comentário aconteceu no penúltimo bloco. Neste dia passou a ser no último, 

como é tradicionalmente. 

Ao fim do comentário de Ostermann, é a vez do tradicional Momento Bairrista com as 

notícias satirizadas, mais uma vez, todas lidas pelo próprio apresentador do programa. E para 
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finalizar o programa e o giro das informações, Nando convoca para os últimos destaques os 

repórteres setoristas.  

José Alberto Andrade fecha de Grêmio, Zé! – Já da até para antecipar o time 
provável para Quarta-Feira, Nando Gross (...) – Boeck manutenção predial. 

Boeck.com.br é o site, passa lá. Vamos fechar de Internacional, Sérgio Boaz. – 

Treino do Inter amanha pela manhã Nando (...). 

 

Feitos os registros, ele encerra o programa. 

“Valeu. Hoje nos Esportes foi feito para lojas Taqi, Bedus, Carhouse e Texaco. Vem aí, 

Rafael Coling com o Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por tema Hoje nos Esportes: Radiojornalismo esportivo 

gaúcho e a interatividade com os ouvintes/ internautas, na Rádio Gaúcha e como objetivo 

entender quais são as estratégias de midiáticas utilizadas pelo comunicador Nando Gross 

através dos contratos de leitura, interatividade e circulação das informações, na tentativa de 

constituir vínculos com os ouvintes/internautas. Devido à vasta quantidade de sentidos 

produzidos e o cenário esportivo amplo, é possível uma vasta possibilidade de analises que 

podem ser abordadas. Este estudo considerou três categorias como fundamentais: A 

circulação, a interatividade e o contrato de leitura. Foi através desta observação de categorias, 

que se pôde verificar a intenção do programa em produzir relação próxima entre o campo 

midiático e os demais campos sociais. 

No programa Hoje nos Esportes, existe um contrato de leitura, através do qual o 

programa visa constituir vínculos com os ouvintes apaixonados por futebol, principalmente os 

torcedores de Grêmio e Internacional. Este processo ocorre pela interação com o 

ouvinte/internauta. Uma  relação entre um suporte de imprensa e seus leitores, que repousa 

sobre o que se denomina como um contrato de leitura. Esse tipo de relação é constituído pelo 

programa, que visa criar e manter com seus ouvintes/internautas uma ligação ao longo do 

tempo. Inserido no contrato, encontram-se as estratégias midiáticas utilizadas pelo 

apresentador Nando Gross, para entrar em contato com os ouvintes. Essas estratégias 

midiáticas são encontradas na fala do apresentador chamando o seu público para participar do 

programa, buscando a inserção desses receptores no processo de circulação do programa. 

Através disso, é possível formar “elos de contato” entre emissor – receptor. Esses elos são 

formados por outros diversos fatores que o programa apresenta, como os assuntos discutidos e 

a maneira com que o apresentador os coloca para o ouvinte/internauta num contínuo processo 

de circulação de discursos, a partir de diferentes fluxos interacionais. 

Dentro da interação, Nando Gross utiliza-se de métodos como as redes sociais e 

telefone para interagir com os ouvintes. É por esses dispositivos que o apresentador/ jornalista 

convida seu público a participar de forma constante durante o programa, transformando-o em 

elementos fundamentais para o andamento do mesmo. 

A circulação das informações é o elemento fundamental para a fidelização dos 

ouvintes/internautas. Ao ouvirem as informações passadas pelos sujeitos coprodutores do 
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programa, os ouvintes/internautas começam a construir circuitos comunicativos, que seriam 

como se fossem caminhos, formando novos sentidos.  

Outro fator importante no programa são os sujeitos coprodutores, ou os repórteres que 

participam do programa. Ao chamar as informações durante o programa, o apresentador 

indiretamente faz que o público sinta-se atraído a participar, enviando perguntas e/ou 

comentando as informações passadas, fortalecendo assim a participação do ouvinte/internauta.  

E o próprio ouvinte/internauta tendo seu nome lido no ar, com um comentário ou resposta, 

cria cada vez mais vínculos com o programa e o apresentador. 

Ressalto que, o modo de operação do programa, ao constituir-se num dispositivo de 

interacional, fazendo uso de diversas estratégias comunicacionais, se apresenta como uma 

eficientização do processo comunicacional. 

