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RESUMO 

 

A monografia constitui-se na análise da dinâmica e dos processos de enunciação no programa 
Sala de Redação – debates esportivos, da Rádio Gaúcha (pertencente ao Grupo RBS), de 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. O Sala de Redação está há 36 anos ‘no ar’ e, 
atualmente, conta com seis debatedores. A partir da união das características deles, o 
programa constrói uma identidade junto aos ouvintes, desenvolvendo múltiplas estratégias 
para se comunicar com eles. Desta forma, busca-se estudar as relações que a mídia 
desenvolve com a sociedade no seu processo de tematização e legitimação dos campos 
sociais, principalmente o esportivo. Para isso, utilizaram-se procedimentos teóricos e 
metodológicos, como a observação, com o auxílio de filmagens, fotografias e realização de 
entrevistas. Além da introdução e da conclusão, a pesquisa está dividida em quatro partes: 
midiatização da sociedade, o modo de se fazer rádio, enunciação e processo de construção de 
sentidos e Sala de Redação: uma leitura das estratégias enunciativas. Ao todo, cinco 
programas foram observados no próprio estúdio onde o debate é realizado. Além da 
apresentação de vozes para os ouvintes, a análise mostra que o Sala de Redação está repleto 
de movimentos realizados pelos seus membros como estratégias para a construção de 
sentidos. 
 
Palavras-chave: Sala de Redação. Mídia. Rádio. Campos sociais. Enunciação. 

 

 

ABSTRACT 

 

The monograph is constituted in the analysis of the enunciation dynamics and processes in the 
program Sala de Redação – debates esportivos (sportive debates), of Rádio Gaúcha (owned 
by the RBS group), from Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil. The Sala de Redação has 
been “on air” for 36 years and, nowadays, it has six debate participants. From the association 
of their characteristics, the program builds an identity to its listeners, developing multiple 
strategies to communicate with them. This way, it is intended to study the relations that the 
media develops with the society in its process to thematize and legitimate the social fields, 
mainly the sportive one. In order to achieve this, theoretical and methodological procedures 
were used, like observation, helped by filming, pictures and interviews. Apart from 
introduction and conclusion, the research is divided in four parts: society mediatization, how 
to work in radio, enunciation and the building process of senses and Sala de Redação: an 
enunciation strategies reading. Five programs were observed in the studio where the program 
is held. Apart from the voices presentation to the listeners, the analysis shows that Sala de 
Redação is filled with movements made by its members as strategies to build senses.  
 
Keywords: Sala de Redação. Media. Radio. Social Fields. Enunciation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em nosso país, o esporte e, principalmente o futebol, é uma prática que atrai os olhos 

de toda a sociedade. Estádios, ginásios e demais ambientes onde ele acontece são os lugares 

de aglomeração de públicos apaixonados pela prática. O esporte tem essa peculiaridade de 

reunir sujeitos de diferentes “endereços” em um mesmo local.  

Característica importante desse meio profissional é o fato de que as partidas não se 

resumem apenas ao tempo de jogo. Quando se fala em futebol, por exemplo, todo um aparato 

técnico é movimentado pelas mídias1 com o objetivo de discutir, analisar, comentar, debater, 

enfim, construir sentidos sobre o técnico que escalou mal o time, o jogador que se destacou, o 

desempenho do árbitro, etc. Ou seja, toda uma conversação é estabelecida acerca do esporte 

via mídias, e que acaba pautando as conversas no cotidiano. 

Um dos programas que vem ao encontro dessa situação é o Sala de Redação – debates 

esportivos2 , da Rádio Gaúcha – pertencente ao Grupo RBS, de Porto Alegre (RS). Nos 

encontros diários entre os membros do Sala de Redação, a dupla Gre-nal3 é o destaque 

principal dos debates ancorados pelo jornalista Ruy Carlos Ostermann4, mesmo que outras 

temáticas também sejam discutidas dentro do esporte. Assuntos que não pertencem ao campo 

esportivo fazem parte das discussões quando representam fatos extraordinários ou que estão 

na agenda midiática. 

O Sala de Redação é composto por sete pessoas, a maioria jornalistas especializados 

em esporte: Ruy Carlos Ostermann, Lauro Quadros, Wianey Carlet, Paulo Sant’Ana, Luis 

Carlos Silveira Martins (Cacalo), Kenny Braga e Adroaldo Guerra Filho (Guerrinha). Wianey 

Carlet é escalado para substituir algum dos outros participantes que não pode ir em função de 

compromissos profissionais ou pessoais. 

É com a intenção de mostrar o que o ouvinte não percebe na construção de sentidos 

pelo rádio que esse trabalho se propõe. A escolha do Sala de Redação – debates esportivos, 

da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), como objeto de pesquisa justifica-se pelo fato de que 

um programa de debates pressupõe a existência de múltiplas vozes que interagem e estão 

                                                
1 Mesmo que autores trabalhem com o termo “media”, será usada a forma aportuguesada “mídia”, respeitando o 
contexto em que cada autor desenvolve o termo. 
2 Ao longo da monografia o programa será referido como: Sala de Redação – debates esportivos, Sala de 
Redação e Sala, sempre com estilo da fonte em “itálico”. 
3 Remete-se a Grêmio e Internacional. 
4 A palavra ‘mediador’ será usada quando se refere a Ruy Carlos Ostermann, que também será referido como 
Ruy. 
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“recheadas” de inúmeros movimentos nos processos de enunciação (essas vozes são 

enunciadas por seis participantes, sendo que um é o mediador). 

 Para entender essas dinâmicas, pensamos que a sociedade está estruturada em campos 

sociais, lugares onde se estabelecem processos e ações comuns a um determinado conjunto de 

indivíduos. Essas múltiplas relações emergem no cotidiano, perpassam as fronteiras desses 

campos e instituem complexas operações articuladas na busca pelo reconhecimento social. 

Nas disputas por autonomia e legitimidade uma série de negociações é empreendida entre 

esses campos na medida em que desenvolvem estratégias para influir sobre as ações dos 

demais. 

 O campo midiático desfruta de uma posição central na sociedade atual e, na medida 

em que detém legitimidade e autonomia para dar visibilidade aos outros campos sociais, 

torna-se alvo de disputas. A função principal das mídias é articular estratégias na produção de 

sentidos, garantindo diálogos e conexões entre os campos. A mídia aciona um conjunto de 

simbólicas próprias nos seus processos de enunciação e se apropria das simbólicas dos outros 

campos para formatar relações além de suas fronteiras, reforçando a legitimidade que lhe é 

conferida para interpretar os fatos e promover as múltiplas vozes dos campos sociais. 

Para tanto, os discursos midiáticos estão ligados a contextos particulares de construção 

de sentidos. Nesse sentido, a televisão e os meios impressos ativam uma série de recursos 

simbólicos para construir os seus discursos. Já o rádio conta apenas com a voz, elementos 

sonoros (música e ruídos) e o silêncio para a realização de suas enunciações. 

 A fala é o principal meio pelo qual acontecem as enunciações radiofônicas, porém, não 

se realiza de maneira isolada, independente. Diferentes movimentos estão constituídos na fala 

e atuam na configuração dessa simbólica, isto é, toda linguagem verbal do rádio está 

vinculada ao uso de uma linguagem não-verbal que representa tais movimentações – gestos, 

toques, olhares, etc. Ainda, existe a própria influência do ambiente na composição de um 

programa radiofônico, na medida em que outros dispositivos podem se fazer presentes nas 

suas enunciações.   

Como o objeto de pesquisa é um programa de debates, tornou-se essencial o 

desenvolvimento dos conceitos de língua, fala, enunciação, conversação e interação. Desta 

forma, procura-se compreender o Sala de Redação como um lugar onde a fala põe a língua 

em ação através de atos de enunciação que, por sua vez, geram conversações promovidas 

pelas interações entre os participantes. Os capítulos estão montados de tal forma que 

conectem conceitos e definições acerca desses temas para a realização da etnografia do Sala 

de Redação. 
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A metodologia de trabalho abrange a ida a campo para observação direta do programa 

ao vivo e das dinâmicas que se estabelecem entre os membros do Sala. A realização de 

entrevistas com os integrantes, filmagens e fotografias integram o estudo, pois são fontes 

incorporadas à pesquisa. 

A etnografia do Sala de Redação põe em destaque os contextos em que os membros 

do programa articulam suas falas e os modos com que proferem essas vozes como estratégias 

discursivas para a construção de sentidos e manutenção da identidade do programa junto ao 

ouvinte. Neste trabalho, portanto, buscamos evidenciar que estratégias discursivas são usadas 

na construção e manutenção da identidade do Sala de Redação por intermédio de análise dos 

modos de enunciação de seus integrantes. 

Por último, além da introdução e conclusão, a monografia está dividida em quatro 

partes e foi estruturada com base em conceitos e definições em torno da linguagem 

radiofônica, do debate e das características do rádio. No entanto, o estudo dos campos sociais, 

da mídia e das conexões que ela apresenta com aqueles se fez necessário, pois na medida em 

que se está analisando um programa que tem no esporte o centro de suas discussões não se 

pode esquecer das relações entre os campos midiático e esportivo. 
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2 A MIDIATIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Vive-se em um mundo globalizado onde as fronteiras ficam cada vez mais permeáveis 

na medida em que os deslocamentos de mercadorias, serviços, dinheiro, pessoas e, 

principalmente, informações, favorecem os intercâmbios culturais e simbólicos. Portanto, para 

visualizarmos os processos que regem a vida na sociedade contemporânea, podemos 

identificá-la e compreendê-la a partir do conceito de campos sociais. 

As inúmeras produções de sentido geradas pelas relações entre os indivíduos de um 

mesmo campo ou de diferentes âmbitos colocam em movimento, via processos midiáticos, as 

ações articuladas e desenvolvidas por essas mesmas pessoas através dos campos a que 

pertencem. 

Com efeito, as lógicas de funcionamento de cada campo podem ser internas ou 

externas. Às questões do exterior, leiam-se os processos que relacionam determinado grupo 

com os demais. Ações que só podem ser efetivadas no meio social a partir de contatos e das 

relações de interdependência entre esses grupos. 

Desta forma, a mídia, enquanto detentora do poder de enunciar e colocar na “vitrine” 

as mais variadas temáticas, processos e ações dos campos sociais, ocupa, atualmente, um 

espaço de destaque na sociedade – um lugar central, como problematiza Verón (1997) e que 

será estudado depois com mais profundidade, ainda na primeira parte. Assim, pode-se dizer 

que há todo um jogo de interesses entre os campos sociais que vêem a mídia como um meio 

estratégico para a autopromoção e exposição de idéias, uma forma de mostrar a sua 

importância ou, pelo menos, se fazer conhecido. 

O estudo dos campos sociais, do campo midiático e das conexões entre eles se torna 

necessário, pois se está analisando um programa de debates esportivos e existe um jogo de 

relações e forças entre o campo esportivo e o midiático, colocando em cena os seus sujeitos, 

ações e intenções. Mas, para entendermos os processos que proporcionam as relações entre os 

campos, precisamos compreender como a sociedade adquire visibilidade a partir da mídia, o 

que será estudado a seguir. 

 

2.1 A ORIGEM DOS CAMPOS SOCIAIS 

 

A sociedade está constituída em processos legitimadores de um desenvolvimento 

social, os quais ocorrem por meio de ações em lugares específicos – os campos sociais. Na 

atualidade, as pessoas organizam suas vidas com base em determinados grupos autônomos 
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mantidos e legitimados por interesses comuns. Tais núcleos de relações reforçam as 

características coletivas, classes de indivíduos que estão reunidas e percebem seu lugar no 

mundo quando do encontro de afinidades com seus próximos. 

Portanto, o que move um campo social e, por conseqüência, quem pertence a cada um 

deles, é o capital – não como valor monetário, mas como valor simbólico que constitui e 

define cada corpo social. “O território de um campo constitui-se a partir da existência de um 

capital e se organiza na medida em que seus componentes têm um interesse irredutível e 

lutam por ele. Capital, conceito-chave neste modelo, só é definível a partir do campo” 

(BERGER, 1998, p.21). Segundo a autora, os valores de um campo não valem como 

“documento” para ingressar em outro domínio da experiência, no entanto, “não significa que 

o capital de um campo não funcione como “mérito” em outro” (1998, p.21). 

A prerrogativa para que um campo disponha de capital é a posse de competências 

específicas para ter um domínio sobre determinada área de conhecimento. Nesta medida, cada 

corpo social determina a importância e o espaço dos campos sociais na sociedade. Porém, 

para que tal fato torne-se concreto, surge a necessidade de uma legitimidade, que, conforme 

Rodrigues (2000): 

 
adquire-se, não através da transmissão de uma sabedoria, mas pela aquisição de uma 
disciplina, no duplo sentido do termo, o do saber discursivamente formulado, e o de 
uma hexis ou um ethos; espécie de hábito adquirido, ao longo da formação, que 
habilita os seus detentores para o exercício competente de uma profissão, das 
decisões, dos gestos e das atitudes adequados à intervenção num determinado 
domínio da experiência (2000, p. 191). 

 

Nesse sentido, a conquista de legitimidade é um processo complexo que envolve 

fatores como, por exemplo, o comportamento – como indivíduo que pertence a um corpo 

social, um discurso peculiar e um domínio sobre determinado conteúdo e prática que 

requerem habilidades especiais adquiridas ao longo de uma formação teórico-empírica. A 

obtenção de um reconhecimento e de uma legitimidade faz, portanto, que um campo detenha 

um capital peculiar, condizente com suas idéias e concepções de mundo, para enunciar regras 

e propósitos que devem ser observados. 

Integrar um domínio específico da experiência significa ter competências para tal, 

produzindo seus próprios sentidos. “Assim como cada campo caracteriza-se por deter um 

determinado capital, a cada capital corresponde um determinado discurso” (BERGER, 1998, 

p.23). 

 Por sua vez, o discurso de cada campo propicia a criação de uma identidade e de uma 

autonomia, pois dispõe de atributos e de funcionalidades para a regulação de suas ações. 
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Cada um dos domínios autonomizados da experiência passa a ser constituído como 
um campo autônomo, dotado de legitimidade para criar, impor, manter, sancionar e 
restabelecer os valores e as regras, tanto constitutivas como normativas, que regulam 
um domínio autonomizado da experiência (RODRIGUES, 2000, p. 191). 

 

 O campo é dotado de uma competência para gerir as suas atividades e reorganizar seu 

funcionamento quando necessário. As relações e os vínculos entre os campos ocorrem à 

medida em que cada um dispõe de uma simbólica própria que garanta o seu reconhecimento. 

Entretanto, deve-se relativizar o conceito de autonomia, pois se vive numa sociedade onde as 

diferentes mecânicas de funcionamento dos campos se cruzam e existem interfaces: “A idéia 

de autonomia, porém, não implica isolamento e precisa ser atualizada constantemente, em 

função da própria dinâmica social que essa mesma modernidade implica” (HEBERLÊ, 2004, 

p.4). 

 Autonomia, portanto, é uma prerrogativa para a imposição de normas e valores. Como 

cada campo social trabalha com elementos simbólicos e pragmáticos, assegurando sua 

visibilidade pública, isso acaba gerando tensões entre eles. 

 
Um campo é, então, um espaço de choques, seja pelo esforço em conservar 
determinada idéia ou situação (status), seja pela luta por subvertê-la. O potencial que 
cada agente possui no jogo de forças é o seu capital. Com ele é que ocorre a disputa 
pela conservação ou transformação, de acordo com os interesses que os diferentes 
agentes defendem (HEBERLÊ, 2004, p. 4). 

 

 Logo, um campo não existe sem uma simbólica própria. A partir do momento em que 

detém um capital e trabalha sempre para ser reconhecido e reforçar sua legitimidade, os seus 

agentes, que formam o corpo social, buscam impor sua simbólica e fazer que tenha um espaço 

no conjunto das simbólicas produzidas pelos outros campos sociais. Conforme Rodrigues 

(2000), pode-se distinguir dois tipos de simbólica: a formal e a informal. A primeira pode ser 

considerada “como um sistema de mecanismos ambivalentes que asseguram, por um lado, a 

sua visibilidade externa, mas, por outro, restringem o seu domínio aos detentores legítimos 

das suas marcas e dos seus rituais” (RODRIGUES, 2000, p.197). Já a simbólica informal 

consiste na eliminação gradual das barreiras que impedem à sociedade o acesso a determinado 

campo, desta forma tornando-o permeável ao conjunto dos cidadãos. 

 O conceito de simbólica informal vem ao encontro do que lembra Esteves (1998) 

sobre a autonomia dos campos sociais que não pode representar isolamento de um campo, 

pois a própria estrutura social garante um contato entre eles. Neste contexto, a permeabilidade 

através dos campos sociais é garantida por mecanismos que funcionam como mediadores das 
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relações entre eles e a sociedade. Dessa forma, as mediações via processos midiáticos 

garantem a abertura dos campos sociais para que possam se relacionar com os demais e 

diminuir o impacto da autonomização sobre a estrutura social em que estão fundados. Esse 

papel é realizado pelo campo midiático, objeto de discussão no próximo capítulo. 

  

2.2 O CAMPO MIDIÁTICO E O PROCESSO DE MIDIATIZAÇÃO 

 

 A sociedade formada pelos múltiplos campos sociais necessita de um lugar para se 

enxergar, isto é, um meio que construa através de enunciações os processos que são 

desenvolvidos pelos sujeitos. A atribuição legítima para o exercício da atividade, que tem por 

objetivo explicitar e mostrar a sociedade para si mesma, fica a cargo do campo midiático. É 

ele que tem a função da mediação simbólica entre as relações sociais. 

Assim, a mídia constrói os fatos e, desta maneira, como diz Verón (1997), oferta uma 

gama de mensagens em um mercado de discursos. A tecnologia das mídias e os sistemas de 

informação operam na construção de sentidos para estabelecer a comunicação do campo 

midiático com os outros campos e os respectivos corpos sociais que os constituem. Para 

Verón (1997), a comunicação midiática é resultante da articulação entre dispositivos 

tecnológicos e condições especiais de produção e recepção, o que acaba configurando um 

mercado discursivo. 

A mídia produz mediações específicas por meio da midiatização. Conforme Gomes 

(2006), a mídia faz a sociedade se constituir e, com isso, torna-se um local de compreensão da 

própria sociedade, pois os fatos que não são midiatizados, por sua vez, não existem. Assim, se 

não há construção midiática e se não há uma publicização de determinado fato, ele não existe, 

pois os acontecimentos só existem na medida em que as mídias os constroem, como lembra 

Alsina (1998). 

 Por isso, à mídia cabe a incumbência de dar visibilidade aos processos desenvolvidos 

na sociedade e levar para cada indivíduo um conjunto de informações para serem 

interpretadas pelo maior número possível deles. 

 Na medida em que lida com os discursos e, portanto, com materiais simbólicos, “o 

processo de midiatização social se organiza em torno do consumo relacionado com as 

produções de sentido social” (GOMES, 2006, p.133). Nesta variedade de discursos que a 

mídia constrói encontra-se a razão para que os vínculos entre o campo midiático e o restante 

da sociedade sejam estabelecidos. A apresentação de inúmeros acontecimentos que dizem 

respeito a variadas temáticas cria uma sensação de democracia. Acredita-se que a escolha é o 
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exercício de um poder – no sentido de se estar apto, no entanto, a oferta de diferentes tipos de 

assuntos e temáticas faz que cada pessoa esteja inserida em determinado contexto e paute suas 

relações conforme a oferta midiática. 

Segundo o autor, “os produtos dos meios massivos tornam-se, para muitos, a agenda 

que pauta a sua conversação diária, o tipo de relacionamento que estabelecerão com os 

vizinhos e no recesso do lar” (GOMES, 2006, p.133). Isso ocorre porque a mídia leva para 

dentro da casa de cada indivíduo diferentes recortes da realidade embasados em angulações e 

construções, sugerindo um mundo que existe somente através dos fatos que são enunciados, 

ou seja, o que não é visto é porque não aconteceu. 

 Desta maneira, o campo midiático aparece como um espaço legitimado pela própria 

sociedade a qual, na medida em que tem o direito à informação, outorga ao campo midiático a 

função de informá-la sobre os fatos. Esteves (1998) pensa que, além disso, a legitimidade é 

concretizada, ainda, pelo desenvolvimento do potencial tecnológico dos sistemas de 

informação e pela constituição de um corpo social próprio, detentor de um saber específico 

para o manuseio destes dispositivos tecnológicos e, conseqüentemente, o domínio de um bem 

específico que é a palavra pública. “Este processo de consolidação da legitimidade do campo 

dos media consiste no reconhecimento da competência própria do campo para seleccionar e 

distribuir a informação a uma escala alargada no tecido social, conferindo portanto aos 

discursos um caráter público” (ESTEVES, 1998, p.148). 

 Na contramão da autonomização que propicia o funcionamento da sociedade, o campo 

midiático torna públicos os múltiplos discursos dos diferentes campos sociais garantindo, pelo 

exercício de uma função central de mediação simbólica e generalizada, a homogeneidade do 

tecido social. A mídia se situa como um campo aberto que permeia as ações dos outros 

campos junto aos corpos sociais, se efetivando como um lugar de seleção e reprodução das 

falas de outros grupos detentores de legitimidades e atuando no funcionamento de estratégias 

enunciativas. “É esta força performativa da linguagem e o valor pragmático das funções 

expressivas que tornam o campo dos media um objecto tão apetecido para os outros campos 

sociais” (ESTEVES, 1998, p.164). 

 Desta forma, a centralidade midiática atrai o olhar dos demais campos que nela 

vislumbram a possibilidade de obtenção de um reconhecimento de suas práticas e de suas 

simbólicas junto à sociedade. É no campo midiático que ocorrem as relações com os demais 

campos sociais. Devido à delegação de legitimidade atribuída ao campo midiático existem, 

segundo o autor, tensões. Para as diversas áreas do conhecimento, a mídia aparece, não 
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apenas, como um meio necessário para a realização de processos de mediação e de 

enunciação, mas também como uma ameaça às respectivas competências. 

O conflito com os outros campos ocorre porque a mídia tem a sua legitimidade 

constantemente ameaçada devido ao acesso desses outros campos sociais que desenvolvem 

estratégias de apropriação e ‘assediam’ o campo midiático. 

 Neste contexto, a luta pela apropriação dos processos empreendidos no campo 

midiático se dá pela competência que a mídia tem em proporcionar espaços e visibilidade para 

os demais campos sociais. Nesses espaços, há, ainda, uma luta simbólica entre os demais 

campos que precisam da gerência do campo central. Assim, a mídia reconhece as demais 

legitimidades e mantém uma ligação com os outros domínios do conhecimento. O campo 

midiático não é apenas um meio onde os campos aparecem, mas um lugar onde interesses 

divergentes se encontram e buscam a superação do discurso do outro. 

 A construção e a enunciação desses discursos pela mídia possibilita aos campos 

sociais a conquista de uma legitimidade externa as suas fronteiras, pois cada campo já possui 

uma legitimidade interna pelo domínio específico de um saber. Em um debate, por exemplo, 

quando os representantes de diferentes campos sociais têm a oportunidade de expressar suas 

opiniões, se está reconhecendo uma competência destes atores sociais para tratar do assunto 

em discussão,  

 
Por outro lado, na justaposição das diferentes opiniões há como que uma 
desacreditação da autoridade própria de cada um dos campos – cada posição 
apresentada é rebatida pelas outras. (...) o que sobressai como efeito mais duradouro 
é o próprio espetáculo do debate, isto é, o jogo mediático da neutralização das 
posições divergentes, pelo constante dar e retirar a palavra (ESTEVES, 1998, p. 
166). 