Neste sentido, consegue através da proposta de construir espaços interativos, 

midiatizar os discursos ali engendrados, estruturando um ambiente midiático de sociabilidade, 

no qual as possibilidades de interação dão condições de por em prática um programa 

radiofônico com uma das maiores audiências da emissora e do radiojornalismo esportivo do 

Rio Grande do Sul. 

Descobri que é o funcionamento eficiente do processo de circulação que dá boa 

audiência ao programa, constituindo-se, assim, numa estratégia de fidelização, quando o 

ouvinte/internauta é trazido para o contexto produtivo do programa, ao participar do mesmo e, 

desta forma, “assinar” o contrato proposto pelo disposto radiofônico. 

Este estudo permitiu aprofundar-se ainda mais nos conceitos do veículo rádio. Um 

veículo que apesar das inúmeras transformações com o uso de tecnologias avançadas não 

perde o seu principal objetivo que é de informar, fazer parte da vida as pessoas e o principal, 

sempre estando atualizado, mesmo com grandes avanços de outras mídias.  

É quase que, de senso comum dos autores, que a maneira de realizar o radiojornalismo 

não muda.  Essas mudanças trazem qualidade de som, facilidade de acesso para o 

público/ouvinte e até para quem trabalha na área. Dentro dessas facilidades que a tecnologia 

apresenta, está a interatividade entre o ouvinte, internauta com o produtor e apresentador do 

programa através das redes sociais, aproximando e facilitando a comunicação. Se antes, o 

rádio apenas tinha as cartas e o telefone, hoje o leque de opções aumentou e facilitou o acesso 

às informações. 
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O estudo aponta mais afundo o processo de midiatização que a sociedade está 

sofrendo com os avanços tecnológicos. A sociedade está mais participativa e isso também é 

grande avanço, já que de apenas um receptor passivo, hoje, o público está cada vez mais 

tornando-se receptor ativo e por muitos, chamado de coprodutor. 

Finalmente, para a formação acadêmica, esta pesquisa representou uma enorme 

evolução nos saberes e entendimento de um programa esportivo radiofônico.  

É importante ressaltar a escolha do tema de pesquisa. Era a busca de fugir do senso 

comum, de buscar novos programas e entrar num ramo de pesquisa ainda pouco explorado 

dentro do curso de Jornalismo da Unifra. A admiração pelo veículo rádio, pelo programa 

estudado e pelo apresentador do programa, acrescentaram muito durante a pesquisa e 

certamente contribuíram para o crescimento e bagagem profissional 

E após um ano de leituras e, pesquisas é que se encerra mais um ciclo. Acreditar que o 

melhor foi feito durante todo o período e que o conteúdo incorporado neste trabalho foi um 

objetivo alcançado com muito suor, mas principalmente com a certeza de estar orgulhoso do 

que foi feito. 
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7 - ANEXOS 
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Entrevista Nando Gross  

 

Quanto tempo trabalhando em rádio?  
 

Em 2012, completa 27 anos trabalhando em rádio. Comecei no Rádio em 1985, no dia 1º de 

setembro na então Rádio Difusora, hoje Rádio Bandeirantes. 

 

E qual é a tua relação com rádio? É algo só como jornalista ou vem anterior a essa 

período?  
 

A minha relação com o rádio é de ouvinte, bem antes de pensar em fazer jornalismo. Depois 

sim, fui trabalhar em rádio como jornalista. Até comecei a trabalhar como jornalista antes de 

trabalhar no rádio.   

 

 

E a tua entrada para trabalhar em rádio, quando foi e onde?  
 

Foi em 1985, dia primeiro de setembro. A rádio Difusora inaugurou um projeto, terceirizado, 

que hoje é da Rádio Bandeirantes. Até hoje continua com o departamento de esportes 

terceirizado. Na época foram três jornalistas: Pedro Ernesto, o professor Sérgio Endler e o 

Marcelo Fernandes, que montaram uma agência e mediante essa agência compraram espaço 

na Rádio Bandeirantes e contrataram diversos profissionais. Eu estava começando, já tinha 

alguma experiência em jornalismo gráfico. Depois fui trabalhar em jornais, jornais pequenos.  

 

E a faculdade de jornalismo? Conciliava com trabalho, como que foi?  