 

 Com isso, evidencia-se a autonomia do campo midiático e sua centralidade nos 

processos de enunciação e a mediação do conjunto dos campos sociais entre si e com a 

sociedade. As suas lógicas de estruturação e funcionamento como mediador simbólico fazem 

com que se disseminem para os demais campos sociais suas regras e modos operacionais. 

Exemplo disso são as mudanças nos horários de jogos de futebol pelas emissoras de televisão 

em detrimento de interesses do campo esportivo e da sociedade. A própria mudança no 

sistema de pontuação das partidas de voleibol foi feita com o objetivo de tornar as disputas 

mais interessantes e, em conseqüência, aumentar a audiência. 

Além disso, a sociedade passa a organizar suas tarefas e discussões a partir das 

enunciações feitas pelo campo midiático. Nesse sentido, a oferta de discursos da mídia 
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relativa ao campo do esporte, por exemplo, norteia as conversas entre os sujeitos sobre os 

acontecimentos esportivos. Portanto, as múltiplas conversações na esfera pública que se 

estabelecem a respeito do esporte são pautadas pelas enunciações midiáticas com base em 

recortes que faz do cotidiano. 

 

2.3 O ESPORTE NA MÍDIA 

 

 A centralidade do campo midiático (Verón, 1997) e a delegação de legitimidade para 

que atue nos processos de mediação entre os campos sociais (Rodrigues, 2000 e Esteves, 

1998) e destes com a sociedade faz que os meios de comunicação cumpram tarefas e 

desenvolvam atividades de produção de sentidos por meio de interpretação, recortes, edições, 

hierarquizações e angulações. Desta maneira, a mídia, por meio de processos simbólicos, dá 

significados aos acontecimentos. 

Nesse contexto, o esporte é legitimado e dotado de sentido social com o 

empreendimento de uma linguagem sobre esse campo. Assim, o esporte se constitui a partir 

de múltiplos movimentos e estratégias do campo midiático para a interpretação dos seus fatos 

e conseqüente produção de sentidos. Nesta medida, a existência do jornalismo esportivo se 

configura nas ações específicas da mídia para selecionar e interpretar os principais 

acontecimentos do campo por meio de uma combinação de falas que emergem dos seus 

atores. 

A tematização do esporte acontece conforme os vários ângulos e olhares que a mídia 

constrói para, via enunciação, estabelecer vínculos com o público. Os discursos ofertados pelo 

campo midiático vão ao encontro das expectativas da opinião pública, a qual alimenta as 

produções jornalísticas. Desta forma, ao mesmo tempo em que os vínculos entre o campo 

midiático e os demais são reforçados via esporte, novas tensões são geradas entre eles. 

A presença de outros campos sociais nas construções midiáticas referentes aos 

acontecimentos do esporte fazem das páginas e dos espaços (no rádio e na televisão) 

dedicados a ele lugares de disputas, porque cada campo social vai buscar uma afirmação de 

sua existência via temática esportiva. Portanto, “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 legitimação social” (BORELLI e FAUSTO NETO, 2002, p. 

65). 

As disputas por visibilidade e legitimidade entre os campos sociais via esporte 

relativiza a autonomia e certa liberdade de trabalho que o jornalismo esportivo tem pelo fato 
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de trabalhar com entretenimento. A imposição de vontades externas ao campo midiático pelas 

suas fontes para a obtenção de uma visibilidade acarreta na presença de marcas externas às 

mídias nas suas enunciações. 

Com efeito, a mídia se caracteriza como um espaço polifônico porque traz para o seu 

discurso a voz de outros campos, isto é, os discursos midiáticos estão permeados pelas falas 

de outras áreas do conhecimento. De acordo com os autores, a mídia não só constrói os fatos 

como orquestra as múltiplas falas dos outros campos sociais de acordo com as suas estratégias 

e interesses que variam entre cada meio de comunicação. Neste comando das vozes que 

emergem de muitos lugares, a mídia age também como articuladora de sentidos, pois a fala 

dos jornalistas está associada aos discursos dos outros campos. A estratégia, nesse sentido, é 

mascarar a opinião das mídias eximindo-a de qualquer responsabilidade pelo que diz e 

referindo tal discurso simplesmente ao campo que constitui sua enunciação. 

A mídia tem como função, entre outras, o gerenciamento das disputas que ocorrem 

entre os demais campos com vistas a influir na sua agenda. Assim, a agenda midiática é 

afetada pelos constantes movimentos que a sociedade realiza nos campos sociais com 

estratégias singulares para a sua apropriação. Portanto, conforme Fausto Neto (2002), o 

agendamento do esporte pelas mídias é fruto de complexas transações que se desenvolvem 

entre os campos. Esses processos são constituídos por diferentes interesses, agendas e 

significações, materiais de natureza simbólica. 

Os interesses de outros campos pelo espaço destacado que o esporte tem na mídia se 

devem pelo fato de o jornalismo esportivo possuir características próprias que o tornam 

singular no conjunto das construções midiáticas. Um evento esportivo como Copa do Mundo, 

Olimpíadas ou Pan-americano, por exemplo, tem a capacidade de mexer com a estrutura das 

mídias. Como é de praxe no jornalismo esportivo, apenas as regras básicas para a 

interpretação e enunciação dos fatos são seguidas à risca, pois nas matérias dedicadas ao 

esporte os jornalistas gozam de relativa liberdade para incorporar aspectos do mundo 

esportivo. Esses elementos podem ser via textos, recursos lingüísticos adotados ou na 

apresentação e construção das imagens e vinhetas, por exemplo. Tal singularidade se constitui 

pela forma como as matérias são construídas, se distinguindo do restante das produções 

jornalísticas.  

 Entretanto, toda a importância que o esporte tem dentro dos processos e das ações do 

campo midiático se deve pelas estratégias de apropriação, construção e divulgação dos 

espetáculos esportivos que a mídia desenvolveu como forma de atrair um maior número de 

leitores, ouvintes e telespectadores. Exemplo, como lembra Cintra Sobrinho (2004), é a 
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criação de ídolos pela mídia como forma de atrair audiência para as competições. A exposição 

de atletas como heróis, fomentada pela mídia na opinião pública, cabe como recurso para 

mostrar as condições que um sujeito deve reunir para alcançar o sucesso e ajuda na 

identificação da audiência com determinado acontecimento. 

A exposição da vida dos atletas fora das competições e o conseqüente 

acompanhamento de suas rotinas são estratégias que a mídia adota para atrair a atenção do 

público e, deste modo, ganhar credibilidade como meio que está atento aos fatos, inclusive, 

àqueles extra-jogo. Essas ações são acionadas para o reforço dos contratos, antes 

estabelecidos via cobertura de eventos esportivos, com a opinião pública. O assentamento de 

contratos5 com a audiência tem como base a legitimação que é conferida à mídia em informar 

e mediar as relações e os processos sociais a partir da re-interpretação das múltiplas realidades 

para a produção de sentidos. 

Deve-se lembrar, contudo, que a intenção da mídia é garantir que leitores, ouvintes e 

telespectadores terão acesso às suas construções simbólicas. Para isso, realiza negociações 

com os demais campos para estruturar seus modos de operação, o acesso aos eventos do 

esporte e as agendas desses campos. Como menciona Cintra Sobrinho (2004), o poder da 

mídia sobre o campo esportivo e também outros campos ligados ao esporte fica evidente com 

a realização de práticas como, por exemplo, a adaptação do calendário de uma competição 

com a grade de programação de uma emissora de rádio ou televisão. “A influência no esporte, 

principalmente o rádio e a televisão, é tão forte que tem até mudado regras de algumas 

modalidades” (CINTRA SOBRINHO, 2004, p. 5). 

A extensão do campo midiático sobre o esportivo se concretiza pela competência da 

mídia em avaliar quais ações e processos do campo esportivo devem ser colocados na ordem 

do dia, pois as conversações que se desenvolvem são pautadas pela oferta de discursos 

midiáticos. A mídia muda as próprias práticas, instituindo as suas lógicas para que continuem 

a funcionar na efetivação das construções discursivas. 

 Nesse sentido, toda uma representação do real é estruturada pela mídia com a meta de 

construir realidades que inexistem em sua totalidade, isto é, as realidades que a mídia institui 

para a sociedade passam por uma série de filtros, dentre estes os atos de seleção e 

interpretação do que acontece pela mídia, constituem os principais. 

 

                                                
5 Segundo Fausto Neto (1995), os contratos de leitura são os meios criados como forma de levar os sujeitos para 
“dentro” do lugar enunciador criando a sensação de pertencimento aos sistemas produtivos de discursos. 
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Ou seja, o fato esportivo assume outras significações tão logo é apropriado pela 
mídia, de modo que o que chega ao destinatário é uma interpretação, com a qual ele 
pode estar de acordo ou não, mas sua opinião ou a visão que terá será baseada não 
no realmente acontecido, mas no que lhe foi mostrado, ou no que ele leu (CINTRA 
SOBRINHO, 2004, p. 8). 

 

A realidade completa de uma disputa no campo de jogo só pode ser verificada pela 

presença de cada sujeito ao local dos acontecimentos, desta maneira os atores sociais estarão 

interpretando o fato de acordo e unicamente com seus princípios e sem o processo de 

mediação do campo midiático. Com isso, a mídia se apropria das simbólicas presentes em 

cada modalidade (vôlei, futebol, basquete, etc) para, a partir de um processo de articulação de 

significados, produzir definições da realidade. 

 Mesmo que a mídia, a partir de contratos com seus leitores, proporcione mais 

visibilidade aos esportes de maior apelo popular, a falação que estabelece sobre o campo 

esportivo é vital para as suas estratégias de conquista da audiência. Programas de esporte têm 

mais espaço na mídia do que programas de outras editorias, por exemplo. 

Conforme Gastaldo (2003) “a apropriação midiática dos fatos esportivos constitui-se 

em um fenômeno de audiência constante na mídia brasileira, o que revela, se não sua 

‘importância’ como tema jornalístico, pelo menos sua relevância como fato social” (p. 3). 

Deste modo, o esporte constitui-se como prática social que desperta a atenção nas mídias além 

da competição em si, fato que será melhor abordado a seguir. 

 

2.3.1 O esporte pelas ondas do rádio 

 

 As reflexões anteriores basearam-se nas relações e nos jogos de forças existentes entre 

o campo midiático, esportivo e os demais que visam adquirir uma visibilidade via processos 

de midiatização. Essas ações acontecem com todas as mídias, portanto, também ocorrem no 

rádio. Desta forma, esta parte do trabalho tem como objetivo mostrar as relações específicas 

que ocorrem entre rádio e esporte. 

 O fato de que a mídia confere maior visibilidade aos esportes mais identificados com a 

cultura do brasileiro se torna visível, principalmente, no rádio. Grande parte das produções 

radiofônicas ligadas ao esporte trata, em primeira instância, do futebol, dando menos 

importância aos eventos relativos a outras modalidades. Essa identificação remonta ao início 

da implantação do rádio, na medida em que “o esporte, principalmente, o futebol influenciou 

o desenvolvimento da mídia radiofônica, sendo este um dos primeiros gêneros a se firmar no 

meio” (DALPIAZ, 2001, p.1). 
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 A inserção do esporte no rádio, paralelamente à sua implantação, possibilitou o 

estabelecimento de fortes vínculos entre ambos. O radiojornalismo esportivo praticado no 

início do rádio foi fonte inspiradora para as demais produções radiofônicas que surgiriam, seja 

pelo emprego de uma linguagem do cotidiano, seja pelas suas improvisações na hora das 

transmissões. Nesse sentido, se destacam as primeiras narrações, mesmo que precárias e 

improvisadas, das partidas de futebol. 

Falar em esporte no rádio é, portanto, falar, principalmente, em futebol. “Esta 

trajetória histórica teve início em 19 de novembro de 1931 com a primeira transmissão 

radiofônica esportiva da partida de futebol entre o Grêmio Football Porto-Alegrense e a 

Seleção do Paraná, com a narração de Ernani Rushel, pela Rádio Sociedade Gaúcha” 

(DALPIAZ, 2001, p. 01). Desta forma, percebe-se a importância do futebol no contexto das 

narrações esportivas pelo rádio. Este exemplo serve atualmente, pois o tempo gasto na 

cobertura dos eventos ligados ao futebol é maior do que aquele despendido com outros 

esportes. O futebol desponta como modalidade ideal para a cobertura radiofônica porque é o 

esporte de maior apelo popular, inclusive, designador de uma das características do Brasil: ser 

reconhecido como o “país do futebol”. 

Como atividade que promove diferentes emoções nos seus torcedores, o futebol 

possibilita que o rádio ganhe credibilidade junto aos ouvintes na medida em que essa mídia 

utiliza duas de suas características como ferramentas na transmissão de uma partida: a 

instantaneidade e a capacidade de criar imaginários nos ouvintes que não estão 

presencialmente no campo de jogo. Entretanto, quando os ouvintes estão acompanhando uma 

partida de futebol, o rádio funciona como fator da presença de uma autoridade para justificar 

o fato enquanto realidade existente, pois como lembra Rodrigues (2000), é o campo da mídia 

que tem a competência legítima para a realização de processos de mediação entre os campos 

sociais, legitimando suas ações. 

No rádio, as partidas de futebol ou eventos relacionados a outros esportes não duram 

apenas o tempo relacionado e pré-estipulado para o seu transcorrer. A existência de 

programas antes, durante e depois dos jogos configura o rádio como mídia legitimadora dos 

processos que se desenvolvem no campo esportivo. Os comentários, debates e informações 

que “giram” em torno de um evento esportivo procuram pautar as conversas entre os sujeitos 

conforme determinados ângulos sugeridos pelo campo midiático. Desta forma, o rádio faz uso 

de estratégias e se apropria de recursos discursivos para gerar sentidos a partir das 

enunciações de seus atores. 
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No entanto, todo o processo de articulação, produção e construção de sentidos pelo 

rádio via esporte se estabelece com base nas características e singularidades desta mídia. As 

enunciações através do rádio obedecem a uma série de requisitos que são os pilares para a sua 

manutenção e consolidação como mídia que detém a legitimidade e a competência no 

conjunto dos campos sociais para produzir sentidos. 

Assim, torna-se essencial o conhecimento das características que são peculiares ao 

rádio a atuam nos seus processos de enunciação. Mostrar o modo peculiar como se trabalha 

no rádio, os gêneros e tipos de programa (com ênfase no debate) e a importância da 

linguagem e oralidade no contexto das produções radiofônicas é a proposta da próxima parte 

deste trabalho. 
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3 O MODO DE SE FAZER RÁDIO 

 

As reflexões acerca dos processos e das ações que se desenvolvem entre os campos 

sociais e destes com o conjunto da sociedade mostram a mecânica das relações que pautam e 

movimentam o dia-a-dia das pessoas. Contudo, na medida em que se fala no campo midiático 

e, mais especificamente, no rádio como meio de comunicação que desenvolve processos de 

mediação simbólica, se faz necessária a partir de agora uma reflexão sobre as características e 

peculiaridades do rádio a partir de um breve relato de sua história de mais de 80 anos no 

Brasil. 

Como este trabalho objetiva a análise do uso de estratégias discursivas em um 

programa radiofônico de debates, torna-se importante desenvolver o conceito de debate, o que 

vai ser feito com base em Barbosa Filho (2003). Desta forma, pode-se avançar e pensar, 

ainda, a importância da linguagem e da oralidade, pois no rádio e, principalmente, em um 

programa do gênero de debates, os discursos são a principal ferramenta para o 

estabelecimento de um contato com o ouvinte. Como mídia que detém a legitimidade para 

informar e divulgar as ações que se desenvolvem diariamente no seio das sociedades, o rádio 

tem, principalmente, na palavra o seu instrumento para cumprir o papel de mediação entre os 

campos e destes com a sociedade. 

O conhecimento, portanto, das características de um meio de comunicação – neste 

caso o rádio – propicia que se perceba com minúcia as lógicas de funcionamento de um 

programa radiofônico como o Sala de Redação. Para isso, inicia-se falando, a seguir, sobre a 

singularidade do rádio e seu processo de enunciação como dispositivo midiático de 

construção de discursos. De acordo com Carlón (2004), deve-se entender o dispositivo não em 

sua materialidade, como um suporte, mas como um meio complexo e simbólico que aciona 

linguagens para a construção das múltiplas realidades e a produção de sentidos. 

 

3.1 A SINGULARIDADE DO RÁDIO E A CAPTURA DO OUVINTE 

 

A partir de 1922, o rádio começou a ser implementado no Brasil e, desde então, passou 

por diversos períodos. Foram cinco as fases do rádio: invenção (1922 até meados de 1930), 

propagação (1935-1955), concorrência (1955 até anos 60), segmentação (décadas de 70, 80 e 

90) e desenvolvimento da Internet (fase atual). Dado como morto no final da década de 60 em 

razão do surgimento da televisão, este meio se revigorou e, atualmente, vê novas 
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possibilidades de difusão da informação, seja via Internet ou através de novos sistemas, como 

o digital. 

Passados mais de 80 anos do surgimento do rádio no país, muitas de suas 

características se mantêm. O rádio continua com o objetivo de atingir a sociedade e, ao 

mesmo tempo, o ouvinte em separado, na medida em que busca falar ao “pé-do-ouvido”. 

Exemplo é a segmentação da programação de uma rádio com o objetivo de atrair o maior 

número de indivíduos possível, com uma linguagem que busca, através de certas expressões – 

“meus amigos”, “nosso ouvinte”, dar um tom de intimidade à transmissão. Essas estratégias 

denotam a existência de uma transmissão direcionada para cada indivíduo. 

A intenção do rádio de servir como companheiro e ser um informante segue mais 

intensa do que nunca, já que é a única mídia que possibilita ao indivíduo realizar outras 

tarefas enquanto toma conhecimento de informações ou simplesmente ouve um programa de 

entretenimento, por exemplo. Diferentemente de outros meios de comunicação, o rádio não 

exige a atenção especial e restrita da audiência ao seu conteúdo. Como lembra Mcleish 

(2001), a relação entre rádio e usuário é mais simples do que a televisão ou a mídia impressa. 

A diferença do rádio para os meios tradicionais de comunicação (televisão e impresso) 

consiste, então, na forma como deve ser trabalhada a mensagem, pois o discurso radiofônico 

não é ilustrado por imagens. Na mídia impressa, o texto, os gráficos e as fotos constituem 

vários mecanismos de construção dos contratos, como na televisão. Entretanto, a simplicidade 

do rádio – desde o processo de produção e veiculação de materiais simbólicos até a recepção 

pelo ouvinte – o faz obter uma singularidade no contexto das produções midiáticas. 

O rádio tem como peculiaridade o fato de trabalhar sem imagens, usando 

exclusivamente a fala, a música, os ruídos – efeitos sonoros – e o silêncio. Para Ferraretto 

(2001), “os três últimos trabalham em grande parte o inconsciente do ouvinte, enquanto o 

discurso oral visa ao consciente”. 

Este trabalho sem a presença de ilustrações vai desencadear uma série de reações no 

ouvinte, ou seja, “isso, fatalmente, desperta a imaginação do ouvinte que logo irá criar na sua 

mente a visualização do dono da voz ou do que está sendo dito” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 

45).  

Como o rádio necessita prender a atenção do ouvinte de algum modo, precisa, 

também, passar a mensagem de forma clara, concisa e objetiva. Nesse sentido, a seleção dos 

materiais é importante porque no rádio precisa-se manter a clareza, para o ouvinte se sentir 

informado mais rapidamente. A medida da rapidez que o ouvinte deseja ser informado é, no 

rádio, o termômetro da sua agilidade e capacidade de produção e enunciação. 
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O imediatismo e a instantaneidade fazem do rádio um meio veloz se comparado aos 

demais. Devido sua simplicidade e fácil capacidade de deslocamento, o rádio possibilita ao 

ouvinte saber dos fatos no momento que acontecem. Para Mcleish (2001), “esta capacidade de 

deslocamento geográfico é que gera seu próprio entusiasmo” (p. 16). Devido esta mobilidade 

e velocidade de operação, o autor considera que o rádio, pela simplicidade técnica, funciona 

melhor em situações de transmissão “ao vivo”. Desta forma, a instantaneidade das emissões 

radiofônicas permitem ao ouvinte sentir-se parte integrante do evento relatado, ou seja, é por 

essa instantaneidade do rádio que o imaginário do ouvinte é levado para o local dos 

acontecimentos.   

As possibilidades oferecidas pelo rádio, atualmente, são inúmeras, fato devido sua 

mobilidade e acessibilidade. Os avanços tecnológicos que poderiam dar ao rádio a conotação 

de um meio de comunicação em desacordo com as novas tecnologias de informação, só 

fizeram a mídia radiofônica ampliar seu potencial de difusão dos materiais simbólicos para o 

conjunto da sociedade. Atualmente, o rádio está mais acessível com a sua introdução em 

aparelhos celulares e tocadores de música – os famosos mp3 – e pode ser escutado em casa, 

no trabalho, no ônibus, na rua. Enfim, o rádio está em todos os lugares. 

 A partir dessas capacidades e peculiaridades, o rádio atua não só como agente de 

informação, mas, também, de formação. Como o ouvinte ainda vai criar um imaginário acerca 

do que lhe é informado, as enunciações feitas pelo rádio facilitam a articulação de uma idéia 

e, portanto, uma opinião acerca de determinado assunto. O processo de construção do 

imaginário do ouvinte dá a possibilidade de a construção final da mensagem ser feita pelo 

usuário do rádio, individualmente. 

 Contudo, todas as construções e enunciações feitas no rádio, visando determinados 

perfis de audiência em potencial, obedecem a uma lógica de funcionamento interna a este 

meio de comunicação. No rádio, a produção é dividida em gêneros a partir da característica de 

cada emissora e do público-alvo. Conforme Barbosa Filho (2003, p. 89), “os gêneros 

radiofônicos estão relacionados em razão da função específica que eles possuem em face das 

expectativas da audiência”. 

Entre os sete gêneros classificados pelo autor aparece o gênero jornalístico. Dentro do 

gênero jornalístico – informativo, interpretativo e opinativo – têm-se diferentes tipos de 

programa. Ainda, segundo Barbosa Filho (2003, p. 89), “o gênero jornalístico apresenta-se, no 

rádio, por meio de diversos formatos, tais como”: nota, notícia, boletim, reportagem, 

entrevista, comentário, editorial, crônica, radiojornal, documentário jornalístico, mesas-

redondas ou debates, programa policial, programa esportivo e divulgação tecnocientífica. 



26 
 

 

Com isso, pode-se dizer que, dentro do gênero jornalístico, os variados tipos de 

programa englobam, cada um ao seu estilo, muitas das marcas do rádio. Isto é, cada programa 

tem suas peculiaridades, no entanto, apresenta um conjunto de características que o identifica 

com o meio a que pertence. Portanto, qualquer formato de programa radiofônico pode ser 

estudado para que se possa analisar estratégias enunciativas no rádio. A seguir, será feita uma 

abordagem sobre um dos formatos de programa radiofônico dentro do gênero jornalístico-

interpretativo, o debate.  

 

3.2 O DEBATE NO RÁDIO 

 

As características do rádio e os elementos que compõe a linguagem radiofônica podem 

ser analisados por intermédio de um programa em mesa-redonda ou debate. De acordo com 

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

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

atualidade, interpretando-os” (2001, p.56). 

Os programas de debate se caracterizam, portanto, pelo confronto de idéias, opiniões e 

visões acerca de determinado tema e/ou assunto. “São espaços de discussão coletiva em que 

os participantes apresentam idéias diferenciadas entre si” (BARBOSA FILHO, 2003, p.103). 

Para que o debate aconteça, é necessária a presença de debatedores com valores 

incomuns e visões particulares das ações e processos que acontecem no cotidiano. Prado 

(apud BARBOSA FILHO, 2003) pensa que “do debate devem surgir os dados necessários 

para justificar cada postura e, em conseqüência, para esclarecer o tema polêmico” (p. 104). 

Independentemente do tipo de programa (política, esportes, variedades etc), cada um 

dos debatedores vai buscar uma afirmação daquilo que diz em contraposição aos demais. 

Neste instante, segundo Barbosa Filho (2003), o debatedor está sozinho para fazer 

julgamentos e expor valores que acha condizentes com a temática. O debate é uma arena onde 

os atores se posicionam para defender o que interessa a cada um e é um jogo em que a retórica 

e o discurso se apresentam como uma prática social de convencimento. 

Peça-chave para o andamento e a fluência desse tipo de programa, o mediador é o 

responsável pela condução do debate. Na medida em que opiniões contrárias surgem e a 

tendência é a sobreposição de umas com as outras, o mediador deve não só lançar temas para 

discussão como proporcionar um igual espaço para as manifestações. Para Mcleish (2001), o 

mediador precisa reunir um conjunto de características. “O ideal é que seja uma pessoa culta, 
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firme, sensível, de raciocínio rápido, imparcial e educada. Ele ou ela deverá estar interessado 

em quase tudo e precisara ter senso de humor – o que não é fácil!” (MCLEISH, 2001, p. 109).    

Conforme Barbosa Filho (2003), a essência do funcionamento de um programa de 

debate ou mesa-redonda é que as discussões sejam travadas “ao vivo” ou tenham a aparência 

de ser “ao vivo”. A discussão momentânea dos fatos ocorridos no dia-a-dia segue uma das 

características já discutidas anteriormente e fundamentais do rádio: o imediatismo. Desta 

forma, não só se obedece a um parâmetro radiofônico, como também, se propicia ao ouvinte 

esclarecimentos de acordo com os temas atuais em debate e, ainda, torna-se o programa mais 

convidativo. Portanto, “a fórmula mais completa, dinâmica, ágil e atraente de polemizar no 

rádio é a mesa-redonda” (PRADO apud BARBOSA FILHO, 2003, p. 104). 

Todo o cenário montado nesse tipo de programa está intimamente ligado ao contexto 

social em que as coisas acontecem. Nada é dito sem estar relacionado com os fatos do dia-a-

dia das pessoas. Nesse sentido, os debatedores se apropriam dos diferentes sentimentos que a 

sociedade possa ter e, como atores sociais, reivindicam para si o direito de defesa de 

determinados grupos sociais para expor suas convicções. Como refere Rodrigues (2000), os 

campos sociais contam com os mecanismos retóricos da linguagem do campo midiático para 

se aproximar da sociedade a partir dos valores e regras que a mídia cria, promove e impõe. 

A identificação com os ouvintes passa por uma associação dos valores expostos pelos 

debatedores, enquanto atores sociais, com os muitos e diferentes valores dos corpos sociais. 

Contudo, para a construção de uma identidade junto aos ouvintes “o assunto a ser abordado na 

transmissão de um debate deve ser de interesse público” (MCLEISH, 2001, p. 107). Atendida 

essa exigência, podem-se notar as características de cada debatedor e as estratégias das quais 

lança mão para o estabelecimento de vínculos com os ouvintes. Nesse ponto, entra a 

credibilidade que o debatedor passa a construir e a adquirir na medida em que diz o que 

determinado grupo de pessoas quer ouvir. 

Em um debate esportivo, por exemplo, que conta com debatedores também torcedores 

declarados de determinados times, a credibilidade é construída quando o debatedor-torcedor 

afirma ser o time para o qual torce melhor do que os demais e julga as questões pertinentes ao 

seu clube como as mais importantes. 

O lançamento e o uso de estratégias junto aos ouvintes passa, antes de tudo, pela 

linguagem e pelo discurso utilizados para a exposição das opiniões. Principalmente em um 

programa radiofônico de debates no formato de mesa-redonda, a linguagem e a oratória 

assumem funções destacadas, pois a fala é o elemento principal de que os debatedores 

dispõem para a enunciação. 
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3.3 LINGUAGEM E ORALIDADE: DISCURSOS PARTICULARES 

 

 Como mídia que trabalha sem o uso de imagens, o rádio necessita utilizar estratégias 

que o aproximem dos ouvintes e, desta forma, estabeleçam vínculos. Por isso, uma série de 

mecanismos é acionada para a construção de uma credibilidade junto à audiência em meio à 

competição com outras mídias. Os modos que o rádio opera para informar e entreter e, assim, 

alcançar uma identificação com o conjunto da sociedade e os campos sociais, passam pelas 

suas formas de expressão. 

Devido suas características regionais, o rádio estabelece ligações com os ouvintes com 

base nos lugares onde esses sujeitos vivem e nos contextos sociais aos quais estão inseridos. 

Nesse sentido, busca ir ao encontro das expectativas de cada ouvinte com a apropriação dos 

elementos simbólicos que emergem no dia-a-dia em suas realidades. Assim, o discurso 

radiofônico apresenta marcadores estratégicos para ativar uma aproximação com a audiência e 

fundar relações de interatividade.   

 Desse modo, a linguagem radiofônica (clara, concisa e objetiva) se estrutura a partir da 

combinação de elementos verbais (palavras) e elementos não-verbais (música, efeitos 

sonoros, ruídos, silêncio). O uso maior ou menor dos elementos verbais ou não-verbais 

depende do formato. Programas de debate e entrevista trabalham, essencialmente, com a 

linguagem verbal, enquanto os informativos e os de entretenimento utilizam um discurso 

procurando mesclar ambos os elementos. Para a produção em rádio, no entanto, deve-se 

pensar que os elementos verbais e não-verbais atuam de forma conjunta – mesmo que em 

níveis distintos em cada programa, isto é, não se deve trabalhar com tais elementos de forma 

separada, mas como um discurso único. 

 Trabalhar com a linguagem radiofônica significa, portanto, conhecer as características 

do rádio, porque o seu trabalho envolve a formação do imaginário no ouvinte deslocando-o 

para os locais onde se desenvolvem os processos e ações sociais. Nesta medida, segundo 

Moura (2003), o profissional do rádio deve conhecer a capacidade argumentativa da 

linguagem na interação com o ouvinte, pois “além do texto enquanto enunciado escrito, há 

também os elementos não-verbais, que compõem o discurso radiofônico de modo eficiente e 

interativo” (p. 6). O conhecimento do discurso radiofônico se faz importante, ainda, na 

medida em que o ouvinte só conta com o aparelho auditivo para interpretar a mensagem. 

 Desta forma, são as características do rádio que definem os seus discursos, como, por 

exemplo, a utilização de uma linguagem coloquial carregada de marcas discursivas dos atores 
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sociais. O enunciado radiofônico, portanto, representa um discurso peculiar ao modo como as 

falas se expressam via rádio. Nesse sentido, as falas são diversas e se misturam nas 

enunciações, ou seja, existe um jogo de vozes que se combinam no discurso radiofônico. Esse 

fato pode ser comprovado em um programa de debates como o Sala de Redação, no qual cada 

participante busca articular sua fala no conjunto das falas postas no debate. 

Na medida que os elementos não-verbais aparecem poucas vezes nas enunciações em 

um programa de debates, as palavras são os elementos articulados nos discursos estabelecidos 

pelas diferentes falas surgidas no jogo de vozes que compõe uma mesa-redonda. Com isso, a 

oralidade aparece com força e como objeto de utilização de estratégias para a construção de 

uma identidade do programa, como ferramenta articuladora dos discursos, como elemento de 

disputa interna no jogo de vozes e como um reflexo à maneira de se fazer rádio. 

Como dito anteriormente, em um programa de debates, os participantes estão sozinhos 

para exporem suas opiniões e, por isso, contam apenas com os recursos da fala para a 

composição de suas idéias. Como as opiniões são diversas e, muitas vezes, opostas, cada ator 

desenvolve maneiras de se pronunciar para garantir uma aproximação com a maior 

quantidade de ouvintes em potencial que o programa detém. Nesse sentido, reforça-se a idéia 

de que as enunciações, realizadas com base nas falas desses sujeitos, carregam marcas que 

servem como fontes identificadoras do perfil de cada um dos debatedores no imaginário do 

ouvinte. 

No contexto das transmissões radiofônicas, a voz ganha principalmente em um 

programa de debates destaque pelas possibilidades que oferece para as construções 

discursivas. Segundo Silva (2003, p. 1) “a voz faz presente o cenário, os personagens e suas 

intenções, a voz torna sensível o sentido da palavra, que é personalizada pela cor, ritmo, 

fraseado, emoção, atmosfera e gesto vocal”. Assim, a voz surpreende a escrita revelando 

valores que se integram ao sentido do texto transmitido fazendo que o objeto de discurso 

obtenha significados além das fronteiras que já o constituem. 

A importância do trabalho com a voz se verifica no fato de que as enunciações dos 

locutores tornam-se efêmeras pela fugacidade do tempo. Com isso, acontece o 

desenvolvimento de estratégias para a construção dos discursos. O uso de um tom mais grave 

ou agudo, gritos, sussurros, ritmo acelerado ou pausado, enfim, essas entre outras 

características da voz são ferramentas que possibilitam aos enunciadores tratar seus discursos 

de forma estratégica. 

A utilização de mecanismos articuladores das vozes passa pela colocação em 

funcionamento da língua através da fala. É nesse ato que são articuladas as múltiplas formas 
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de produção de sentidos e se desenvolvem estratégias nas conversações para a participação 

em processos sócio-interacionais. Desse modo, para entender essas ações desenvolve-se, a 

seguir, os conceitos de enunciação, língua, fala, conversação e interação. 
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4 ENUNCIAÇÃO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

As estratégias que os locutores utilizam para ir ao encontro das expectativas dos 

ouvintes passam, necessariamente, pela forma como operam mecanismos de articulação dos 

discursos. Desta maneira, a língua aparece como ferramenta que o locutor utiliza para a 

realização e efetivação de suas necessidades. 

Um sistema lingüístico está enquadrado dentro de regras que permitem a sua 

formatação para os sujeitos no conjunto das relações estabelecidas na sociedade. Para Bakhtin 

(1986), “todo sistema de normas sociais encontra-se numa posição análoga; somente existe 

relacionado à consciência subjetiva dos indivíduos que participam da coletividade regida por 

essas normas” (p. 91). Esta proposição do autor remete ao sentido de que a diferença de 

origem das múltiplas línguas não impede que exerçam a mesma função: a de orientar os 

modos de ação dos sujeitos. 

A ordem e o estabelecimento das relações entre os campos sociais e destes com o 

restante da sociedade é imposta, então, pela consciência subjetiva dos sujeitos que conferem à 

língua a atividade de regulação dos processos sociais. Para a consciência dos membros de 

uma sociedade, a língua se apresenta, ainda, conforme o autor, como um sistema de normas 

fixas e imutáveis. De outro modo, a língua não é estanque e as formas lingüísticas 

apresentam-se como signos variáveis e flexíveis, pois os atos de enunciação que instituem a 

língua nas relações cotidianas são geradores de inúmeros sentidos. 

A língua está sempre em transformação e sua mobilidade se efetiva na medida em que 

é fundamentada por enunciados que colocam em cena enunciadores. Um sistema lingüístico 

está imerso em uma realidade composta por enunciados e que serve às intenções do locutor, o 

qual coloca a língua em ação. Nesse sentido, o locutor não prima pela importância das normas 

ou regras da língua. A preocupação é com as significações que pode gerar nos diferentes 

contextos de compreensão em que estão colocados os sujeitos, pois, como lembra Benveniste 

(apud FLORES e TEIXEIRA, 2005), a língua é o sistema pelo qual uma comunidade está 

exposta. 

A língua está vinculada a contextos de enunciação e compreensão e, desse modo, sua 

construção tem como base o sentido da enunciação da fala. Para o locutor, o que importa é 

que os discursos figurem num dado contexto, pois as palavras são carregadas de conteúdos e 

são vistas como um todo em que determinadas situações desencadeiam modos particulares de 

compreensão. Cada palavra age como elemento único e que pode figurar em contextos 

distintos onde a compreensão dos sujeitos não se efetua de modo passivo. O ato de 
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interpretação e assimilação de uma enunciação já se coloca como uma resposta do 

interlocutor, pois introduz o objeto da compreensão em um novo contexto. Portanto, os 

mecanismos que o campo midiático utiliza para instituir sentidos na sociedade procuram 

pensar a língua e os modos de fala alicerçados por contextos precisos que apresentam as 

diferentes formas lingüísticas. 

Para a mídia, que estrutura suas bases de comunicação com a sociedade no 

desenvolvimento e apropriação de estratégias enunciativas, a função que a língua adquire no 

seio das relações sociais torna-se central. A compreensão do que é dito pelas mídias está 

vinculada aos modos que elas operam na ânsia de satisfazer as expectativas da audiência e, 

também, na maneira como cada sujeito está exposto às suas estratégias e enunciações. 

A linguagem utilizada pelo locutor pode gerar inúmeros tipos de respostas, cada qual 

ligada a um contexto particular de interpretação da mensagem que, como refere Bakhtin 

(1986), vai determinar os sentidos das palavras. Desta maneira, os discursos recebidos são 

introduzidos em contextos possíveis que estão intimamente ligados às significações possíveis. 

O sentido de um discurso para um sujeito pode ser diferente para outro e esta diferença está 

relacionada aos modos particulares que cada membro de uma comunidade estabelece relações 

nos campos sociais. 

Compreender os enunciados exige, portanto, que os sujeitos tenham conhecimento da 

língua utilizada na comunidade em que estão inseridos. Decodificar uma língua significa 

compreender a sua figuração e utilização em determinada situação para, desta forma, entender 

o conteúdo que carrega nas palavras pelas enunciações. “O essencial na tarefa de 

descodificação não consiste em reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num 

contexto concreto e preciso, compreender as significações numa enunciação particular” 

(BAKHTIN, 1986, p. 93). O autor ainda alerta que é necessário separar os atos de 

identificação de descodificação, pois o signo é descodificado enquanto que o sinal é 

identificado. Entenda-se por signo a parte da palavra que contém o significado; já o sinal, 

segundo Bakhtin (1986), é apenas um instrumento técnico para a identificação de objetos. 

Na medida em que a língua é constituída por signos, que geram múltiplos significados, 

o diálogo em potencial se estabelece como meio para que a língua seja colocada em 

funcionamento por um locutor. Assim, qualquer tipo e capacidade de resposta do interlocutor 

configuram uma situação de diálogo, implicando um reconhecimento da interação entre 

locutor e receptor no processo de vinculação de sentidos, que se sobressaem às formas 

lingüísticas. 



33 
 

 

O diálogo, como unidade fundamental da língua, promove a difusão de sentidos que 

têm na argumentação a chave para a concretização dos propósitos do locutor. O sentido de um 

enunciado está constituído por argumentos, pois a argumentação está inscrita na língua como 

instrumento para a articulação de idéias e transmissão de significados. 

A instituição de uma situação nova, o encaixe de um dizer a determinado contexto, a 

geração de sentidos conforme as expectativas da audiência ou, ainda, o estabelecimento de 

uma identificação de um programa de debates com os ouvintes, tem como base de 

funcionamento a argumentação. A eficácia dos argumentos depende de alguns fatores, como a 

existência de um repertório de palavras comuns entre locutor e interlocutor, por exemplo. No 

caso específico do rádio, essa questão torna-se imperativa em razão da instantaneidade das 

transmissões radiofônicas e da ausência de imagens, fato que eleva a importância da fala. 

Nesse sentido, a fala aparece como objeto concreto da materialização das intenções do 

locutor. O ato de fala remete ao sentido amplo do que se quer dizer por intermédio da 

ordenação de um conjunto de palavras. Falar é não apenas colocar a língua em funcionamento 

a partir do diálogo, mas colocar em cena dizeres através da enunciação. 

A enunciação surge como conseqüência da apropriação da língua pelo locutor e de 

suas necessidades em se comunicar com o universo de interlocutores. Portanto, a enunciação 

deriva da interação dos sujeitos que estão socialmente organizados em campos sociais. A 

centralidade da mídia e sua função de legitimação social, fazem da enunciação midiática um 

mecanismo de força para a articulação das vozes de outros campos do saber. 

Com isso, a figura do locutor é determinante no ato de enunciação, pois cabe a ele dar 

voz aos campos sociais. “O locutor é apresentado como o ser responsável pela enunciação. 

Isto é, alguém a quem se deve imputar a responsabilidade pela produção do enunciado. É ao 

locutor que remetem as marcas de primeira pessoa contidas no enunciado” (DUCROT apud 

FLORES e TEIXEIRA, 2005, p. 65). Desta forma, o locutor aparece sob duas perspectivas: 

no nível do dizer (responsável pela enunciação) e como sujeito (que é origem do enunciado e 

proclama as vozes e sentidos como ser empírico). 

As representações que as enunciações oferecem são múltiplas e participam dos 

contextos particulares de assimilação das mensagens pelo interlocutor. Assim, a figura do 

enunciador também constitui a enunciação e aparece sob a forma das imagens oferecidas 

pelas vozes que surgem nos enunciados. 

Conforme Benveniste (apud FLORES e TEIXEIRA, 2005), a enunciação pode ser 

resumida à prática de se colocar a língua em funcionamento por um ato individual de 

utilização, pois o aparelho formal da enunciação é determinante no uso da língua. Enunciar 
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significa se apropriar da língua e transformá-la em discurso para a concretização dos desejos 

de quem fala. A situação de discurso é construída pelo enunciado, fazendo parte do seu 

sentido. Neste processo, a língua ganha significados e atua como “motor” para o 

estabelecimento das funções e relações que se desenvolvem no cotidiano. A mobilização e a 

apropriação da língua possibilitam, ainda, que o locutor estabeleça relações com o mundo via 

discursos. 

O aparelho da enunciação funciona, portanto, como um dispositivo para que a língua 

possa ser colocada em funcionamento, isto é, um meio pelo qual se transforma a língua na 

fala, que desencadeia uma situação de discurso. É pela enunciação que a língua ganha 

subjetividade e apresenta-se como repertório de simbólicas geradoras de sentidos. Antes da 

enunciação, a língua é apenas possibilidade de língua; depois da enunciação, a língua é 

elevada à categoria de discurso, como fala que gera outras enunciações. 

Contudo, a linguagem, como condição para a existência humana, é sempre direcionada 

a alguém, para o outro. Nesse sentido, o interlocutor é parte integrante da estrutura que 

compõe a enunciação, na medida em que os discursos são dirigidos para alguém. Já a aparição 

do locutor no discurso se efetiva a partir do instante em que se apropria da língua e ativa os 

dispositivos para a construção discursiva, ou seja, o locutor no momento em que fala já está 

introduzido em sua fala. 

Como visto, a colocação da língua em funcionamento pela fala acontece quanto se 

tem, no mínimo, duas enunciações, ou seja, o diálogo. Pensando nisso, uma série de 

ferramentas é acionada para que a mídia e seus atores possam concretizar seus propósitos 

enunciativos. Não bastasse a constituição do “eu” no discurso, os locutores se armam com 

dispositivos que incluem a aparição do discurso do outro no seu discurso, porém, sem 

esquecer que a transmissão das enunciações proferidas é direcionada para alguém. 

Os discursos dos outros são vistos pelo narrador como um discurso completo, mas fora 

do contexto narrativo. A partir disso, o locutor traz para si aquele discurso, busca a sua 

compreensão e assimilação para encaixá-lo no seu contexto narrativo. Assim, ocorre a 

elaboração de regras sintáticas e semânticas para a incorporação à sua enunciação. O 

reconhecimento e a manutenção da “autonomia” do discurso do outro se mantêm como 

pressupostos para a sua apreensão. 

É no quadro do discurso interior que se realiza esse processo de injunção do discurso 

dos outros com o próprio discurso. A apreensão de outros discursos, no entanto, não significa 

que o locutor é desprovido de dispositivos e recursos lingüísticos que ativem o seus atos 

enunciativos. 
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Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de 
palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade 
mental, o que se pode chamar o “fundo perceptivo”, é mediatizado para ele pelo 
discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso apreendido do 
exterior. É no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação 
de outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante 
(BAKHTIN, 1986, p. 147 e 148). 

 

Uma inter-relação dinâmica que se estabelece no conjunto das enunciações é fruto da 

união entre o discurso citado e o contexto narrativo – ao qual integrou-se. Os conflitos 

existem e ocorre uma tendência da reação da enunciação do locutor à incorporação do 

discurso dos outros para a preservação da autenticidade e do seu espaço na situação 

discursiva. Nesta medida, ao transpor o discurso citado, o contexto narrativo busca 

desconstituir a sua solidez para o apagamento de suas fronteiras. 

Esta estratégia da mídia em utilizar o discurso dos outros campos tem como função dar 

consistência e fundamento às suas enunciações como estratégia de buscar autoridade nessa 

co-enunciação. Desta forma, não se trabalha apenas com o contexto de narração, mas com a 

articulação de vozes que propiciam que seja estabelecida uma conversação pelos locutores e 

pelos campos sociais, quando da utilização da mídia dos discursos de outros campos. 

No entanto, não são somente as vozes de outros campos que permeiam as 

conversações. A referência ao próprio discurso midiático é um mecanismo acionado na 

regulação dos processos internos ao campo e na autorreferência como membro dele. Segundo 

Fausto Neto (2006) essa característica da mídia atua no reforço dos contratos com a audiência, 

pois “explicita as operações com que institui a realidade que constrói” (p. 7). 

O estabelecimento de conversações é regra fundamental para a efetivação dos 

propósitos da mídia, que busca nos contatos com os demais campos o reconhecimento de suas 

enunciações. Nesse jogo de vozes acontecem as trocas simbólicas que permitem a instalação 

de conversações no discurso midiático  

 

4.1 A CONVERSAÇÃO NO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

 O estabelecimento da conversação acontece com a troca de palavras em dupla direção, 

pois a produção de um enunciado em uma situação de diálogo tem, em conseqüência, uma 

resposta em potencial por quem recebe a mensagem. No entanto, as conversas não se 

restringem apenas à troca de palavras. Outros modos de expressão também fazem parte do 

universo das trocas simbólicas como, por exemplo, os gestos ou as expressões faciais. 
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Nesse sentido, as trocas simbólicas são resultado de esforços de cooperação no diálogo 

estabelecido, isto é, reconhece-se a finalidade do discurso alheio e tenta-se, dessa forma, 

buscar a sua compreensão. No processo de conversação, algumas questões se impõem: 

pertinência, o dizer explícito e/ou implícito e a eficácia. Tais fatores permitem que o locutor 

articule os enunciados conforme seus propósitos. 

A pertinência aparece como forma para o locutor se fazer pertinente no que diz e, 

ainda, obter um maior efeito sobre a audiência. A enunciação está intimamente ligada aos 

propósitos de pertinência e se valida a partir da colocação desses propósitos no ato de 

enunciar. Portanto, as conversas funcionam em diferentes sistemas de pertinência; o que é 

pertinente em uma pode não ser na outra. Por isso, os contextos de produção e recepção são 

determinantes do nível de pertinência que cada situação exige. As pesquisas de recepção 

realizadas pela mídia vêm ao encontro dessa situação, na medida em que buscam saber o 

quanto os seus programas são pertinentes para o conjunto da sociedade. 

À questão da pertinência está relacionado o aspecto do falar explicitamente ou 

implicitamente o que se quer dizer. Conforme Braga (1994), “um enunciado conversacional 

conterá tantos níveis (explícito e implícitos) quantas pertinências às quais o locutor deve 

obedecer (ou quer obedecer) em função de seus fins conversacionais” (p. 26). Dessa forma, 

uma série de recursos lingüísticos é colocada em cena para se tornar explícito o que está 

implícito, mas não foi dito de forma explícita pela pertinência. Com efeito, a implicitação 

emerge como recurso conversacional permitindo, segundo o autor, integrar pertinências 

contraditórias. A escolha pelo implícito se justifica pela preocupação do locutor com a 

eficácia do que quer transmitir, pois os sujeitos fazem parte do mesmo conjunto de trocas 

simbólicas. 