 

Entrei na faculdade em 1980. Na UNISINOS. Estudei dois anos, foi o quanto deu pra estudar, 

pagar a faculdade e tal. Depois eu não consegui mais pagar, meu pai não podia me ajudar na 

época, aí tive que trabalhar. Levei uma carreira de músico profissional durante muitos anos, 

fora de Porto Alegre, no Rio e em São Paulo. Voltei à faculdade já com a experiência de 

rádio. Porque em 1985 eu entro no rádio e volto à faculdade, fiz vestibular para entrar na 

PUC, em 1989.  

 

Depois entrei na Guaíba fazendo o programa Guaíba Correio do Povo Rural, em 1990. Tinha 

um turno de trabalho, então me sobrava o turno da manhã para estudar, mas logo saí. Então 

consegui um free-lancer na Gaúcha e estudava de manhã, até que o Flávio Dutra me chamou 

para trabalhar no departamento de esportes da Gaúcha para produzir o Hoje nos Esportes e 

eventualmente o Esportes ao Meio Dia.  

 

E quando me efetivaram na Gaúcha depois de sete ou oito messes de free-lancer, me 

efetivaram à noite. Exatamente eu tinha saído da manhã e ido para noite, aí pintou uma vaga 

no Plantão Gaúcha, mudei de turno, mas sempre estudava quando podia conciliar o trabalho 

até sair de lá.  
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Mas chegou a voltar da Gaúcha depois de estar formado?  

 

Sim, na Gaúcha eu voltei a ser produtor, num programa de automobilismo na rádio, o 

Fórmula 92 que foi até 94. Com a morte do Senna o programa parou e eu saí em 95 da 

Gaúcha, mas enquanto eu fiquei na Gaúcha eu fui produtor executivo. A Gaúcha, digamos 65 

assim, santo de casa não faz milagre. E aí eu saí e fui para um projeto na Bandeirantes, foi em 

1995.  

 

Foi na Bandeirantes que criastes o Atualidades Esportivas?  

 

Exato. E essa parte que mescla esporte com música, tudo isso que tem no Hoje, é da ideia que 

fiz na Band. Fiquei por lá até 2001, daí sim, voltei para a Gaúcha  

 

Essa volta pra Gaúcha em 2001?  
 

Voltei para apresentar o Hoje nos Esportes e co-apresentar o Show dos Esportes com o Pedro 

Ernesto. E quando assumi de vez, o Hoje nos Esportes, o programa tinha 13 pontos de média. 

13.9 um número que eles achavam maravilhoso quando eu assumi. E eu virei o jogo. Hoje eu 

tenho como média mais de 30 pontos. Eu tenho 31,6 no último IBOPE.. O que realmente me 

segurou e garantiu que eu conseguisse manter meu estilo mais descontraído de falar, 

colocando minhas músicas, botando o ET, fazendo um rádio mais solto, ao contrário daquela 

formalidade toda que era até então sempre foi marca da Gaúcha. 

 

Como tu vê a interatividade com o ouvinte no rádio atual. Teu programa usa muito a 

interatividade com os ouvintes via redes sociais. Como essa é relação tua com os 

ouvintes? Precisa “filtrar” muito as opiniões? O quanto isso acrescenta dentro do 

programa em termos de audiência e até fidelização do ouvinte contigo?  

Sempre acreditei e sigo acreditando na interatividade. Acho que ainda estamos engatinhando, 

dos dois lados. O público também tem que saber aproveitar melhor esta facilidade que tem 

hoje de chegar aos veículos de comunicação. Na Bandeirantes, em 1997, sem redes sociais, 

eu  tinha dois produtores atendendo telefonemas de ouvintes e anotando recados que loia no 

ar. Minha relação com os ouvintes é clara, prefiro que eles usem o espaço para apresentarem 

suas opiniões do que ficarem a todo instante julgando a minha ou a de outra pessoa. Use o 

espaço e aproveite para dar a sua opinião. 

 

E de que maneira tu trabalhas com as informações dos setoristas da dupla Gre-Nal. Já 

que durante o programa, é intensa a chamada “circulação” das informações entre o 

Beira-Rio e o Olímpico?  

Dupla Gre-Nal é a prioridade no programa, é o tema que mais afeta nosso público alvo. A 

notícia tem prioridade, quem tem informação entra “no ar” imediatamente. Na rotina, o tempo 

dois é mais ou menos dividido, de acordo com os assuntos e com o conteúdo. 