Na medida em que existe um saber partilhado entre locutor e audiência em potencial, a 

construção discursiva busca de forma eficaz, simplificada e econômica traduzir a enunciação 

a um agrupamento de palavras que esteja em acordo com a pertinência da locução. As 

características do rádio vêm ao encontro dessa situação pela forma como constróem suas 

enunciações: de forma objetiva, concisa e clara. A enunciação radiofônica leva em conta, 

ainda, sua instantaneidade e rapidez de produção de sentidos, pois o interlocutor só conta com 

a audição e não tem como ouvir novamente o que já foi dito. 

A conversação é eficaz conforme os objetivos e características da circunstância em 

que se realiza. Mas ela apenas se torna efetiva quando há essa conivência entre locutor e 

audiência. “Emprego a palavra “conivência” no sentido de relação estabelecida entre pessoas 

que partilham um saber, e que podem se apoiar nesse saber partilhado para desenvolver uma 
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troca de palavras (ou gestos e olhares)” (BRAGA, 1994, p.27). Desta maneira, a conivência 

propicia que a conversação se realize de forma dinâmica, pois as relações sociais compõem o 

domínio das trocas simbólicas. 

Um conjunto de regras é colocado em prática para a definição dos processos que se 

realizam no cotidiano. São regras de procedimento que funcionam como “dispositivos 

conversacionais”, isto é, modos de comportamento acionados pelos sujeitos para se 

relacionarem com o conjunto da sociedade. O acionamento de determinados dispositivos está 

ligado à experiência e capacidade de situar-se em uma conversa, do saber o que é pertinente 

ou não. Os dispositivos conversacionais se impõem como recursos que orientam os 

participantes de uma conversa sobre as maneiras de ação em uma dada situação. No entanto, 

esses dispositivos funcionam apenas como marcadores das movimentações realizadas pelos 

sujeitos e não têm relação com o conteúdo dos enunciados que são produzidos. 

A estrutura de um dispositivo é constituída por elementos que caracterizam os modos 

de fala em determinada conversação. Nos programas de debate, por exemplo, a estrutura de 

um dispositivo conversacional surge representada por elementos que caracterizam as ações no 

cenário montado: a vez de falar, os movimentos de entrada e de saída da discussão, os papéis 

desempenhados e as relações entre os participantes, o controle que o âncora exerce sobre as 

trocas, entre outros fatores. 

Com isso, percebe-se que a conversação se instala a partir do diálogo entre, no 

mínimo, duas pessoas que estão sob a influência de dispositivos conversacionais, os quais 

delimitarão os modos de ação de cada sujeito. Dessa forma, a interação entre locutores e 

interlocutores se estabelece a partir dos movimentos tomados em uma situação de diálogo, o 

que será abordado a seguir. 

 

4.2 OS PROCESSOS SÓCIO-INTERACIONAIS 

 

 A interação verbal está constituída pelo diálogo, pois ele está inserido em todas as 

formas de comunicação verbal. Mas, para que essa interação ocorra, se torna necessária a 

colocação da língua em funcionamento a partir da fala em um contexto conversacional. 

Portanto, a interação verbal se constitui como fenômeno social para o funcionamento da 

língua via processos de enunciação. Dessa forma, a palavra é o produto da interação 

estabelecida entre locutor e interlocutor, ou mesmo entre interlocutores em um programa de 

debates como o Sala de Redação. Também, é o elemento que traz para um mesmo território 
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locutor e interlocutor para o compartilhamento de repertórios de conhecimentos que põem em 

cena a interação. 

 Conforme as situações de produção de sentidos e os processos relacionais, a interação 

verbal é acompanhada e também serve como acompanhamento de expressões de caráter social 

que estão ligadas às manifestações não-verbais. Assim, os modos com que cada sujeito se 

relaciona com o mundo estão compostos por atos verbais e não-verbais. 

A expressão individual é a representação do interior de cada ator social, pois reflete 

seus desejos, intenções, gostos, pensamentos, etc. Como refere Bakhtin (1986), é a expressão 

que organiza a atividade mental e a orienta, na medida em que os comportamentos 

exteriorizados são nada menos que a materialização do que está no interior de cada um. A 

consciência é a orientação social dos sujeitos e constitui o território para ação dos mesmos nos 

relacionamentos do dia-a-dia. Desse modo, atua como mecanismo que promove os 

movimentos exteriores e as possibilidades de expressão. 

Nesse sentido, a enunciação é produto das necessidades enunciativas dos sujeitos que 

buscam exteriorizar sua atividade psíquica para estabelecer uma interação com as situações 

que se apresentam. Novamente, são os múltiplos contextos, isto é, os acontecimentos e suas 

implicações, que determinam a enunciação, a saber, suas condições de efetivação. A 

complexidade do processo relacional está posta, entre outros aspectos, pelas condições 

contextuais de produção de sentidos e pelo comportamento de cada integrante desse processo. 

Os próprios participantes do processo comunicativo determinam a estrutura das enunciações 

no jogo da interação. 

A enunciação é uma atividade de cunho social e voltada para o social. O ato de 

enunciar é utilizado como ferramenta para a construção e instituição de sentidos que podem 

gerar novos contextos a partir dos quais foram produzidos. A multiplicidade de contextos e 

sentidos engendrados neles propicia que os fatos sejam apropriados pelos atores sociais, que 

no processo de comunicação entram em cena para gerar novos significados. Com isso, a 

enunciação aparece como produto das interações sociais. 

O jogo da interação é complexo e possibilita que a comunicação seja realizada em 

níveis diversos de significação pela promoção de múltiplas formas e sentidos. A 

complexidade da comunicação e das relações em sociedade podem ser definidas pelo fato de 

que cada sujeito tem a capacidade intelectual de organizar as suas ações e se expressar 

conforme sua atividade mental. 

Como a comunicação está fundada nas relações entre os membros das comunidades, 

cada sujeito busca apresentar-se e expressar-se perante o mundo com estratégias que visam 
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suavizar as primeiras impressões que se possam ter dele. O emprego de técnicas que 

sustentem seu desempenho diante dos outros torna cada indivíduo um ator em cena, que 

representa para a aceitação dos demais. Nesse sentido, a comunicação está em permanente 

construção e os sujeitos elaboram suas próprias estratégias para, também, produzir os mais 

variados sentidos. 

Os processos de comunicação são internos aos campos sociais, entre eles e deles com a 

sociedade. A linguagem específica de um campo do saber, quando realizada em termos 

técnicos, se restringe ao âmbito interno. Essas especificidades de cada campo despertam 

necessidades de comunicação com os contextos externos às suas fronteiras que se colocam 

diariamente. Assim, desenvolve-se um processo que busca o estabelecimento de relações 

apoiadas no uso de simbólicas comuns ao conjunto das vivências em sociedade. 

A mídia centraliza as inter-relações entre os campos e através de processos de 

enunciação coloca em cena um conjunto de simbólicas que não se restringem às simbólicas 

específicas de cada campo. Com isso, a mídia se apropria das simbólicas específicas, constrói 

sentidos e propicia que cada campo exista para a sociedade, pois, como lembra Gomes (2006), 

o que não é midiatizado é porque parece não existir. 

Logo, a mídia é o meio encontrado pelos campos para a divulgação de seus processos 

de forma que sejam compreensíveis pelos sujeitos. A comunicação entre sujeitos e campos 

específicos passa, nessas circunstâncias, pela capacidade da mídia de centralizar os processos 

de comunicação que são realizados na sociedade. 

No entanto, a ocorrência dessas relações está permeada por fatores que constituem as 

diferenças existenciais de cada membro do processo relacional. A comunicação só se efetiva 

com as relações entre os sujeitos, as quais só se tornam possíveis a partir do 

compartilhamento de regras e códigos que estruturam o funcionamento da sociedade e das 

próprias relações. Portanto, a interação possui um conjunto de normas que lhe são próprias e, 

desta maneira, exteriores aos indivíduos. 

O sujeito está inserido em sistemas de relação e deve procurar se adaptar às ações que 

transcorrem em cada um desses sistemas, pois, segundo Winkin (1998), “esses sistemas 

funcionam segundo uma lógica que pode ser formulada em termos de regras, à maneira das 

regras constitutivas da linguagem” (p. 111). Conforme o autor, os sistemas aos quais os 

sujeitos se inserem podem ser conhecidos como: interações, família, instituições, grupos, 

sociedade, cultura. O funcionamento da sociedade acontece, então, a partir das relações 

diárias que os sujeitos acionam para constituírem-se como participantes ativos dos processos 

interacionais. 
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As reflexões até o momento indicam os elementos que estão presentes em um 

programa de debates como o Sala de Redação. Agora, na quinta parte desse trabalho, parte-se 

para a aplicação dessas reflexões fundamentadas no empírico com o objetivo de relacionar as 

observações de campo com as teorias que sustentam essa pesquisa. 
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5 SALA DE REDAÇÃO: UMA LEITURA DAS ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS 

 

 Contar, analisar e expor os contextos discursivos onde se desenvolvem as estratégias 

enunciativas e são articuladas as falas dos integrantes do programa Sala de Redação são os 

objetivos dessa última etapa. Com base principalmente nos materiais resultantes do trabalho 

de campo, procurou-se subdividir essa parte de maneira sistematizada com intuito de facilitar, 

também, a compreensão das observações inferidas com vistas ao alcance dos objetivos 

propostos. 

 Inicialmente, faz-se um breve relato da história do programa Sala de Redação para 

contextualizar o objeto da pesquisa. Num segundo momento, fala-se sobre as estratégias e 

metodologias desenvolvidas pelo pesquisador. Após, descreve-se o Sala, ou seja, mostra-se a 

sua composição, descreve-se os atores e ambientes refletindo sobre o que acontece nos 

bastidores do programa e, depois, parte-se para a análise de alguns elementos específicos: o 

atravessamento de dispositivos, o cotidiano na pauta do Sala, a tematização de esporte, os 

atores do campo esportivo, os bastidores do Sala, as inserções no debate, os processos 

interacionais e as referências aos interlocutores. 

 Na medida em que as observações mostraram que um simples comportamento de cada 

participante pode revelar diferentes ângulos de interpretação, procurou-se subdividir a análise 

em espécies de categorias julgadas como as mais relevantes para a formatação desse trabalho.  

 

5.1 SALA DE REDAÇÃO: 36 ANOS DE TRADIÇÃO 

 

 O ano era 1971, o mês era junho e o calendário marcava dia 19. Há mais de 36 anos, 

foi colocado na grade de programação da Rádio Gaúcha o programa Sala de Redação, sob a 

liderança do jornalista Cândido Norberto, que saiu no final dos anos 70. “De início, enquanto 

o apresentei, começava às 11 e se prolongava até às 14 horas” (NORBETO apud 

GRABAUSKA, 1998, p. 10). 

Em 1978, Ruy Carlos Ostermann assumiu o lugar de Cândido Norberto e, desde então, 

é o mediador do Sala. É na época da troca de âncoras no Sala de Redação que o programa 

deixa o lado jornalístico, que era veiculado das 11h às 12 horas, e vai ao ar apenas com os 

debates esportivos, das 13h às 14 horas. Por isso, o fato de ser “rebatizado” como Sala de 

Redação – debates esportivos. 

 Antes de ir para o estúdio próprio, em 1978, o programa era realizado direto da 

redação do jornal Zero Hora. No início, os noticiários que corriam na época e a própria pauta 
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de Zero Hora serviam como assuntos para o Sala de Redação. Esse vínculo do rádio com o 

jornal serviu como apoio para Zero Hora afirmar as suas iniciativas e tentativas como mídia 

incipiente. “Mas na medida em que as coisas todas se tornaram autônomas, ou seja, cada um 

vai pelo seu caminho, o Sala de Redação baixou para o estúdio e permanece aqui e acho que 

aqui é o seu lugar”6. 

Ao todo, o Sala contabiliza na sua história a participação fixa de 24 debatedores e dois 

mediadores; dados que incluem os participantes atuais. A equipe atual é formada por: Ruy 

Carlos Ostermann (mediador), Kenny Braga, Lauro Quadros, Paulo Sant’Ana, Luis Carlos 

Silveira Martins (conhecido como Cacalo) 7 , Adroaldo Guerra Filho (conhecido como 

Guerrinha)8 e Wianey Carlet, sétimo integrante do Sala e que fica escalado para o debate 

quando algum dos outros participantes está ausente. 

O Sala de Redação é um programa radiofônico de debates onde as questões do esporte 

e, mais precisamente, do futebol são comentadas, analisadas e discutidas. O formato em mesa-

redonda 9  garante a dinâmica e a credibilidade junto ao povo gaúcho. O público é 

principalmente da parcela adulta no Rio Grande do Sul e o programa conta com uma média 

anual  de 62,6% da audiência10. Em setembro deste ano, o índice alcançou a marca de 60,4% 

com um total de 33.173 ouvintes por minuto. 

Os textos dos patrocinadores são lidos pelo mediador no início do primeiro e segundo 

blocos. As cotas fixas de patrocínio do Sala são: Produtos Jimo, Tumelero, Zaffari & 

Bourbon, Rudder, Garnier Frutics Anticaspa, Rede Agafarma e Excelsior Pneus. O tempo 

mínimo de veiculação é de três meses e as cotas custam R$ 31.600,00 cada trimestre. 

O programa vai ao ar ao vivo das 13h05 às 13h55, de segunda a sexta-feira, porém o 

tempo de duração de cada bloco varia conforme o desenvolvimento do programa. Não há 

entrevistas ou participações de outras pessoas no programa, exceto, em casos excepcionais 

quando da divulgação de informações que podem ser caracterizadas como ‘serviço público’11. 

O eixo temático do programa é o esporte, entretanto, outros assuntos podem ser introduzidos 

                                                
6 Ruy Carlos Ostermann, mediador do Sala de Redação, em entrevista concedida ao autor e realizada no dia 12 
de outubro de 2007, no hall de entrada da Rádio Gaúcha. 
7 No decorrer do trabalho o debatedor será referido apenas como Cacalo. 
8 No decorrer do trabalho o debatedor será referido apenas como Guerrinha. 
9 A palavra “mesa” é usada como sinônimo do formato do programa em mesa-redonda. 
10 Os dados relativos à audiência foram fornecidos pela produção do programa (Fonte: Ibope/setembro de 2007). 
11 “Uma notícia triste aqui, professor, desagradável para o povo carnavalesco de Porto Alegre (...). Faleceu 
Adomiran Ferreira, que é um radialista carnavalesco (...). Ele vai ser enterrado hoje às 17h30 e está sendo velado 
na capela 1 do cemitério da Santa Casa” (Kenny Braga, debatedor, 16/10/2007). 
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na medida em que possuem relevância para quem os coloca na mesa, a partir de uma 

experiência individual12. 

Os integrantes definem o Sala de Redação13: 

“É um programa que se identifica muito com o ouvinte, com o torcedor, na medida em 

que o programa é absolutamente espontâneo, as manifestações de todos são totalmente 

espontâneas, não há nenhuma preparação, eu diria, embora haja produção para as coisas de 

apoio, para as circunstâncias de apoio. A espontaneidade é que faz a diferença no Sala de 

Redação (...). Divergir civilizadamente, respeitosamente, isso faz parte da característica, é o 

núcleo do programa (...). O Sala é um programa que, ao mesmo tempo, é de informação, mas 

preferencialmente de debate. A sua característica principal, como eu disse, é a autenticidade 

dos participantes e a espontaneidade das manifestações” (Cacalo)14. 

“O que é a sala de redação na verdade? É aquilo pra que a pessoa se sinta junto 

conosco, apesar de ela não estar aqui. Eu sei que tem coisas no Sala que acontecem que o cara 

tá em casa diz assim: “me dá o número do telefone que eu quero entrar, eu quero falar, não é 

isso, eles tão dizendo um monte de palhaçada, de bobagem, de mentira”. E não consegue fazer 

isso. Mas o Sala é justamente pra isso, esse nome, pra que o ouvinte se sinta dentro do Sala de 

Redação. E aí daqui a pouco o cara diz: “Sala de Redação, o que que é uma sala?”. É uma 

sala e uma redação, sim. Porque o estúdio é uma redação. Claro, que a redação do artigo final, 

do texto final, ali é dito as coisas que é definitivo. Acabou, tá dito, acabou (...). Esse nome é 

justamente isso, é pra que o ouvinte se sinta dentro do programa” (Guerrinha)15.  

“Eu acho que o programa tem uma força, uma capacidade aglutinadora e também 

definidora de funções que facilita muito o seu resultado. O Sala pressupõe exatamente isso 

que se faça, ou seja, pressupõe uma roda de pessoas, pressupõe uma formação de jornalistas 

basicamente (...). Como são profissionais também, os limites, embora não pareça, são 

reconhecidos e é fácil trazer o programa outra vez para o lugar, embora às vezes ele esteja 

quase que saindo pelo teto” (Ruy Carlos Ostermann)16. 

“O programa não tem pauta, não tem linha, não tem nada pré-estabelecido, 

simplesmente em cima das personalidades, das pessoas. Umas mais destacadas, umas mais 

contidas, como elemento permanente a separação entre uma bancada colorada, uma bancada 
                                                
12 “É o seguinte: eu passo pelas ruas aí como qualquer pessoa e olho o outdoor contra a CPMF” (Lauro Quadros, 
debatedor, 16/10/2007). 
13 Paulo Sant’Ana não concedeu entrevista por problemas de saúde. 
14 Cacalo, debatedor do Sala de Redação, em entrevista concedida ao autor e realizada no dia 11 de outubro de 
2007, no hall de entrada da Rádio Gaúcha. 
15 Guerrinha, debatedor do Sala de Redação, em entrevista concedida ao autor e realizada no dia 12 de outubro 
de 2007, no hall de entrada da Rádio Gaúcha. 
16 Em entrevista concedida ao autor como já referido em nota. 
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gremista e uma terceira bancada de jornalistas que apenas fazem avaliações neutras, 

eqüidistantes dos fatos e dos sentimentos. Então esse é o segredo do Sala de Redação. 

Primeiro aquela discussão entre torcedores, que sempre funciona (...). E segundo que cada 

integrante do programa tem a sua personalidade, tem o seu jeito, tem a sua característica e 

isso tudo forma um conjunto de coisas, às vezes, até extravagantes, que funcionam. Tem 

funcionado, tem dado certo e tem feito do programa um grande sucesso de audiência em mais 

de 30 anos” (Wianey Carlet)17. 

“O Sala de Redação tem essa grande aprovação de parte do público porque ele não é 

um programa exclusivamente de futebol, ele é um programa que aborda assuntos gerais, 

assuntos de interesse da sociedade e todos os participantes do Sala de Redação são 

competentes, são capazes de abordar com profundidade todos os assuntos colocados em 

pauta, muito além do futebol. O Sala de Redação não se restringe ao futebol, por isso ele é um 

bom programa de rádio” (Kenny Braga)18. 

“O Sala de Redação, que começou como um acidente porque não era pra ser o que é 

hoje, o formato era mais amplo, mais pretensioso, digamos assim, e acabou se transformando 

no que é hoje há bastante tempo. Ele tem esse sentido plural, coletivo, mas que ganha com a 

diversidade (...). Aqui, diferentemente da soma, embora no futebol também uma equipe possa 

ter diversidade, aqui é amplamente a diversidade e o contraditório, mais do que a diversidade, 

o contraditório” (Lauro Quadros)19. 

 

5.2 LENDO O SALA: ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS  

 

O programa Sala de Redação é marcado não apenas pelos discursos de seus 

participantes, mas por todo um conjunto de relações para sua efetivação. Os discursos estão 

ligados a contextos particulares de enunciação. As diversas falas que aparecem para os 

ouvintes derivam das interações estabelecidas ao longo do programa. 

 Nas relações que se apresentam em um programa radiofônico as palavras não 

constituem o único elemento nos atos de enunciação. Como já citado, mesmo que no rádio o 

trabalho seja essencialmente com a fala, outros aspectos como gestos e olhares, configuram o 

processo de construção de sentidos. Nessa linha, a linguagem radiofônica apresenta-se de 
                                                
17 Wianey Carlet, debatedor do Sala de Redação, em entrevista concedida ao autor e realizada no dia 15 de 
outubro de 2007, no hall de entrada da Rádio Gaúcha. 
18 Kenny Braga, debatedor do Sala de Redação, em entrevista concedida ao autor e realizada no dia 15 de 
outubro de 2007, no hall de entrada da Rádio Gaúcha. 
19 Lauro Quadros, debatedor do Sala de Redação, em entrevista concedida ao autor e realizada no dia 16 de 
outubro de 2007, no hall de entrada da Rádio Gaúcha. 
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duas formas: verbal e não-verbal. Esse fato colabora para uma das características do rádio, 

mencionada anteriormente, que é a capacidade de aguçar o imaginário do ouvinte  para 

capturá-lo e levá-lo para dentro do próprio programa. 

 Desta forma, para se entender a mecânica de um programa radiofônico de debates, no 

qual existe uma série de movimentações efetuadas pelos participantes, a observação 

apresenta-se como metodologia que busca compreender os atos de enunciação em sua 

totalidade e os contextos de articulação das falas. A ida a campo propicia a interpretação e a 

compreensão das dinâmicas que se desenvolvem em um programa de debates. “A vantagem 

de ser um observador participante reside na oportunidade de estar disponível para recolher 

dados ricos e pormenorizados, baseados na observação de contextos naturais” (BURGEES, 

1997, p.86). 

A etnografia foi um método utilizado para a interpretação dos contextos em que se 

desenvolvem as produções de sentidos no Sala de Redação. Acredita-se que esse tipo de 

pesquisa constitui a maneira ideal para se visualizar as estruturas significantes que compõem 

os movimentos dos componentes da mesa-redonda onde são travados os debates. Travancas 

(2006), define a etnografia como “parte do trabalho de campo do pesquisador. E é entendida 

como um método de pesquisa qualitativa e empírica que apresenta características específicas” 

(p.100). Tais características podem ser traduzidas da seguinte forma: a riqueza de detalhes que 

a ida a campo proporciona, a observação dos fenômenos da realidade no lugar em que 

ocorrem, o contato próximo com o objeto de pesquisa e as interpretações e reflexões que 

podem ser feitas in loco.  

 O trabalho de campo possibilitou a observação direta do programa ao vivo e dos 

movimentos individuais de cada participante e coletivos, nas interações que se estabelecem 

como ações que projetam estratégias nos processos de enunciação. Essa observação foi 

realizada em cinco programas e se refere aos dias 10, 11, 12, 15 e 16 de outubro de 2007, 

respectivamente, definidos como programas 1, 2, 3, 4 e 5 na análise. 

Contudo, a observação das rotinas produtivas não aconteceu, pois o formato do 

programa é distinto de outros, já que os integrantes se juntam apenas minutos antes de ir “ao 

ar” ou mesmo quando ele está começando e, portanto, não há produção conjunta/coletiva 

previamente ao seu início. Por isso, foi realizada a observação do momento em que o 

programa se concretizava e não dos instantes anteriores, o que demandaria acompanhar cada 

um dos debatedores em rotinas diferentes. A observação direta foi realizada, mas para isso 

foram utilizados alguns conceitos de observação participante, na medida que se passou quase 
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uma semana observando o Sala de Redação. Enfim, o que aconteceu foi uma aproximação 

das técnicas de observação participante. 

Como ocorrem múltiplas interações entre os debatedores, a observação direta facilita a 

coleta de dados e a análise dos elementos que compõem as estruturas desse dispositivo de 

comunicação. A observação das interações que ocorrem no Sala de Redação cumpre a função 

de se ter o conhecimento da ordem social, pois é com base nas pequenas relações que se 

visualizam os processos interacionais entre os campos sociais. Winkin (1998) afirma: “a 

ordem interacional é uma das modalidades da ordem social inteira” (p.137). 

Outro fator preponderante na realização da etnografia é a presença do pesquisador no 

cotidiano do grupo que está sendo pesquisado. É somente com a ida a campo que o 

observador pode tomar conhecimento dos comportamentos que esses atores sociais 

desenvolvem de acordo com as situações e com os contextos em que estão envolvidos. As 

suas interpretações diante das conversações aparecem em meio às múltiplas vozes e aos 

significados que atribuem às diferentes situações sociais. 

Na medida em que o pesquisador mostra que o grupo observado é o centro de sua 

investigação e, portanto, está livre para realizar movimentos, inicia-se o processo de definição 

de papéis juntamente aos participantes do programa. Com efeito, o pesquisador pode ser 

aceito de forma diferente pelos membros, pois as imagens que são criadas a seu respeito estão 

relacionadas com as apreensões que fazem do seu modo de ser. Nesse sentido, Burgees (1997) 

afirma que “a diversidade de papéis que os investigadores podem assumir e as relações que 

estão estabelecidas estão estreitamente ligadas às características pessoais” (p. 96). 

Ser reconhecido no ambiente que envolve o objeto da pesquisa tornou-se fundamental 

e embora a observação do Sala de Redação durante cinco dias estivesse autorizada 

previamente, buscou-se conversar brevemente com os membros do programa antes do início 

da investigação, no primeiro dia, para explicar o que seria desenvolvido. Com isso, adquiriu-

se consideração, respeito e autonomia para o convívio que se estabelecia e para as análises no 

campo de estudo.   

A observação está ligada às maneiras como se é visto no campo de investigação e, 

desse modo, o investigador deve, segundo Burgees (1997), procurar amenizar as diferenças 

que existem entre ele e os sujeitos que constituem o cenário da pesquisa. Estabelecer uma 

relação profissional, com respeito e confiança com os membros do programa foi fundamental, 

pois o observador procurou não interferir no curso natural dos programas. 
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Para a pesquisa, utilizou-se algumas ferramentas que foram essenciais para a sua 

concretização: bloco de anotações (diário de campo), câmera de vídeo, câmera fotográfica e 

gravador para as entrevistas. 

Na medida em que o bloco de anotações não foi o único objeto para investigação, pois 

usou-se uma câmera de vídeo, procurou-se posicioná-la em um local que não prejudicasse os 

deslocamentos dos integrantes do Sala dentro do estúdio. Assim que o programa anterior 

terminou, aproveitou-se o intervalo até a entrada dos participantes para instalar o tripé com a 

câmera e já iniciar a gravação. A câmera ficou ligada e imóvel até o mediador Ruy Carlos 

Ostermann dar por encerrado o programa. 

Quanto à observação em si, procurou-se ficar ao lado da câmera e, desta maneira, em 

um local que não prejudicasse o andamento do debate. O pesquisador posicionou-se perto da 

segunda porta que dá acesso ao estúdio e atrás do mediador (ao fundo, como ilustra a figura 

1). O posicionamento do observador nesse local foi o mais adequado para evitar que a sua 

presença atrapalhasse o desenvolvimento normal do programa. 

 

 
FIGURA 1 – Realização da observação de campo 

 

Os movimentos realizados pelo pesquisador e pelos pesquisados são variados e 

permeados por situações de envolvimento e pára-envolvimento. Como refere Winkin (1998), 

toda a situação de envolvimento abstrai os comportamentos da ordem privada dos sujeitos e 

projeta aqueles que são julgados pertinentes para adoção em público. Com isso, ocorre uma 

projeção de cada sujeito no espaço social que pode estar composto por outros sujeitos ou 

dispositivos de comunicação que possibilitam o estabelecimento de conversações. Nesse 

contexto, “a noção de envolvimento acarreta a de “pára-envolvimento” (involvement shield). 
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O pára-envolvimento são todas as estratégias que vamos utilizar para tentar não nos envolver 

– com toda legitimidade” (WINKIN, 1998, p.136). 

Para evitar-se o envolvimento com o mediador e debatedores e, em conseqüência, com 

os contextos discursivos onde se efetivava o debate, procurou-se avisá-los sobre a pesquisa 

que seria desenvolvida (para evitar uma surpresa ao se depararem com um pesquisador no 

estúdio) e cuidar dos movimentos realizados durante as observações. Por isso, as fotografias 

com a câmera digital só foram feitas a partir do terceiro programa observado. Contudo, não 

foi possível evitar duas situações de envolvimento: no primeiro programa houve uma 

apresentação do pesquisador e deste trabalho ‘no ar’ para os ouvintes a pedido de Lauro 

Quadros; no último, atendendo à solicitação de Kenny Braga, falou-se sobre a instituição à 

qual esta monografia está vinculada e sobre que tipo de trabalho foi desenvolvido. Destaca-se 

que essas situações ocorreram para sanar uma curiosidade dos investigados acerca do que 

estava sendo desenvolvido. 

Com base nas idéias desenvolvidas anteriormente, três quesitos foram, portanto, 

fundamentais para a realização da etnografia do Sala de Redação: o saber ouvir, o olhar e o 

escrever, saberes relacionados por Winkin (1998). Primeiramente, o trabalho se constitui 

embasado na audição e visão, pois são estas ferramentas que indicam ao pesquisador os 

recortes que deve fazer durante a observação para, após, iniciar o processo de codificação. 

Depois que determinadas teorias foram estudadas, o pesquisador foi a campo com um 

olhar diferenciado, isto é, uma visão particular do seu objeto, porque o próprio modo de 

visualização já altera previamente o objeto. Como lembra Oliveira (1996), o olhar está 

permeado pela teoria que se refere ao objeto, sendo que não se constitui com uma mera 

observação ingênua da realidade. Principalmente para a análise de um programa radiofônico, 

o olhar necessita estar referendado por conceitos precisos que indiquem e norteiem os 

caminhos a serem percorridos no processo, pois os modos e contextos de enunciação são 

desconhecidos. 

Nesta medida, o Sala de Redação deixa de ser visto apenas como um programa 

radiofônico que constitui a grade de programação de uma emissora, mas também como um 

lugar de construção e veiculação de sentidos e que está constituído de participantes, os quais 

executam movimentos diferenciados nos seus atos enunciativos, participando de contextos 

particulares na construção de discursos. 

Outro sentido que deve estar apurado é o da audição. Ouvir com atenção significa 

apreender as falas que aparecem como estratégias discursivas em meio às conversações 

estabelecidas no debate. A faculdade do escutar permite, ainda, que se possa extrair do 
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conjunto das enunciações os fragmentos necessários para verificação dos propósitos da 

pesquisa. E saber ouvir significa, também, ter a sensibilidade de questionar as pessoas certas 

em momentos adequados. 

Contudo, olhar e ouvir são atos cognitivos que não se desenvolvem separados, isto é, 

são interdependentes. Essas duas ações atuam de forma combinada e só efetivam os objetivos 

da pesquisa quando se complementam. A visão vai captar as movimentações dos atores 

enquanto a audição vai filtrando as várias falas. O encaixe entre esses atos está justamente na 

associação das imagens registradas na memória do pesquisador com as devidas falas, as quais 

deu prioridade de escuta e associa com os movimentos que chamaram mais atenção. 

Para a realização do trabalho de ver e ouvir, a compreensão da linguagem do programa 

Sala de Redação é fundamental. O conhecimento do tipo de linguagem usada pelos 

participantes e das características do rádio possibilita que o trabalho de campo esteja alinhado 

aos propósitos da pesquisa. Com isso, a complementação da etnografia do Sala de Redação 

com entrevistas semi-estruturadas cumpre a função de proporcionar o conhecimento, com 

detalhes, das características dos participantes, do que pensam sobre o programa que integram, 

como percebem as relações que se estabelecem diariamente com os colegas, entre outras 

questões. 

A opção pela realização desse tipo de entrevistas vai ao encontro da tese de que esse 

tipo de abordagem possibilita aos informantes não estarem presos a um questionário. Nas 

entrevistas, procurou-se adequar os tópicos ao desenvolvimento das falas dos entrevistados, 

pois uma única resposta poderia conter os elementos propostos em dois ou mais tópicos. 

Segundo Burgees (1997), “esta estratégia, argumenta-se, dá aos informantes uma 

oportunidade para desenvolver as suas respostas fora de um formato estruturado” (p. 112), 

mas a partir de tópicos desenvolvidos ao longo da entrevista pelo pesquisador. 

Para as entrevistas foram usados os seguintes temas: os papéis desempenhados pelos 

participantes do Sala, a figura do mediador, as divergências que acontecem em um programa 

de debates e as representações que sugerem o nome Sala de Redação. 

Ainda, a compreensão da linguagem do objeto de pesquisa surge como um dos pré-

requisitos para a entrevista. O conhecimento da mecânica que envolve o funcionamento do 

programa é outro pressuposto que atua para a formulação dos temas que orientam a entrevista, 

pois é necessária a observação dos sujeitos a serem entrevistados e dos seus movimentos. 

Elas, “raramente são conduzidas isoladamente; fazem freqüentemente parte de um programa 

de investigação e utilizam o conhecimento que o investigador tem da situação social” 

(BURGEES, 1997, p.116). 
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Para a realização das entrevistas, no entanto, buscou-se observar e conhecer cada 

participante no primeiro programa. A partir do segundo dia de observação, iniciou-se o 

processo de entrevista com os participantes, exceto com Paulo Sant’Ana, por motivos de 

saúde do debatedor. O trabalho de campo foi concretizado, dessa maneira, com as filmagens e 

fotografias, pois esses elementos são formas de registro além do diário de campo e também 

possibilitam os movimentos de “ida” e “vinda”. 

 Contudo, a pesquisa não se efetiva sem o processo de codificação das observações de 

campo. Nesse sentido, além do olhar e do ouvir, a escrita também aparece como quesito 

fundamental para a realização da etnografia do Sala de Redação. O ato de escrever não se 

confirma de modo independente e somente conforme as pretensões de quem escreve, pois o 

processo da escrita está baseado em teorias que sustentam a realização do trabalho de campo. 

Assim, escrever significa aliar a teoria com as observações do cotidiano e, ainda, com os 

propósitos da pesquisa, sistematizando e refletindo sobre o objeto. 

A existência do diário de anotações configura todo esse processo de interpretação dos 

fatos. O diário é o instrumento essencial para o registro dos fatos que circunstanciam o 

processo investigativo e funciona como meio de registrar as observações, leituras e reflexões 

acerca do objeto. O bloco de anotações foi dividido ao meio: à esquerda, ficaram os 

comentários e as observações a respeito do objeto e à direita ficou a descrição sobre as 

impressões do pesquisador acerca do processo investigativo. 

Conforme Winkin (1998), o diário cumpre três funções: emotiva, empírica, além da 

reflexiva e analítica. A primeira diz respeito à particularidade das anotações do pesquisador 

como informações que traduzem o seu modo de ver o mundo; o diário é o documento íntimo 

que só o pesquisador deve ter acesso. A outra função é a empírica e está relacionada às 

anotações feitas com base nas observações de campo. Por último, “a terceira função do diário 

é reflexiva e analítica. Vocês vão reler-se regularmente e fazer anotações (à esquerda)” 

(WINKIN, 1998, p.139). 

No entanto, a constituição do diário é realizada, segundo Oliveira (1996), no gabinete, 

ou seja, em um lugar onde o pesquisador está a sós com seu bloco para articular as suas idéias 

e compreender as anotações que fez em campo, para transformar em texto os processos de 

observação. O ato de escrever em gabinete cumpre a função cognitiva de maior importância 

em todo o processo, pois é nesse lugar que acontece um encontro mais próximo do 

pesquisador com as teorias que sustentam sua pesquisa. A interpretação das observações, 

portanto, passa por um filtro formado pelas respectivas disciplinas que orientam o trabalho de 

campo. 
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No diário constavam as anotações referentes a cada dia de observação com destaque 

para os atores, os ambientes e as ações, a saber, os aspectos mais importantes julgados pelo 

pesquisador. Para a reflexão acerca dessas questões, todos os dias, à noite, olhava-se o diário 

do respectivo dia e fazia-se a interpretação do que estava anotado – juntamente com a 

lembrança do que acontecia nos programas. Era o momento em que se voltava, em gabinete, 

para o objeto de pesquisa, porém, com um olhar analítico e não mais só investigativo como o 

do trabalho em campo.  

A realização da etnografia do programa Sala de Redação articula os fenômenos 

observados em campo com as teorias componentes do conjunto das disciplinas que explicam a 

mecânica do funcionamento da sociedade a partir do processo da escrita. A etnografia mostra 

com detalhes alguns dos processos sociais do cotidiano: “talvez o que torne o texto 

etnográfico mais singular, quando o comparamos com outros devotados à teoria social, seja a 

articulação que ele busca fazer entre o trabalho de campo e a construção do texto” 

(OLIVEIRA, 1996, p. 25). Portanto, o trabalho etnográfico dá a possibilidade de se conhecer 

os contextos de produção de sentidos os quais, principalmente no caso radiofônico, são 

desconhecidos pelo público. 

Ao todo, cinco programas foram observados, com o intuito de relatar as 

movimentações que os participantes realizam e os contextos discursivos no processo de 

construção de sentidos como estratégias na manutenção da identidade do programa. 

 

5.3 A COMPOSIÇÃO DO SALA 

 

O Sala de Redação não se resume a uma mesa-redonda composta por seis cadeiras e 

microfones. O estúdio onde o programa vai ao ar é composto por uma série de elementos que 

configuram as ações dos seus membros. Alguns desses elementos funcionam como 

dispositivos de comunicação, participam dos contextos nos quais são efetuados os processos 

de enunciação, interferindo nos discursos e nas movimentações dos participantes do Sala. 

Os elementos que compõem o ambiente do Sala de Redação são os seguintes: duas 

portas, que dão acesso ao estúdio; dois aquários (vidros que possibilitam enxergar de fora para 

dentro do estúdio e vice-versa); à esquerda da segunda porta de entrada há um painel com a 

foto do pentacampeonato mundial, conquistado pela Seleção brasileira de futebol, em 2002, 

no Japão; uma mesa quadrada em frente à segunda porta onde fica o caderno com o texto dos 

patrocinadores a ser lido pelo mediador; um banner da Rádio Gaúcha; um relógio de parede e 

outro com contagem digital em números com tom amarelado (ambos localizados de frente 
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para o mediador e acima do aquário); um termômetro, também posto acima do aquário 

voltado para a técnica; dois televisores, um em cada canto do estúdio (ambos voltados, 

principalmente, para o mediador), o da esquerda, normalmente, ligado na TV Globo; dois 

computadores (às vezes, em virtude de serem usados no programa anterior permanecem 

ligados), que não são usados e ficam sobre duas pequenas mesas, uma em cada lado do 

mediador; um telefone sobre a mesa, o qual também não é usado; um controle remoto sobre a 

mesa; seis microfones; duas caixas de som, cada uma localizada na mesma mobília de cada 

televisor (servem como retorno para o estúdio); uma lixeira; oito cadeiras, a do mediador é 

diferenciada pelo tamanho; luzes vermelhas, as quais ligadas indicam que o programa está no 

ar; um quadro de colocação de avisos posto em frente a segunda porta de entrada. 
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FIGURA 2 – Elementos que constituem o programa Sala de redação 
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Nas seis cadeiras que compõem a mesa-redonda possuem lugar fixo os seguintes 

participantes: Ruy Carlos Ostermann (mediador), Kenny Braga, Lauro Quadros, Paulo 

Sant’Ana, Cacalo e Guerrinha. Wianey Carlet é o suplente e, quando está presente, senta-se 

no lugar do participante ausente. 

 

 
FIGURA 3 – Programa Sala de Redação – debates esportivos 

 

Abaixo, uma breve caracterização de cada um dos integrantes do Sala de Redação: 

 

Ruy Carlos Ostermann: o ‘Professor’, outra forma como é chamado pelos colegas de 

trabalho e no próprio campo midiático (devido a formação em filosofia e conhecimento 

vasto), é o mediador dos debates. Ruy Carlos Ostermann é o gerenciador das diversas vozes 

que se colocam para o ouvinte. O mediador conduz as discussões amparado pelos 

movimentos que passam pela colocação de assuntos para debate, cortando falas quando julga 

necessário e concedendo a palavra a quem quer falar e não consegue. Prima sempre pelo 

equilíbrio do programa, seja quando interfere com provocações e ironias, seja quando quer 

baixar a temperatura do Sala nos momentos em que seus membros mostram-se enérgicos. 

Contudo, intercala seu papel de mediador com o de debatedor, pois em determinados 

momentos deixa de ser só mediador para dizer o que pensa sobre o tema em pauta. Ruy 
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Carlos Ostermann comanda o Sala de Redação – debates esportivos desde 1978, ano em que 

entrou na Rádio Gaúcha. Atualmente desenvolve também as funções de colunista do jornal 

Zero Hora e participa do programa ‘Bem, amigos’ 20 . Ruy é um homem alto, de porte 

“avantajado”, cabelos grisalhos, não-fumante e está sempre de camisa, usada por fora das 

calças. 

 

 
FIGURA 4 – Ruy Carlos Ostermann 

 

“O meu trabalho é de mediador, pela condição que tenho de formação. Fui chefe de 

equipe, fui diretor de jornal, sou colunista, durante muito tempo dirigi equipe de esportes da 

rádio, de modo que essa idéia do comando, a divisão de tarefas, é uma coisa que sei fazer 

naturalmente. E como eu procuro agir, afora agir com agilidade, velocidade e compreensão 

das coisas, eu também procuro agir com justiça, ou seja, valorizando a todos na mesma 

medida e impedindo que haja uma distorção ou favorecimento até mesmo de alguma idéia em 

detrimento de outra, eu acabo tendo uma natural imposição dentro do grupo e a mediação se 

faz muito fácil”21. 

 

Paulo Sant’Ana: ex-torcedor fanático do Grêmio, é um dos membros do Sala de Redação 

identificado com um dos clubes de futebol de Porto Alegre. As suas falas são articuladas com 

frases de efeito, inesperadas e carregadas de emoção. Homem de poucos gestos (se 

comparado a outros colegas), mas com uma voz que reflete as diferentes maneiras como 

observa os fatos do cotidiano. Brincalhão, irônico, questionador, em suma, um sujeito de 

frases curtas e claras que expressam a sua vivência. Paulo Sant’Ana é advogado por formação 

                                                
20 Programa televisivo que conta com a presença de jornalistas e membros do campo esportivo e vai ao ar pelo 
canal a cabo Sportv, todas as segundas-feiras, às 21h.  
21 As falas dos participantes do programa que seguem nesse subcapítulo são trechos das entrevistas concedidas 
ao autor como já referido anteriormente em nota. 
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e, atualmente, é colunista de Zero Hora e do Jornal do Almoço, da RBS TV, do Grupo RBS. 

Paulo Sant’Ana está desde 1971 no Sala de Redação. É alto, cabelos brancos, fumante 

excessivo e aparenta resquícios de um derrame sofrido há vários anos. 

 

 
FIGURA 5 – Paulo Sant’Ana 

 

Kenny Braga: torcedor declarado do Internacional e apaixonado pelas cores vermelha e 

branca, está no Sala de Redação desde 1980. No programa, além de atuar como jornalista 

analisando os assuntos relativos ao esporte e demais fatos, representa a torcida colorada. 

Quando o assunto é futebol, como normalmente acontece, as suas opiniões estão 

contaminadas pelo fanatismo exacerbado pelo Inter. Em alguns momentos, Kenny Braga 

deixa de analisar a atuação do seu time para se antepor às críticas e defender seus interesses 

clubísticos. Sentado próximo à mesa e com dedo sempre em riste, o debatedor é um dos que 

mais gesticula na hora em que discursa. Outra característica sua é o fato de se apoiar nos 

jornais como elementos que constituem as suas falas. Kenny Braga é um sujeito de média-

altura, poucos cabelos (grisalhos), não-fumante e usa óculos de grau. 

 

 
FIGURA 6 – Kenny Braga 
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“Eu sou claramente identificado com a camisa do Internacional desde que cheguei no 

programa para integrá-lo, há 27 anos. Eu sempre fui um debatedor identificado com o 

Internacional e eu tenho uma característica bastante curiosa: quando o Internacional está 

ganhando, está vencendo, eu não me sinto muito na obrigação de fazer um debate aguerrido 

no Sala. Mas quando o Internacional está perdendo e está recebendo muita pancada, pancada 

de todos os lados, eu me sinto assim na obrigação e é algo assim íntimo e às vezes até mesmo 

não bem explicado, eu me sinto na obrigação de defender o Internacional. Se tem muitas 

pessoas que estão batendo, eu vou defender, porque o Internacional é uma realidade 

permanente no meu coração, quer dizer, pra gostar do Internacional eu não dependo do título 

eventual (...) Mas esse estilo veemente, brigador sabe, esse estilo de toma lá, dá cá, de não 

deixar nada sem resposta, isso é muito meu, mas também é característica da minha 

personalidade e eu sou assim, me acostumei ao bom combate e eu gosto de dar um bom 

combate”. 

 

Lauro Quadros: polêmico, engraçado e palpiteiro, esse é Lauro Quadros, integrante há 22 

anos do Sala e que atua, por vezes, como co-mediador do programa, pois insere 

constantemente assuntos para discussão na mesa-redonda. Sentado sempre na ponta da 

cadeira, é um dos participantes mais ativos, seja para falar ou se movimentar no estúdio. 

Quando não está falando, se atira para trás na cadeira, meio de lado e com a mão esquerda 

segurando a mesma, prestando atenção ao debate ou apenas olhando televisão. Lauro Quadros 

é o apresentador do “Polêmica”, programa que vai ao pela Rádio Gaúcha. O mais baixo da 

turma, é um observador, esguio, com caminhar de passos curtos e tórax “avantajado”. É não-

fumante. 

 

 
FIGURA 7 – Lauro Quadros 
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“O meu papel decorre da minha atividade que é muito anterior ao Sala de Redação. Eu 

entrei no rádio em 1959, estou há 48 anos no rádio, quase meio século. Comecei como plantão 

de estúdio, repórter, narrador muitos anos e comentarista (...). Eu fui comentarista de Copa do 

Mundo e tudo mais, e aí naturalmente entrei também no Sala de Redação”. 

 

Cacalo: assim como Paulo Sant’Ana, é identificado com o Grêmio. É provocador e nas 

discussões sobre a dupla gre-nal, assume um estilo “Kenny Braga”, defendendo seu clube do 

coração, mas com a diferença de ser mais analítico que o debatedor colorado. Cacalo faz o 

contra-ponto a Kenny Braga como se fosse uma discussão de torcedores. De outro modo, não 

aparece apenas como torcedor e debatedor no programa. Devido sua formação em advocacia 

e, também, ao fato de ter sido presidente do Grêmio, Cacalo aparece como representante dos 

campos jurídico e esportivo. Sempre com seus óculos escuros (o qual usa, às vezes, durante o 

Sala), Cacalo está no programa desde 2001, possui uma altura mediana, barriga grande, 

cabelos compridos e fuma. 

 

 
FIGURA 8 – Cacalo 

 

“Eu tenho uma participação no Sala de Redação que eu diria, assim, que ela é mista. 

Eu sou gremista, tenho que atuar como gremista evidentemente, mas eu não posso perder o 

sentido crítico, o espírito crítico das coisas porque, afinal, tenho que ter responsabilidade ao 

emitir opinião sobre aquilo que penso. Claro que, muitas vezes, em tom de brincadeira a gente 

exagera no gremismo, até no oficialismo às vezes, eu diria, defendendo o Grêmio. Mas eu 

sempre tenho o canto do olho aberto assim pra procurar manter o espírito crítico, o senso 

crítico das coisas porque, afinal, como profissional eu também tenho que ter responsabilidade 
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no que digo (...) Claro que eu reconheço as minhas limitações, as minhas dificuldades, a 

minha experiência no rádio, mas procuro interagir da forma mais responsável possível”. 

 

Guerrinha: jornalista, editor de esportes do jornal Diário Gaúcho (Grupo RBS), comentarista 

de televisão e torcedor declarado do Internacional. Contudo, a sua participação no programa 

contrasta com a de Kenny Braga. Menos fanático que o colega, mas nem por isso menos 

torcedor, Guerrinha não entra no jogo de provocações e discussões como as de torcedores que 

se instalam na mesa-redonda. O debatedor procura analisar tanto Grêmio e, principalmente, o 

Internacional a partir dos resultados dos jogos, noticiários e projeções para os confrontos 

seguintes. Guerrinha está desde 2001 no Sala. Homem alto, bastante sorridente, fumante, por 

vezes, usa óculos de grau e tem cabelos um tanto grisalhos. 

 

 
FIGURA 9 – Guerrinha 

 

“Eu sou o mais moderado da coisa. Eu tenho um estilo diferente do Kenny. O Kenny é 

um cara apaixonado pelo Internacional e quando perde ele acha que não merecia perder. Eu já 

sou mais crítico, eu sou mais exigente, eu quero ver o Internacional ganhar sempre e muita 

gente pergunta: “Pô, tu não mete o pau no Grêmio?”. Por um simples motivo: eu não sou anti-

gremista, o que eu ganho com o Grêmio perdendo? Cinco minutos de flauta? É muito pouco. 

Eu quero é botar o caneco, botar o título, quero ganhar, eu quero é ser campeão. Então eu 

quero o bem do Internacional (...). Então esse é o meu papel no Sala, e eu procuro sempre ir 

na ferida, eu quero ver o Internacional ganhando sempre, eu sou muito crítico, muito duro”. 

 

Wianey Carlet: sétimo integrante do Sala de Redação, Wianey Carlet participa quando 

algum dos membros fixos não pode ir. Sem identificação com os dois principais clubes de 

Porto Alegre, procura ser “imparcial” nas suas análises. Questionador, sempre tenta indagar 
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sobre as escalações das equipes, suas formações táticas e as opiniões dos personagens do 

campo esportivo. Nos debates, não é incomum se irritar com as opiniões dos colegas ou 

provocações que lhe são feitas, pois todos na mesa sabem que ele fica desgostoso quando é 

contrariado. Já foi integrante fixo do Sala de Redação – de 1994 a 2001. Enfim, como 

debatedor, está desde 1994 no programa. Tipo físico parecido com Cacalo, Wianey tem 

média-estatura, é fumante, possui uma barriga grande, usa óculos de grau e tem cabelos 

grisalhos um pouco claros. 

 

 
FIGURA 10 – Wianey Carlet 

 

“Muitas vezes eu brinco com os meus companheiros: vocês são todos performáticos, 

vocês cumprem performances, eu não sou performático. Eu acho que sou o mais simples de 

todos, eu apenas analiso o futebol com o máximo de seriedade possível, não faço tipo, não 

tenho nenhuma característica em especial, eu sou o mais simples de todos, o mais comum de 

todos (...). Não tenho talento pra fazer graça, não tenho talento pra fazer tipo. Apenas um 

observador do futebol e um criador de teses, quem sabe?”. 

 

5.4 A ANTE-SALA E A HORA DO CAFÉ 

  

O programa Sala de Redação se constitui a partir da chegada dos seus membros à 

Rádio Gaúcha. O hall de entrada da rádio, o corredor que permite o acesso ao estúdio, a Sala 

da produção e o próprio bar (em frente à porta de entrada da rádio) são os lugares onde 

acontece um primeiro encontro dos participantes antes do início do Sala. 

A ante-sala não é compreendida apenas como lugar físico, mas está constituída 

também pelas ações dos membros do programa e pelos processos que ocorrem (enunciações, 

conversações e interações) nos lugares mencionados, serve como um primeiro contato, o 
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início da falação sobre um tema que pode ser posto e desenvolvido depois no Sala. A sala de 

produção é o lugar menos utilizado para as conversas, pois os lugares onde se desenvolvem os 

diálogos da ante-sala são, principalmente, o hall de entrada da rádio, o bar e, numa freqüência 

menor, o corredor da rádio. 

 

 
FIGURA 11 – Hall de entrada da Rádio Gaúcha 

 

 As cadeiras do hall de entrada da rádio pré-configuram o Sala de Redação. É no hall 

e, principalmente, nas três cadeiras que se estabelecem as primeiras relações entre os que 

chegam primeiro. Alguns ficam em pé, outros sentados – pois não há lugar para todos e nem 

sempre todos chegam antes de rodar a vinheta de abertura do Sala de Redação – debates 

esportivos. 

 Na ante-sala são lançadas as primeiras estratégias com vistas ao desenvolvimento das 

futuras discussões no Sala. Os assuntos que emergem desse primeiro encontro são, 

dependendo do contexto em que se desenvolve o programa, colocados na mesa-redonda para 

discussão como uma ferramenta discursiva nos atos enunciativos. Na ante-sala, os assuntos 

são variados e envolvem política, os fatos do cotidiano, assuntos de ordem pessoal e, em 

maior escala, o futebol. 
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FIGURA 12 – Guerrinha e Kenny Braga conversam na ante-sala 

 

 A referência à ante-sala é algo presente nas falas dos debatedores durante o programa 

e é articulada como estratégia que visa contextualizar o ouvinte ao conjunto dos processos de 

construção de sentidos. 

“O Internacional joga com quatro volantes e o zagueiro tem que se expor, aí é uma 

contradição” (Cacalo, debatedor, 15/10/2007)22. 

 “Vocês ainda continuam discutindo isso? (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 

15/10/2007)”. 

“Não, é que ontem eu vi que o Internacional (...). Agora aqui na ante-sala também” 

(Cacalo, debatedor, 15/10/2007). 

“Ah, na ante-sala?” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 15/10/2007). 

“O Internacional joga com quatro volantes e o zagueiro tem que se expor, aí eu não tô 

entendendo mais nada” (Cacalo, debatedor, 15/10/2007). 

“Quem não tá entendendo sou eu” (Guerrinha, debatedor, 15/10/2007). 

Cacalo se refere à ante-sala como o lugar que referenda a sua opinião e, de forma 

implícita, diz que escutou anteriormente o comentário sobre o fato da contradição que, 

também na sua opinião, se estabelece quanto a formatação ao posicionamento dos jogadores 

do Internacional em campo. Ruy Carlos Ostermann ironiza Cacalo, que enfatiza o seu não 

entendimento sobre a situação. Guerrinha entra no debate dando pistas sobre sua participação 

no diálogo estabelecido antes. 
                                                
22 Esta nomenclatura é usada para demonstrar todos diálogos realizados “no ar” durante o Sala de Redação. 
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Em uma outra passagem, Guerrinha procura se antepor à colocação do assunto na 

mesa. 

“Eu ontem tava até discutindo isso aqui no corredor” (Guerrinha, debatedor, 

16/10/2007). 

“Mas, isso, só me permite, este é um traço cultural do Rio Grande, não só no futebol, o 

futebol é mera conseqüência de um conjunto de fatos que determinam esta autonomia” (Ruy 

Carlos Ostermann, mediador, 16/10/2007). 

“No Rio Grande as coisas são diferentes” (Guerrinha, debatedor, 16/10/2007). 

 O assunto é sobre a característica do povo gaúcho em torcer por equipes locais em 

detrimento dos clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, diferentemente de outros estados em que 

os times locais não são da preferência do torcedor. Na medida em que o assunto se 

desenvolve, Guerrinha refere à ante-sala para sinalizar que já falou sobre o assunto: mesmo 

cortado pelo mediador, Guerrinha volta ao debate expondo sua opinião. Nesse sentido 

percebe-se, mais uma vez, como fragmentos de discussões anteriores são conduzidos e re-

colocados em um contexto diferente no Sala. 

 Contudo, é no intervalo que as conversações referentes aos assuntos em pauta na 

primeira parte do Sala de Redação se desenvolvem. Se a ante-sala configura as primeiras 

estratégias que são articuladas no sentido da colocação dos assuntos no programa, o intervalo 

é o momento no qual o que deveria ser dito não o foi em virtude dos próprios comerciais, 

devido sobreposição de outras falas ou intervenção do mediador ou debatedores. 

 Mostra-se, o exemplo do desenvolvimento de uma conversa que se estabelece na ante-

sala, que inicia com a entrada do produtor do programa no estúdio – ele se dirige a Kenny 

Braga logo que entra o intervalo: 

 “Capitão Hélio, lá da Brigada de Sant’Ana do Livramento quer falar contigo lá” 

(Rafael Serra, produtor, 11/10/2007 – bastidores)23. 

 Kenny Braga permanece durante o intervalo do programa 2 na rádio. Ao falar com o 

ouvinte adentra ao hall de entrada da rádio falando para os demais que ali se encontravam: 

“Sabe o que o cara que me ligou de Livramento disse? Que eles não têm condições pra 

trabalhar” (Kenny Braga, debatedor, 16/10/2007 – bastidores). 

Ruy Carlos Ostermann, que estava no bar, entra em direção ao hall para dirigir-se ao 

estúdio, pois a vinheta já está rodando. É abordado por Kenny Braga, mas confere pouco caso 

ao que o mesmo diz e vai para o estúdio. 

                                                
23 Esta nomenclatura, com a palavra “bastidores”, é usada para demonstrar todos diálogos realizados “fora do 
ar”, seja no antes do início, no intervalo ou durante o programa. 
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Mesmo que o assunto fosse fora do campo esportivo, a ligação para Kenny Braga foi 

uma maneira usada por um campo social no sentido de influir sobre uma enunciação realizada 

anteriormente, a saber, antes do intervalo. Diante da impossibilidade de continuar no 

programa, em virtude de uma viagem, Kenny Braga articula uma aproximação com os 

debatedores para compartilhar a ligação. 

Enfim, os bastidores funcionam como um lugar de formatação dos temas, 

principalmente os relativos ao futebol, que vão ser colocados em pauta no programa, como 

um meio de exposição de idéias que não devem ser faladas no ar, como local para a discussão 

de temas que não estão na agenda do programa ou, ainda, para a continuação das 

conversações que se desenvolveram na primeira parte do Sala de Redação. 

 

5.5 NO AR: O SALA DE REDAÇÃO – DEBATES ESPORTIVOS 

 

 O programa que inicia para o ouvinte não é o mesmo nos estúdios da Rádio Gaúcha, 

em Porto Alegre. Para quem escuta no rádio, a vinheta que roda sugere que todos estão a 

postos e que o programa está começando. No entanto, a situação é diferente. A sala24 pode 

estar vazia, assim como pode estar com alguns dos participantes. O programa não começa de 

forma presencial com todos integrantes como sugere aos ouvintes. Senão todas, pelo menos 

algumas cadeiras estão vazias. Desta maneira, o Sala de Redação é um programa de duas 

temporalidades, ou seja, há duas situações e os contextos de início são diferentes. 

 Entre os primeiros que entram no estúdio, está o mediador Ruy Carlos Ostermann. Ao 

entrar, vai direto à mesa localizada em frente à segunda porta que dá acesso ao estúdio. Lá, 

pega o caderno com o texto dos patrocinadores e acena com a mão direita para o técnico – que 

está do outro lado, na técnica, e o enxerga através de um vidro. Ruy fica de frente para ele e 

seu gesto significa que o programa definitivamente está no ar. Quem está do outro lado não 

sabe, mas algumas cadeiras ainda continuam vagas. À medida que o mediador chama os 

patrocinadores, os demais membros do Sala entram no estúdio. 

 Falando baixo ou um pouco mais alto eles dão continuidade a um assunto que fora 

discutido do lado de fora do estúdio. Alguns carregam, além dos objetos pessoais (como 

celulares, chaves, óculos, entre outros pertences), jornais. O material impresso é do Grupo 

RBS: Diário Gaúcho e Zero Hora são os jornais da empresa que servem como fontes de 

informação. Kenny Braga e Guerrinha têm o Diário Gaúcho, enquanto que Ruy se apropria da 

                                                
24 Precedida de pronome feminino, com todas letras minúsculas e sem grifo em itálico, a palavra é usada como 
sinônimo para o “estúdio”, lugar físico, ambiente onde o Sala de Redação – debates esportivos vai ao ar. 
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Zero Hora durante o debate. Quando não entra com o jornal para o estúdio, Ruy pede ao 

produtor que lhe traga um exemplar: “Me traz uma Zero Hora, hein” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 10/10/2007 – bastidores). 

 Em cima da mesa-redonda também estão folhas (uma para cada membro) com o 

release das principais informações do programa esportivo anterior “Esportes ao meio-dia”, 

que conta com a apresentação de Sílvio Benfica, um dos principais repórteres da Rádio 

Gaúcha. No programa, os repórteres dão informações do Grêmio e do Internacional, há 

comentários de Pedro Ernesto Denardin (principal locutor da rádio) e Wianey Carlet 

(integrante do Sala), além de possíveis participações de representantes do campo esportivo, 

como, por exemplo, o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Paulo Roberto Falcão. 

Outras informações do esporte, que não apenas de futebol e, mais especificamente, do Grêmio 

e do Internacional, também são produzidas. 

 Após a vinheta e a leitura do texto que anuncia os patrocinadores do programa, uma 

série de estratégias é acionada para a colocação dos assuntos na discussão. Qualquer 

debatedor está livre para iniciar a discussão e colocar o assunto que considera pertinente para 

debate; o primeiro assunto também pode ser referido pelo mediador, que, neste caso, cumpre 

sua função de alimentar o programa para que os demais discutam. 

 Os assuntos trazidos para discussão são de fontes diversas: jornal, televisão (algum 

dos integrantes pode ter visto algum fato que lhe chamou atenção em um dos dois aparelhos 

do estúdio) ou do release do “Esportes ao meio-dia”, veiculado das 12h às 12h50. Os temas 

para debate provêm, ainda, das discussões prévias que os participantes têm na ante-sala. 

Nesse sentido, verificam-se duas estratégias enunciativas para a fomentação do debate com 

apoio nas conversas anteriores ao início do programa. 

A primeira estratégia funciona no nível da criação de vínculos com o ouvinte, pois o 

debatedor está disposto a colocar o assunto anterior como forma de situá-lo ao contexto da 

origem dessa conversa, ou seja, dizer que o assunto não foi colocado em vão e apenas se quer 

continuar o diálogo. A outra estratégia de chamar um assunto anterior ao início do programa 

tem como objetivo satisfazer a necessidade do debatedor em não dar um assunto por 

encerrado, já que eles chegam próximo ao começo do Sala de Redação e dispõem de poucos 

minutos para o desenvolvimento de uma idéia fora do ar. 

 “O Santana colocou uma coisa interessante ali fora, Ruy, em uma conversa com a 

gente alí” (Kenny Braga, 10/10/2007). 

“Eu até tava comentando com o Lauro antes do programa” (Wianey Carlet, debatedor, 

11/10/2007). 
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 Nota-se que a referência ao colega de mesa-redonda é o mecanismo enunciativo 

acionado para justificar a tematização de um assunto que começou a ser discutido antes do 

programa. Desse modo, essa estratégia funciona em um sistema de pertinência, isto é, a 

enunciação com a indicação ao colega é o indicativo de que é pertinente a entrada da conversa 

anterior para o estúdio, onde se dará e só a partir dele – via microfones – o contato com a 

audiência. Nesse sentido, Braga (1994) considera que a referência a uma outra enunciação 

corresponde à necessidade de se reportar a essa estrutura conversacional e não em apenas ser 

pertinente às falas anteriores. 

 Com isso, as referências aos assuntos da ante-sala funcionam para dizer que os 

membros do Sala de Redação estão sempre debatendo e que as discussões não estão limitadas 

ao tempo de duração do programa. 

 Enquanto as primeiras vozes se manifestam para o ouvinte, as outras, caladas, são 

trocadas por olhares atentos. Os olhos têm direções variadas e são focados para os elementos 

que compõem o dispositivo Sala de Redação, principalmente, os jornais Diário Gaúcho e 

Zero Hora e os dois monitores de televisão. É nesse momento que acontece o casamento entre 

os três principais meios de comunicação (jornal, rádio e televisão) para a criação de contextos 

discursivos particulares. 

 Como já referido anteriormente, os assuntos debatidos no programa provêm de lugares 

distintos: release do “Esportes ao meio-dia”, conversas na ante-sala, jornais e televisão. 

Como essas mídias são dispositivos midiáticos, a análise a respeito de seus atravessamentos 

dentro do Sala de Redação é realizada abaixo de forma separada. 

 

5.5.1 O atravessamento de dispositivos 

   

O rádio é o meio pelo qual acontecem as manifestações e também o lugar onde as 

demais mídias se manifestam com base nas vozes que compõem a mesa-redonda. O celular e 

o próprio rádio também são dispositivos que atuam como elementos formadores do 

dispositivo Sala de Redação e servem, portanto, como ferramentas para a construção de 

discursos e a produção de sentidos. 

A televisão é a fonte da notícia de última hora, que não estava nos jornais da manhã, 

ou como fonte de algo inusitado, do extraordinário. Fato que pode ser ilustrado a partir de 

uma fala de Lauro Quadros, mesmo que não mencione a origem da informação, veiculada 

pela TV Globo. 
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“Quer ver como eu tenho assunto? Um canguru invadiu ontem a pista em uma corrida 

de automóvel na Austrália” (Lauro Quadros, debatedor, 10/10/2007). 

Uma série de movimentos é realizada nos atos discursivos. Nesse sentido, o jornal e a 

televisão (figura 13) aparecem como elementos que configuram as interações estabelecidas no 

Sala de Redação. O jornal e a televisão são dispositivos que dividem a atenção dos 

debatedores com as discussões da mesa-redonda. Guerrinha e Lauro Quadros são os mais 

atentos aos televisores; Kenny Braga e Ruy Carlos Ostermann, quando não prestam atenção 

ao debate, lêem jornais. De outra forma, Cacalo é um dos mais atentos aos debates, assim 

como Wianey Carlet (quando participa) e Paulo Sant’Ana, que pela própria posição na mesa-

redonda, fica com a visão dos televisores prejudicada. 

 

 
FIGURA 13 – Kenny Braga com o jornal e Lauro Quadros olha a televisão 

  

No entanto, o jornal é o dispositivo que participa de maneira efetiva nos contextos de 

enunciação. Movimentos são realizados pelos integrantes do Sala de Redação para buscar nos 

jornais as informações que lhes faltam ou apenas para ler, pois nesse caso o debatedor se 

encontra fora da interação estabelecida. O jornal funciona como dispositivo que não só 

abastece os debatedores com informações, mas é também um meio utilizado para a inserção 

de outras vozes no programa.  

 Kenny Braga introduz o assunto sobre um comentarista esportivo que estrearia como 

treinador de futebol em uma equipe mexicana. Após comentar o fato, se debruça nos jornais e 

folheia algumas páginas. Quando o assunto em debate já é a Seleção brasileira, Kenny Braga 

corta Lauro Quadros, volta ao debate e se manifesta: 

 “Eu não dei a informação completa porque que eu tava dizendo isso: porque hoje à 

noite joga o América do México contra o Vasco, no estádio Azteca, na cidade do México, 

pelas quartas-de-final da sul-americana. E esse novo treinador está estreando. Foi 
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recentemente contratado e se chama Daniel Brailovsky e já vai dirigir o América contra o 

Vasco hoje à noite. E ele diz assim: “eu estou numa grande instituição que tem como objetivo 

os seus títulos e eu sempre sonhei em comandar o América”. Ele é comentarista esportivo. 

Sempre sonhou em comandar o América. Quantos de nós aqui não sonham em comandar seus 

times do coração? Eu sonho em comandar o meu time do coração” (Kenny Braga, debatedor, 

10/10/2007). 

 Kenny Braga estrategicamente se apropria do jornal para comentar um assunto que 

expôs anteriormente, mas de forma incompleta. Ele realiza um movimento de apropriação do 

dispositivo para dar informações precisas sobre o fato que comentou e, assim, contextualizar 

os interlocutores, inclusive, lendo do jornal a declaração de Daniel Brailovsky. O debatedor 

afirma no início de sua fala que não disse o motivo pelo qual introduziu o assunto em outra 

oportunidade. Para chegar ao seu objetivo, que é indagar os demais participantes identificados 

com Grêmio ou Internacional sobre suas vontades e desejos em comandar as respectivas 

equipes, Kenny Braga traz o discurso alheio para dentro do Sala e compartilha o mesmo com 

os interlocutores. Como comentarista esportivo e torcedor do Internacional, o debatedor 

articula sua fala no sentido da possibilidade de um comentarista esportivo vir a treinar o time 

para o qual torce. Por último, a sua fala atua na aproximação do campo midiático com o 

esportivo, perpassando as fronteiras existentes entre ambos e as tensões que se estabelecem e 

pertencem ao conjunto dos processos desenvolvidos entre eles. 

 Os jornais participam como fonte de assuntos para o programa e são constantemente 

mencionados na fala dos debatedores. Se algum tema não está no jornal é porque não está na 

agenda da mídia e, conseqüentemente, fora da agenda do Sala de Redação. Quando o assunto 

é esporte, o jornal funciona como meio de confirmação de uma informação dada 

anteriormente e sustentação de uma opinião ou, ainda, para esclarecer o ouvinte com uma 

informação precisa, pois o debatedor não teria certeza do que diz. 

 “Hoje tem Juventude e Atlético, Cruzeiro e Náutico e (...)” (Guerrinha, 12/10/2007). 

“Sport e (...)” (Lauro Quadros, debatedor, 12/10/2007). 

“Não!” (Cacalo, debatedor, 12/10/2007). 

Diante da dúvida que se estabeleceu com relação aos jogos que seriam ou não 

realizados na sexta-feira, dia 12/10/2007, pelo campeonato brasileiro, Lauro Quadros pega o 

jornal Zero Hora que está sobre a mesa com o objetivo de certificar-se do que diz e afirmar 

sua idéia de que haveria rodada do torneio na sexta-feira. 

“Tá rapaz, aqui ó, quer ver ó” (Lauro Quadros, debatedor, 12/10/2007). 
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“Tem o terceiro jogo que eu não me lembro qual é” (Guerrinha, debatedor, 

12/10/2007). 

Enquanto Lauro Quadros abre Zero Hora, Guerrinha fala (lembre-se que Guerrinha 

está com o Diário Gaúcho, além do release do “Esportes ao meio-dia”). 

“Ta aqui, ta aqui ó. Sport e Figueirense” (Guerrinha, 12/10/2007). 

“Oh, como é que não. Sport e Figueirense” (Lauro Quadros, debatedor, 12/10/2007). 

Se o tema em debate foge do esporte, mais precisamente do futebol, é porque o 

assunto é importante, um fato extraordinário, considerado importante para entrar na agenda. 

Nesse caso, o jornal funciona não apenas como elemento que informa e deixa os participantes 

por “dentro do assunto”, mas também como mídia questionada quando da não apresentação 

de uma informação. Veja-se esse contraponto de falas de Wianey Carlet, que elogia o trabalho 

de Zero Hora, e de Ruy que, mais adiante no debate, questiona a falta de informação a 

respeito do acidente que ocorreu na BR-282, na noite do dia 09/10/2007, em Santa Catarina, e 

matou 27 pessoas, deixando cerca de 90 feridos. 

“A Zero Hora fez um negócio aí, uma cobertura muito ampla sobre esse acidente em 

Santa Catarina (...). E fez uma coisa muito adequada e muito própria, foi entrevistar a mulher 

do caminhoneiro que produziu o segundo acidente” (Wianey Carlet, 11/10/2007). 

“Quem contratou? Eu não sei, eu não li, eu não encontrei isso na reportagem. Quem 

contratou, ahn?” (Ruy Carlos Ostermann, 11/10/2007). 

 Com isso, percebe-se que a mídia refere e pauta a própria mídia e, assim, tornam-se 

claros os procedimentos internos ao próprio campo midiático no sentido de as relações que os 

seus diferentes dispositivos de enunciação estabelecem no processo de construção de sentidos. 

Além disso, verifica-se a tensão interna ao campo midiático na medida que há uma crítica 

sobre a apuração da informação que deveria estar na reportagem, mas não foi encontrada, ou 

seja, o próprio campo questiona os seus modos operacionais. 

 Outro dispositivo acionado dentro do Sala de Redação é o celular. Os participantes 

não desligam o aparelho enquanto o programa está no ar e não é raro algum deles tocar. No 

programa 1, o celular de Paulo Sant’Ana tocou duas vezes e se apresentou como um meio 

pelo qual informações são repassadas ao debatedor e lançadas para debate, como no exemplo 

abaixo. 

“Telefonou-me o Otto, um amigo meu, dizendo que veio de Nova Iorque a semana 

passada e há várias canchas de futebol no central park e a característica dessas canchas é que 

os homens e as mulheres jogam misturados” (Paulo Sant’Ana, debatedor, 10/10/2007). 
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Nesse sentido, verifica-se um atravessamento de dispositivos, na medida que o 

aparelho celular serviu como meio de contextualização do que dissera Paulo Sant’Ana: 

“Eu nunca vi na rua uma pelada de mulheres e tem mulheres que jogam futebol” 

(Paulo Sant’Ana, debatedor, 10/10/2007). 

Para citar outra situação que envolve os dispositivos nos contextos discursivos, no 

programa 1 o telefone que fica sobre a mesa-redonda tocou quatro vezes. Como o ouvinte não 

participa do Sala diretamente, o telefone é desativado, mas no dia 10/10/2007, esqueceu-se 

ligado e funcionou como interruptor de momentos do debate. Após tocar pela terceira vez, 

Lauro Quadros se levanta, atende e diz, em voz baixa e sorrindo, enquanto Kenny Braga 

discursa. 

“Alô” (Lauro Quadros, debatedor, 10/10/2007 – bastidores). 

Risos se estabelecem e Ruy trata de inserir o ouvinte no contexto da enunciação de 

Kenny Braga, que é interrompido pela fala risonha do mediador: 

“Bobagem do Lauro, tá atendendo o telefone desplugado” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 10/10/2007). 

O telefone toca pela quarta vez e Ruy Carlos Ostermann mostra-se irritado com a 

situação. 

 “Tem que chamar o cara (da técnica)” (Lauro Quadros, debatedor, 10/10/2007). 

 Lauro Quadros se levanta, olha para a técnica e gesticula indicando o telefone e 

pedindo para alguém verificar o que está havendo. Um profissional da rádio é acionado e 

entra no estúdio para resolver o problema; antes de sair do estúdio, fala ao ouvido do 

mediador. Não se consegue escutar o que diz, mas pelos gestos acredita-se que ele justifica 

para Ruy Carlos Ostermann o porquê do telefone tocar durante o programa. 

Assim como os jornais, a televisão, o celular e o “Esportes ao meio-dia”, outro 

dispositivo que constitui o Sala de Redação é a própria ante-sala, pois, como já dito, assuntos 

que compõem os bastidores do programa aparecem no Sala na voz dos debatedores. 

 

5.5.2 O cotidiano na pauta do Sala 

 

 A pauta do Sala de Redação é baseada nos acontecimentos esportivos, como anuncia a 

chamada após o “Correspondente Ipiranga”, veiculado entre 12h50 e 13h, e antes do 

intervalo: “É hora de Sala de Redação – debates esportivos”. Portanto, é um programa 

radiofônico que debate o esporte, no entanto, não está limitado aos fatos desse campo, como 

já mencionado na introdução. 
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Outros assuntos que não são relacionados ao esporte ganham espaço no Sala de 

Redação por diferentes motivos: são fatos extraordinários, conversas da ante-sala e que os 

debatedores colocam em cena como estratégias para inserir o ouvinte no contexto discursivo, 

assuntos que dizem respeito ao cotidiano vivido pelos integrantes do Sala – que nesse sentido 

representam estratégias para aproximação com o público, diálogos que se estabelecem com o 

objetivo de ironizar o colega de mesa-redonda, brincadeiras (os debatedores se conhecem há 

anos e, por isso, alguns tons de “deboche” marcam as discussões) e desdobramentos de pautas 

do próprio Sala de Redação em dias anteriores. Ainda, o próprio esporte serve como gancho 

para o estabelecimento de outros temas. 

 Abaixo, seguem alguns exemplos (1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente) de falas e diálogos 

que ilustram a forma de entrada desses assuntos e as justificativas para se ganhar espaço no 

programa que é voltado para o esporte. As falas que correspondem, respectivamente, a cada 

um dos dias de observação do programa se referem a assuntos que não são do campo 

esportivo, porém ganharam espaço, entre outros temas, no conjunto das enunciações. 

Exemplo 1: “Eu sou muito observador dos fenômenos da comunicação. Eu noto há 

muitos dias que nós falamos em mortes, acidentes de trânsito e política. Porque nós falamos 

em mortes, acidentes de trânsito e política? Por quê? Porque não tem campeonato nacional. A 

fórmula acabou com o campeonato nacional (risos na mesa). Em julho, tava decidido e nós 

não temos assunto. Essa fórmula não dá assunto para os comentaristas. Então não tem mais 

assunto, tem mais morte aí pelo noticiário (risos na mesa)” (Paulo Sant’Ana, debatedor, 

10/10/2007). 

Esse trecho ilustra um dos motivos pelos quais, segundo Paulo Sant’Ana, o programa 

saiu da sua temática do futebol e concedeu espaço a outros assuntos que não estão 

relacionados ao campo esportivo. Paulo Sant’Ana considera, portanto, que os demais temas 

alheios ao esporte entraram em debate menos por sua importância e mais pela falta do que se 

falar a respeito do futebol. Mesmo assim, Sant’Ana articula essa estratégia para dizer que é 

contra a fórmula do campeonato brasileiro de futebol, ironizar com aqueles que gostam da 

fórmula e, ainda, legitimar o aparecimento de outros campos no programa. 

Exemplo 2: “Eu tô com a vó vendo televisão, às vezes cochilando, cochilando, aquela 

coisa de velho. Bom, todo caminhão que tomba numa valeta ou numa estrada e cai a carga 

que o caminhão carrega, seja ela qual for, alimentação ou eletrodomésticos, imediatamente 

surgirão dezenas de pessoas pra saquear o caminhão (...). Pra mim, honesto confirmado, 

professor, daqui para diante, só é o camarada que teve a bola picando e não chutou, tipo a 
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faxineira que achou quatro mil reais e ninguém ia descobrir e ela vai lá e procura quem é o 

dono” (Lauro Quadros, debatedor, 11/10/2007). 

Lauro Quadros utiliza fatos que presencia no dia-a-dia para introduzir um assunto que 

não é de esporte, mas, para ele, merece destaque. A exposição da experiência vivida é a 

oportunidade que o debatedor tem para compartilhar suas idéias e aflições a respeito do 

cotidiano. Nesse sentido, indiretamente o debatedor se coloca como cidadão correto e afirma 

o que é ser um sujeito honesto. Toda essa articulação de falar sobre a própria experiência é 

uma estratégia usada pelo debatedor para que o assunto tenha pertinência e seja merecedor da 

atenção dos interlocutores. Para Lauro Quadros, é pertinente falar de questões cotidianas e 

compartilhá-las com os demais. O uso de uma linguagem coloquial na sua fala aparece como 

ferramenta para garantir uma aproximação com os ouvintes. 

Exemplo 3: “Professor, quando a gente cobra aqui providência das autoridades com 

relação a alguma coisa que está anormal na cidade e a autoridade age, a gente tem que 

registrar isso aí. Nós, ontem, registramos aqui a existência de gangues no centro da cidade 

que transformou aquilo numa espécie de craquilândia. E aí a Zero Hora fez uma matéria sobre 

isso e a gente registrou aqui no Sala de Redação e hoje eu vejo com satisfação que foram 

mobilizados esta madrugada dezenas de policiais civis e militares (...). Então foi uma ação 

precisa, oportuna e tomara que elas continuem ocorrendo” (Kenny Braga, debatedor, 

12/10/2007). 

 Nessa passagem, Kenny Braga coloca o Sala de Redação como um programa que está 

atento ao que acontece fora do esporte. Primeiro, enfatiza o registro que foi feito no programa 

anterior acerca de uma situação. Depois, indica a procedência do registro, na medida que 

afirma que a Zero Hora fez uma matéria sobre o caso e a mesma foi registrada no Sala de 

Redação. Explicitamente, o debatedor coloca a importância da mídia nos processos que se 

estabelecem no cotidiano, pois, antes, fala do registro feito no programa anterior e na matéria 

produzida e depois indica que foi realizada uma ação, ou seja, introduz a mídia como agente 

fiscalizador dessas ações.  O que implicitamente quer dizer que a ação é conseqüência do 

trabalho que a mídia exerce em mostrar os fatos do dia-a-dia. 

 Exemplo 4: “Agora, Ruy, uma notícia assim à margem do futebol que vem lá da 

Colômbia. Eu valorizei muito porque todos nossos colegas ressaltaram isso. As condições de 

vida hoje da população de Bogotá são completamente diferentes do que eram a 10, 15, 20 

anos. A cidade hoje, segundo depoimento de todos colegas que ouvi, é uma cidade segura” 

(Kenny Braga, debatedor, 15/10/2007). 
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No dia 14 de outubro, portanto, no dia anterior ao Sala de Redação da segunda-feira, a 

Seleção brasileira de futebol enfrentou a Colômbia pelas eliminatórias para a próxima Copa 

do Mundo. Mesmo sem fazer referência do porquê da colocação do assunto, Kenny Braga 

apóia-se no saber compartilhado junto ao ouvinte sobre a realização do jogo para trazer 

informações das condições de vida naquele país. Ele refere que a notícia é à margem do 

futebol, mas o assunto foi trazido em razão do comparecimento dos repórteres da rádio para a 

cobertura jornalística do evento. O futebol serve como “gancho” e pretexto para a colocação 

da informação. 

 Exemplo 5: “É o seguinte: eu passo pelas ruas aí como qualquer pessoa e olho o 

outdoor contra a CPMF. Eu nem quero entrar no mérito da CPMF, vou deixar que outras 

pessoas entrem, por exemplo, o Cristóvam Buarque que está ressentido com o PT e com o 

Lula porque foi demitido do ministério por telefone (...). O Cristóvam Buarque tava dando 

uma entrevista ontem no Atualidade, anteontem, ontem para o André, a Ana Amélia e a 

Rosane e daqui a pouco veio o assunto da CPMF. E aí, a Ana Amélia até lembrou que os 

produtores estão querendo que acabe a CPMF, e o Cristóvam voltou ao assunto, embora a 

pergunta não fosse nova, voltou ao assunto pra dizer o seguinte: “tirem outro imposto, mas 

não tirem a CPMF porque a CPMF é aquela que de A a Z todos pagam”. (Lauro Quadros, 

debatedor, 16/10/2007) 

 “O que ele disse é que é um imposto que não pode ser sonegado” (Cacalo, debatedor, 

16/10/2007). 

 “Não, esse imposto é o que corrigiu grande parte da sonegação” (Ruy Carlos 

Ostermann, mediador, 16/10/2007). 

 “O que eu vou dizer para concluir é o seguinte, professor. Outdoor desse tipo, não vão 

pensar que sou a favor de taxa de imposto porque eu não sou, eu também pago, também 

pago. Professor, professor, é o seguinte: não é o povão que bota o outdoor!” (Lauro Quadros, 

debatedor, 16/10/2007). 

 “Não pode ser” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 16/10/2007). 

 “Não, não é professor. É quem tem dinheiro, quem tem dinheiro não gosta de CPMF 

porque os outros impostos você pode administrar, professor. CPMF não dá pra administrar. 

É só isso” (Lauro Quadros, debatedor, 16/10/2007). 

Para falar sobre a CPMF, Lauro Quadros justifica a colocação do assunto a partir da 

observação de um outdoor na rua. No entanto, ao longo do debate, percebe-se que essa 

justificativa foi uma estratégia (não que possa não ter visto o outdoor) para colocar um 

assunto de fora do campo esportivo em debate, pois até falar em CPMF, o programa estava 
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tratando exclusivamente de temas ligados ao futebol. Lauro Quadros consegue a atenção dos 

demais integrantes da mesa-redonda, menos a participação de Guerrinha, que dificilmente se 

manifesta quando o assunto é política, por exemplo. Ainda, analisando-se o discurso de Lauro 

Quadros, o debatedor não esclarece sua posição a respeito do assunto, na medida que diz que 

paga impostos e os outros não devem pensar que é a favor da taxa, mas, também, concorda 

com Ruy Carlos Ostermann quando este deixa claro que foi a CPMF que corrigiu o problema 

da sonegação de impostos. 

Esses cinco exemplos a respeito de assuntos exteriores ao campo esportivo, mas que 

ganham espaço no programa, mostram as estratégias usadas pelos debatedores para, vez por 

outra, instituírem outros temas que não esportivos. Contudo, o futebol ainda segue como 

centro das discussões no Sala de Redação; tanto que o release do programa anterior sobre 

esportes é deixado para pautar os debatedores sobre os acontecimentos desse campo. 

 

5.5.3 O Sala é do esporte 

 

Em nenhum dos programas observados o esporte deixou de ser discutido. Pelo 

contrário. Mesmo no programa 1, que tratou com ênfase o acidente já referido acima, ocorrido 

na BR-282, na noite do dia 09/10/2007, em Santa Catarina, o assunto futebol se fez presente. 

Após seis minutos de programa, ações e fatos do campo esportivo foram introduzidos na 

mesa-redonda com a informação dada por Paulo Sant’Ana sobre a morte de um ex-jogador de 

futebol. 

“Telefonaram pra, acho que o Ruy tem a notícia ali né, acho que nós não noticiamos a 

morte do Luiz Carlos Scala” (Paulo Sant’Ana, debatedor, 10/10/2007). 

“Ah sim, o noticiário foi dado ao meio-dia” (Ruy Carlos Ostermann, debatedor, 

10/10/2007). 

Paulo Sant’Ana insere um tema do campo esportivo na mesa-redonda e através da 

resposta de Ruy Carlos Ostermann percebe-se a influência do release do “Esportes ao meio-

dia” no agendamento do Sala de Redação. O enunciado  “acho que o Ruy tem a notícia ali né” 

confirma para o ouvinte que o mediador está abastecido com informações. No entanto, a 

resposta de Ruy Carlos Ostermann indica para o mesmo ouvinte que ele escutou o programa 

anterior. Contudo, a articulação dessa estratégia não permite identificar se realmente o 

mediador escutou o “Esportes ao meio-dia” ou se soube da notícia pelo release, mas 

possibilita perceber a influência de outro dispositivo, um programa voltado para o esporte, no 

Sala de Redação. 
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Mesmo que outros assuntos façam parte da agenda do Sala de Redação em virtude de 

valores e condições (já referidas anteriormente) que reúnem para se estabelecerem no debate, 

os membros do programa articulam falas e realizam movimentos no sentido de resgatar o 

“assunto esporte” para o centro das discussões. 

No programa 2, o esporte é o assunto que vigora no início, mas após nove minutos de 

programa a pauta sai do campo esportivo. Em torno das 13h35, Ruy ergue a cabeça, olha para 

o relógio e ao falar toca no braço direito de Cacalo, que está sentado à sua esquerda, e trata de 

re-introduzir o futebol no debate. O mediador usa como estratégia o contato direto e não só a 

fala ou o olhar para chamar os debatedores e inseri-los na mesa. 

“Vem cá. O Vasco perdeu de 2 a 0 para o América” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 11/10/2007). 

“Mas não tem time, né Ruy” (Kenny Braga, debatedor, 11/10/2007). 

“E o Vasco se não passar tá enveredando pra um caminho perigoso” (Ruy Carlos 

Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

 “Mas o Roth (Celso Roth, ex-treinador da equipe) estava fazendo um milagre no 

Vasco. O Vasco não tem time Ruy, não tem time. Eu não sei como é que o Celso estava 

fazendo resultado em cima de resultado e vitória e vitória e tal. Não tem time, não tem time” 

(Wianey Carlet, debatedor, 11/10/2007). 

O debate se desenvolve e Ruy Carlos Ostermann afirma: 

“Eu não pude ver muito o jogo porque eu tava vendo o jogo do São Paulo, mas de 

qualquer modo o 2 a 0 é brutal” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

Percebe-se que Ruy Carlos Ostermann, após re-colocar o futebol para discussão na 

mesa-redonda e, com isso, gerar a conversação, articula uma estratégia enunciativa usando a 

palavra “brutal” para justificar a colocação do assunto sobre a derrota vascaína mesmo que 

não tenha visto a partida, válida pela Copa Sul-americana. 

Novamente, o uso de uma linguagem coloquial carrega marcas discursivas dos atores 

sociais e surge como um mecanismo, definido pelas próprias características do rádio como 

mídia que busca falar de forma clara, concisa e objetiva. 

 Portanto, o principal assunto do campo esportivo na pauta do programa Sala de 

Redação é o futebol. No futebol, o campeonato brasileiro e demais torneios em disputa 

predominam nos debates, de modo que o Grêmio e o Internacional ganham o maior espaço no 

conjunto das enunciações referentes ao futebol. Depois do debate instalado sobre as partidas 

da Copa Sul-americana, Wianey Carlet já projeta o confronto do final de semana seguinte ao 

programa entre Grêmio e Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro. 
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 “Vocês acreditam que o Grêmio vai jogar com o meio-campo, sábado, diante do Goiás 

(...). Eu fico imaginando isso que está sendo dito aí, como uma especulação, porque não se 

sabe qual será o time. Nunes, Tcheco, Diego Souza e Jonas, um meio-campo (...). Vem cá, o 

Goiás vai ficar grandão assim, vai ficar grandão” (Wianey Carlet, debatedor, 11/10/2007). 

 Wianey aproveitou que o futebol voltou ao debate e se apropriou da interação que 

havia estabelecido na conversação anterior com Ruy para falar do jogo do Grêmio, pois, como 

ficou explícito, a possível escalação do Grêmio incomoda Wianey. Implicitamente, o 

debatedor quis dizer que o Goiás iria ficar “grandão” devido ao meio-campo fragilizado do 

Grêmio com a presença daqueles jogadores. 

A fala de Guerrinha, abaixo, vai ao encontro do que disse Wianey no programa 2. 

“Eu acho que é o seguinte, que o Internacional corre errado. Aí, o Internacional se 

desgasta, mas o Internacional é um time que joga sem a bola. Se vocês forem olhar o scalt, 

posse de bola nesse jogo com o Corinthians, o Internacional ele é amassado, ele é dominado, 

ele joga sem a bola. A bola sai do meio do campo numa bangornada lá pra frente e vamos ver 

o que acontece. O Internacional não trabalha a bola, não respira, não muda o lado” 

(Guerrinha, debatedor, 15/10/2007). 

Desta forma, no debate procura-se, com base nos noticiários, informações dos jornais e 

no release do “Esportes ao meio-dia”, fazer os comentários sobre aspectos técnicos e táticos, 

como as escalações dos times, performances dos atletas, resultados das partidas, enfim, sobre 

os fatos relativos às equipes e ao futebol. As convicções de cada um dos participantes e suas 

visões particulares sobre o esporte são fatores que atuam na construção de sentidos e, com 

isso, aparecem as tensões entre os campos midiático e esportivo, na medida em que a mídia 

faz juízos de valor sobre os movimentos realizados no esporte. 

Mas, não é somente a mídia que procura atuar sobre o campo esportivo, pois este 

também articula maneiras para se legitimar como campo social e influir na agenda midiática 

com base nas negociações que realiza com a mídia. Esse fato pode ser ilustrado no trecho 

abaixo com a ligação de Nando Gross (jornalista da Rádio Gaúcha) para o Sala de Redação: 

 “Nando Gross, Nando Gross, está nos ouvindo e tem notícia, Nando” (Ruy Carlos 

Ostermann, mediador, 10/10/2007). 

 “Professor, recebi um telefonema agora da Áustria, de Francisco Noveletto, 

presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Me disse que falou nesse instante com 

Ricardo Teixeira, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e que não será em 

Porto Alegre Brasil e Argentina” (Nando Gross, 10/10/2007). 

 “Não?” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 10/10/2007). 
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 “Não será, de que está mantido em Minas Gerais. Não será em Porto Alegre. O Chico 

pediu, “olha, por favor, esclarece isso no Sala que estão me ligando a todo instante”. O jogo 

não será em Porto Alegre. É a palavra do presidente da Federação Gaúcha de Futebol” 

(Nando Gross, 10/10/2007). 

 “Muito bem, Nando. Foi uma boa informação, ao menos esclarece. Essa é a definição, 

não é?” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 10/10/2007). 

“É isso aí. É a palavra oficial do Ricardo Teixeira e do Francisco Noveletto” (Nando 

Gross, 10/10/2007). 

Por esse conjunto de falas pode-se visualizar a estratégia que o campo esportivo, na 

voz de Francisco Noveletto, desenvolve para ganhar espaço na mídia e esclarecer os ouvintes 

sobre a especulação da época de que o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas 

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, seria em Porto Alegre. O enunciado “esclarece isso 

no Sala que estão me ligando a todo instante” é o movimento instituído por Noveletto para 

justificar a importância de sua ligação para Nando Gross – mesmo que não se tenha o 

conhecimento das ligações que foram feitas para o presidente da FGF. Ainda, verifica-se 

como os outros campos (Rodrigues, 2000) se aproveitam dos mecanismos discursivos da 

mídia para se aproximar da sociedade. 

É oportuno lembrar que esta ligação de Nando Gross está vinculada ao contexto de 

uma enunciação realizada na primeira parte do programa 1 por Ruy Carlos Ostermann, o qual 

atestou a possibilidade do confronto ser na capital gaúcha. 

“E depois tem a Argentina, cujo jogo, aliás, pode vir para Porto Alegre, seria notável 

Brasil e Argentina aqui em Porto Alegre. E acho que seria gentil porque está mais próximo da 

fronteira e poderiam vir muitos argentinos assistir o jogo. Não sei se é um interesse esportivo” 

(Ruy Carlos Ostermann, mediador, 10/10/2007). 

 Como referido no parágrafo anterior, havia uma especulação do campo midiático 

sobre esse evento. Diante disso, considera-se que o campo esportivo atuou de forma a reforçar 

sua autonomia e legitimidade, na medida que esclarece informações relativas aos seus 

processos internos, os quais, neste caso, a mídia não teria conhecimento. 

 Nas figuras de Cacalo, Guerrinha, Kenny Braga e Paulo Sant’Ana o campo esportivo 

está representado na mesa-redonda do Sala de Redação, pois esses integrantes do programa 

são identificados com Grêmio ou Internacional. Torna-se relevante a lembrança desse fato 

porque no programa 2 o campo esportivo agiu sobre o campo midiático. 

 “Mediador: me dispense da segunda parte do programa porque eu estou me dirigindo a 

gloriosa cidade de São Gabriel. Hoje à noite teremos um grande encontro de colorados em 
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São Gabriel e eu estarei lá evidentemente a convite da vice-presidência de comunicação do 

Internacional e dos meus amigos de São Gabriel” (Kenny Braga, debatedor, 11/10/2007). 

 Nessa fala Kenny Braga evidencia o seu lado torcedor e, ainda, a importância do 

conjunto das ações do campo esportivo sobre o campo midiático, pois pede licença ao 

mediador e retira-se do campo midiático para cumprir compromisso com o campo esportivo, 

do qual também faz parte. 

  Portanto, o campo esportivo é trazido, debatido e comentado no Sala de Redação de 

diversas maneiras. No entanto, as estratégias discursivas das quais os participantes se 

apropriam no debate não se limitam a expressão de opiniões. Pelas vozes que compõem a 

mesa-redonda, os discursos alheios, a saber, dos personagens do campo esportivo e também 

dos próprios integrantes do programa, se instituem como ferramentas nos múltiplos atos de 

enunciação. 

 

5.5.4 Atores do campo esportivo em cena 

 

 Outra forma de entrada dos assuntos referentes ao esporte no Sala de Redação é o uso, 

pelos participantes, do discurso alheio nas suas falas. Desta forma são articuladas estratégias 

que trazem para o debate a voz dos personagens referentes ao campo esportivo. Nesta medida, 

o discurso dos outros, conforme estudado no terceiro capítulo, aparece como um elemento do 

qual o interlocutor se apropria e interpreta para inseri-lo no contexto da enunciação em que 

discursa. 

Os ídolos, que são personagens criados pela mídia com o objetivo de ressaltar modelos 

de sucesso e comportamentos a serem seguidos, são questionados pelo campo midiático como 

forma de julgamento sobre atitudes que possam ser consideradas inoportunas pela mídia. 

“Fizeram um levantamento e parece que o Inter entregou o jogo, pra usar a expressão 

do Fernandão, em 11 partidas esse ano” (Lauro Quadros, mediador, 15/10/2007).. 

“O Fernandão também poderia ter ficado calado” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 

15/10/2007). 

“Falou demais” (Cacalo, mediador, 15/10/2007). 

“Se não é o Fernandão, está se falando em mau caráter” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 15/10/2007). 

 No dia anterior ao programa 4, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Corinthians. A 

equipe gaúcha ganhava a partida e nos minutos finais o time paulista empatou. No diálogo 

acima, Lauro Quadros busca as estatísticas para dizer quantas vezes o Internacional estava na 
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frente do placar e acabou, no final dos jogos, sofrendo gols. Com isso, Lauro Quadros chama 

Fernandão para a sua fala e Ruy Carlos Ostermann considera errada a atitude do capitão 

colorado, deixando claro que Fernandão, como ídolo que é, deveria ter ficado quieto, mas ao 

mesmo tempo diz, implicitamente, que a imagem construída de Fernandão possibilita que não 

falem mal das suas atitudes. 

A legitimação e a instituição do esporte no conjunto dos discursos da mídia é fruto dos 

movimentos realizados pelo campo midiático na construção de estratégias a partir dos atos de 

enunciação. A própria mídia confere importância às ações que se desenvolvem no campo 

esportivo na medida em que afirma não ter conhecimento dos seus processos. 

 “Mas eles têm informações que a gente não tem. A gente trabalha assim ó: mas e o 

fulano, e o fulano, pois é. Mas como é que tá o fulano, como é que ele vem fazendo, como é 

que ele anda?” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 15/10/2007). 

 O assunto era sobre o motivo pelo qual alguns jogadores não são convocados para a 

Seleção brasileira. Ruy sugere que a mídia não tem acesso a todos os processos do campo 

esportivo e, com isso, tem as suas ações limitadas junto ao esporte. 

 No Sala de Redação essa prática de apropriação dos discursos dos atores do esporte é 

verificada como um modo particular para a colocação em debate de uma ou mais falas que 

foram veiculadas por outros dispositivos midiáticos. Ao mesmo tempo em que os dispositivos 

são usados como um conjunto de elementos que constituem o “dispositivo Sala de Redação”, 

as vozes são trazidas para gerar conversações dentro do Sala. 

 “Vocês viram as declarações do Souza (jogador do São Paulo) a respeito do fato de 

que não é convocado para a Seleção? É porque ele joga no Brasil e só quem está no exterior 

pode ser convocado. E levou uma porrada do técnico (Dunga, treinador da Seleção brasileira 

de futebol) com toda a razão” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

 Ruy Carlos Ostermann traz o discurso de Souza para a sua fala e, na medida que 

pergunta se os demais ouviram as declarações do atleta, afirma que as mesmas foram 

veiculadas pela mídia. Portanto, o mediador se apropria do discurso do ator do campo 

esportivo a partir de um dispositivo midiático e o insere em outro contexto discursivo, nesse 

caso, o debate realizado no Sala de Redação. Como se falou, o discurso do outro acaba, desta 

maneira, gerando discussões e sendo fonte de assuntos para o debate. 

 “Convoca o Souza, convoca o Souza e me desconvoca alguém, vamos ver” (Ruy 

Carlos Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

“Um pouco é verdade, Rogério Ceni (goleiro do São Paulo), um pouco é verdade” 

(Lauro Quadros, debatedor, 11/10/2007). 
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“Mas isso faz parte de um projeto ao qual o Dunga teve que se incorporar que é um 

projeto da CBF. Ou você pensa que a saída do Ronaldo é apenas porque o Ronaldo não tem 

forma física? Não é não. São problemas de um técnico de Seleção que tem que cumprir 

tarefas” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

“Mas aqui ó, mas tem algum goleiro da seleção que tá dando resposta inadequada, 

fraca?” (Wianey Carlet, debatedor, 11/10/2007). 

“O Rogério Ceni mereceria estar na Seleção” (Lauro Quadros, debatedor, 

11/10/2007). 

“Eu acho que Seleção tem que convocar sempre, sempre os melhores jogadores (...). E 

o Rogério Ceni é o melhor” (Cacalo, debatedor, 11/10/2007). 

Esse debate mostra como o assunto promovido por Ruy Carlos Ostermann sobre a 

convocação de Souza foi apropriado pelos debatedores e gerou discussões na mesa. A 

utilização dos discursos de outros campos pela mídia funciona como estratégia para dar 

fundamento às suas enunciações, buscando autoridade nessas co-enunciações. O movimento 

realizado pelo mediador funcionou na medida que, pela sua fala, trouxe a fala de Souza e, 

com isso, conseguiu a participação dos demais no debate gerando, inclusive, a discussão sobre 

a posição de goleiro na seleção brasileira. Como o debate saiu da convocação de Souza e, 

portanto, da fala proferida por Ruy e ficou direcionado ao que propôs Lauro Quadros sobre 

Rogério Ceni, o mediador ativa sua função e reconduz a discussão. 

 “Eu coloquei esse assunto através do Souza, que eu acho que é um jogador bem 

interessante” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

 “O Souza não tem posição fixa definida no São Paulo, ele joga em várias funções, é 

aproveitado em várias funções” (Cacalo, debatedor, 11/10/2007). 

 “O que ele quer ser na seleção? Lateral-direito? Lateral-direito não pode ser, não tem 

condições de ser lateral-direito os que estão lá são os melhores. Ele quer jogar no meio-

campo? No meio-campo não tem lugar, então onde ele quer jogar na Seleção?” (Wianey 

Carlet, debatedor, 11/10/2007). 

 Na medida em que Ruy Carlos Ostermann re-estabelece o rumo do debate no sentido 

da fala de Souza, consegue, estrategicamente, fazer que a discussão retorne a sua proposta 

inicial e, com isso, arranca algumas opiniões dos colegas de mesa, exceto de Lauro Quadros, 

que não se manifesta. Outro aspecto que se manifesta é o jogo de opiniões e a neutralização 

das mesmas, pois Ruy desacredita a opinião da própria mídia – nesse caso de Lauro Quadros 

– quando deixa de lado a questão proposta pelo colega para retomar o assunto que propôs 

inicialmente. 
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 Em outra oportunidade no programa 2, Ruy faz uma intervenção e introduz novamente 

um ator do campo esportivo na mesa-redonda ao dar uma resposta para Wianey Carlet, que 

havia chamado Cacalo para o debate. 

 “Cacalo, qualquer jogador de linha, para ficar com essa expressão antiga, de linha, tem 

que ter seqüência de jogos, tem que ter ritmo de jogo, tem que ter reflexo, ele tem que estar 

condicionado ao jogo e isso só se consegue jogando. O Pato (Alexandre Pato, ex-jogador do 

Internacional) é uma maravilha, mas até ele precisa ter todas essas circunstâncias atendidas. O 

Pato se não começar a jogar, jogar e jogar, e o Nilmar começar, daqui a pouco o Nilmar 

chega na frente” (Wianey Carlet, debatedor, 11/10/2007). 

 “A impressão do Wanderley Luxemburgo (treinador de futebol) é bem essa, Nilmar. Se 

ele recupera sua condição básica ele vai ser o principal jogador do país nessa função” (Ruy 

Carlos Ostermann, mediador, 11/10/2007). 

 Nesse caso, Ruy Carlos Ostermann, como participante do programa “Bem, Amigos”, 

traz a voz de um técnico para referendar o que disse Wianey Carlet antes e, de certa forma, 

expressar a sua opinião de mediador pela fala de outrem, à medida em que considera que, para 

ser centroavante da Seleção brasileira, o jogador precisa reunir um conjunto de fatores, que 

passam pelo ritmo de jogo. Com isso, o mediador confirma que se Nilmar se recuperar (o 

atleta sofreu no período de um ano duas lesões nos joelhos) ele pode vir a ser o principal 

atacante da seleção. 

 O aparecimento de outras vozes do campo esportivo é outra estratégia para construção 

da identidade do programa, isto é, para o estabelecimento de vínculos com o ouvinte. Trazer 

os discursos dos personagens que compõem o campo esportivo é uma maneira que o Sala de 

Redação encontra para agregar outras vozes às de seus membros, usando o discurso do outro 

para se dizer o que quer. Desta maneira, propicia-se ao ouvinte um “contato” com esses 

membros do esporte, se não pela entrevista, é a partir do discurso alheio que se coloca o 

sujeito no imaginário dos ouvintes. 

 

5.5.5 Os bastidores do Sala   

 

 O Sala de Redação é um programa, como referido anteriormente, de duas 

temporalidades: o início no estúdio é diferente do começo para o ouvinte. Na mesma medida, 

o Sala de Redação – debates esportivos é um programa constituído de duas espacialidades. 

Através das ondas radiofônicas é representado para o ouvinte na forma de vozes, falas, 

conversações e diálogos, ou seja, é apresentado por múltiplas enunciações. Contudo, no 
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estúdio da Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, é um programa radiofônico de debates que se 

configura pelas encenações realizadas nos processos de enunciação. 

 As falas não constituem a única expressão dos debatedores nos seus modos de 

enunciação, na verdade, estão contidas nas operações enunciativas que se relacionam a 

contextos particulares de produção de sentidos. Uma série de negociações e estratégias dentro 

da Sala representam os movimentos de cada participante, contextos discursivos aos quais o 

ouvinte está privado de conhecer. 

 O estúdio parece a Sala de casa de cada um dos debatedores, um lugar íntimo, 

integrado ao seu dia-a-dia e onde desenvolvem e afloram as suas personalidades. Na medida 

que cada um dos seis lugares para debate é ocupado sempre pelo mesmo sujeito (exceto 

Wianey Carlet que não possui local fixo e ocupa o lugar de quem substitui), cada membro do 

Sala possui território definido. O ato de colocarem objetos pessoais em cima da mesa (figura 

14) ou abrirem o jornal ou demais materiais impressos a sua frente, representa a demarcação 

desse espaço como um lugar legítimo e que tem “dono”, durante os 50 minutos de programa. 

 

 
FIGURA 14 – Objetos pessoais sobre a mesa 

 

É nesse local onde se realizará toda a movimentação durante o programa, exceto 

quando acontecem imprevistos e torna-se necessária a adoção de uma estratégia de 

movimento além das fronteiras pré-estabelecidas. Exemplo é a atitude de Guerrinha no 

programa 3, quando sai do estúdio para pegar a tabela de classificação do Campeonato 

Brasileiro. O assunto era sobre o Náutico (equipe de Recife – PE) e a sua campanha no 

campeonato. Durante a discussão, foi levantada a informação sobre o fato do Náutico ter a 

melhor campanha do segundo turno no torneio. 

“Mas olha a curiosidade desse campeonato. Vocês disseram agora aí que o Náutico é 

a melhor campanha do returno. O Náutico teve seis vitórias consecutivas, um empate e 
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depois uma derrota e é a melhor campanha do returno. Ele ainda corre sério risco de 

rebaixamento” (Cacalo, debatedor, 12/10/2007). 

“Claro. Porque o primeiro turno foi péssimo, o primeiro turno foi péssimo” 

(Guerrinha, debatedor, 12/10/2007). 

“Ainda corre sério risco de rebaixamento” (Cacalo, debatedor, 12/10/2007). 

  O debate se desenvolve com Wianey Carlet falando sobre a fórmula que permite a 

uma equipe, que não foi bem no primeiro turno do campeonato, ser campeã. Enquanto isso, 

Guerrinha olha o jornal, parece que lê a tabela de classificação do campeonato, até que 

levanta e sai do estúdio dizendo: “Deixa eu pegar aqui a campanha do Náutico” (Guerrinha, 

debatedor, 12/10/2007 – bastidores). 

 Ao retornar para o estúdio (figura 15), mas antes de chegar perto do microfone, 

Guerrinha fala: “Estamos atirando pra tudo que é lado aqui” (Guerrinha, debatedor, 

12/10/2007 – bastidores). 

 

 
FIGURA 15 – Guerrinha volta para o estúdio 

 

 Após 2min30s fora do estúdio, Guerrinha volta com folhas impressas, material que 

provavelmente adquiriu na redação do jornal Diário Gaúcho, localizado no mesmo andar da 

Rádio Gaúcha, no prédio de Zero Hora. 

 “Vamos esclarecer só uma coisa: o Náutico é o sétimo no returno, com 19 pontos” 

(Guerrinha, debatedor, 12/10/2007). 

 “Não é então a melhor campanha do returno como estava sendo dito” (Wianey Carlet, 

debatedor, 12/10/2007). 
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 Diante da dúvida que se estabeleceu para Guerrinha quanto à campanha do Náutico, o 

debatedor articulou um movimento no sentido de buscar, fora do Sala de Redação, material 

que esclarecesse a sua dúvida. Essa estratégia funcionou na medida em que além de esclarecer 

a questão de Guerrinha, serviu como elemento para a veiculação da informação certa. É uma 

maneira do debatedor ganhar credibilidade, pois mesmo esclarecendo uma dúvida pessoal e 

não coletiva, compartilha com os demais interlocutores, incluindo o ouvinte. 

 Aliás, falar nos bastidores mesmo que se esteja dentro do estúdio e com o programa 

em andamento é uma característica dos debatedores do Sala de Redação, assim como falar ao 

telefone. No mesmo programa 3, Guerrinha cochicha com Lauro Quadros após voltar para a 

Sala, dar a informação e outro assunto se instalar. 

 “Mas não é só isso. Ele tá fazendo pra acomodar pros caras e pro Nilmar entrar no 

time” (Guerrinha, debatedor, 12/10/2007 – bastidores). 

 Para evitar que a fala possa “sair” pelo microfone, Guerrinha e Lauro Quadros 

utilizam um tom de voz baixo e se afastam da mesa para dialogar. Quando ambos elevam o 

tom de voz e Lauro Quadros bate com uma mão na outra, Ruy Carlos Ostermann interfere 

fazendo sinal com a mão direita para que não falem fora do ar. É nesse instante que a 

autoridade do mediador é preponderante, pois ele repreende os colegas de mesa, evidenciando 

duas das características que Mcleish (2001) cita como imprescindíveis para a condução do 

debate: firmeza e raciocínio rápido na “administração” do programa. 

Nesse mesmo momento, Kenny Braga, por sua vez, discursa para o ouvinte: fala do 

vídeo que viu na sua viagem a São Gabriel sobre o projeto de revitalização do complexo 

Beira-Rio (que envolve o estádio do Internacional). Ruy responde que a notícia sobre a obra 

está na Zero Hora. Quando o mediador fala de Zero Hora, Wianey Carlet se levanta e fala em 

pé ao telefone, voltado para a técnica e, portanto, de costas para a mesa. O assunto ao telefone 

é relativo à matéria que foi publicada em Zero Hora. Ao desligar o aparelho e retornar para a 

mesa também recebe uma advertência do mediador, que aponta para o microfone: 

 “Vai sair” (Ruy Carlos Ostermann, debatedor, 12/10/2007 – bastidores). 

 Ruy Carlos Ostermann ativou novamente a sua função de mediador nesses 

movimentos de bastidores realizados pelos debatedores e procurou intervir com o objetivo de 

que conversas paralelas não influíssem no transcorrer do debate e, principalmente, sobre a fala 

de Kenny Braga. O mediador procurou agir para que as atenções dos interlocutores presentes 

nos contextos das enunciações não fossem diminuídas. 
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Com isso, verifica-se a instituição de normas e regras, que mesmo às vezes burladas, 

estão presentes no Sala de Redação. O próprio mediador transgride essas regras e fala ao pé-

do-ouvido com Lauro Quadros no programa 3 (figura 16). 

 

 
FIGURA 16 – Conversa nos bastidores do programa 

 

Nessas conversações de bastidores são instituídos movimentos com o objetivo de que 

as falas não sejam captadas pelos microfones. Afastar-se do microfone, tapá-lo ou abaixar-se 

para o lado são as maneiras encontradas pelos debatedores para que as conversas não saiam 

no ar. 

    

5.5.6 Pedindo passagem 

 

As vozes escutadas pelo ouvinte sugerem que os demais estão atentos ao debate, 

porém, a interação nem sempre se estabelece entre todos os componentes da mesa. Os 

dispositivos presentes na configuração do Sala e as conversas paralelas são os principais 

fatores que competem na atenção dos debatedores com o tema em discussão. Nesse sentido, 

existem os movimentos de “entrada” e “saída” do debate que revelam quando o participante 

está prestando atenção às discussões. Essa movimentação se constitui, principalmente, via 

aproximação da mesa e do microfone, toques laterais no corpo dos colegas de mesa ou, ainda, 

a partir de olhares atentos que se dirigem à quem fala. 
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Nos programas 2 e 5, uma das cadeiras está vazia. No programa 2, Guerrinha e Paulo 

Sant’Ana estão ausentes e Wianey Carlet é escalado para participar. Já no programa 5, Paulo 

Sant’Ana não comparece e a sua cadeira fica vazia, pois Wianey Carlet não participa do 

debate. A cadeira vazia (figura 17) proporciona uma quebra no estabelecimento das interações 

na mesa-redonda à medida em que os debatedores sentados ao lado da cadeira vazia perdem 

um referencial, ou seja, não tem o colega ao lado para tocarem como forma de entrar no 

debate ou simplesmente realizarem comentários nos bastidores. 

 

 
FIGURA 17 – Cadeira vazia na mesa-redonda 

 

A referência aos demais membros também é uma maneira encontrada pelos 

participantes para entrar no debate e assegurar o seu espaço na conversação estabelecida. 

“Eu peço licença ao decano Kenny Braga, professor, que tem quantos anos de Sala de 

Redação, Kenny? (Lauro Quadros, debatedor, 11/10/2007). 

“Lauro, faz o seguinte, tu que presta mais atenção nessas coisas aí: o Saja tem bigode 

ou não tem bigode?” (Kenny Braga, debatedor, 11/10/2007). 

“Hoje, professor, uma noite de luxo pra quem gosta de futebol” (Kenny Braga, 

debatedor, 10/10/2007). 

“Professor: vou atender ao seu pedido e indicar três centroavantes para a seleção” 

(Cacalo, debatedor, 15/10/2007). 

Essas falas indicam diferentes modos de entrada nos debates, seja promovendo outros 

assuntos, como na fala de Kenny Braga referente aos jogos que seriam realizados naquela 
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noite, seja para participar da discussão já instalada, como no caso de Cacalo que responde a 

uma pergunta feita anteriormente pelo mediador. A chamada pelo nome do colega mostra o 

interesse em falar e também serve como um pedido de permissão para debater e interagir na 

mesa-redonda. 

“O que eu vou dizer para concluir é o seguinte, professor” (Lauro Quadros, debatedor, 

16/10/2007). 

Ruy Carlos Ostermann é, por vezes, referido nas falas dos debatedores como 

“professor”. Essa estratégia mostra o status frente aos demais e a posição de influência do 

mediador sobre o andamento do programa e a sua atuação como participante que tem a tarefa 

de mediar os debates. Mas, o aparecimento de Ruy na fala dos demais não é apenas para o 

pedido de entrada no debate. 

“Mediador: me dispense da segunda parte do programa.” (Kenny Braga, debatedor, 

11/10/2007). 

 Nesse exemplo, Kenny Braga pede no ar que Ruy o libere para um compromisso que 

tem a cumprir com a agenda do campo esportivo. É um movimento do debatedor que ilustra 

não só a presença de um mediador, mas de alguém que tem a autonomia para gerir os 

processos realizados no Sala de Redação. 

 

5.5.7 Gestos, olhares e posicionamentos 

 

 Movimentações de todos os tipos acontecem no transcorrer do debate e participam de 

contextos discursivos aos quais o ouvinte não tem como perceber. As falas de Kenny Braga, 

por exemplo, são recheadas de gestos, principalmente, com a mão-direita quando faz 

referências aos colegas de mesa, aos jornais ou a televisão. 

“Quantos de nós aqui não sonham em comandar seus times do coração? Eu sonho em 

comandar o meu time do coração” (Kenny Braga, debatedor, 10/10/2007). 

Na fala anterior, no momento em que pergunta se algum dos integrantes do Sala não 

teria o sonho em comandar os times do coração, Kenny Braga, além de usar o pronome “nós”, 

gesticula com as duas mãos – abrindo e depois fechando, como se estivesse englobando todos 

os participantes –  e olha para Paulo Sant’Ana, torcedor declarado do Grêmio, indicando que 

este gostaria de treinar a equipe tricolor. 

 Guerrinha, Kenny Braga e Lauro Quadros são os debatedores que mais gesticulam 

(figura 18); Kenny Braga (figura 18, à esquerda) senta-se perto da mesa, enquanto Lauro 

Quadros (figura 18, ao centro) mantém sua cadeira afastada e se aproxima do microfone 
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quando pretende falar. Já Cacalo, Paulo Sant’Ana e Ruy Carlos Ostermann usam a linguagem 

não-verbal, especialmente os gestos, com menos intensidade do que Kenny Braga e Lauro 

Quadros. Os movimentos de Wianey Carlet são parecidos com os de Kenny Braga à medida 

em que se senta perto da mesa e, em conseqüência, do microfone. Já Wianey gesticula menos 

que o colega. No entanto, mesmo que a linguagem não-verbal seja usada com intensidades e 

modos diferentes pelos participantes, ela é ativada por todos como um dos modos de 

enunciação no Sala. 

 

 
FIGURA 18 – Kenny Braga, Lauro Quadros e Guerrinha gesticulam 

 

Diversos são os movimentos que compõem os processos de enunciação. Toques 

laterais são freqüentes no programa e atuam como estratégia para conquista de espaço no 

diálogo estabelecido, obter a atenção do colega para o que diz ou chamar o mesmo para uma 

conversa fora do ar. O ouvinte não sabe desses toques, mas no programa 2 Ruy contextualiza 

ao ouvinte o que acontece na Sala. 

“Acabaste de tocar no meu braço, já é o primeiro contato” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 11/10/2007). 

“Brigado, o senhor gostou professor?” (Lauro Quadros, debatedor, 11/10/2007). 

“Muito (...). Vocês não se tocaram e ele toca em mim” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 11/10/2007). 

O mediador insere o ouvinte no contexto da enunciação de Lauro Quadros, que falava 

sobre o fato de que uma vitória do Grêmio no jogo contra o Goiás, dia 13/10, poderia ajudar o 

Internacional. Porém, o ouvinte sabe apenas do toque de Lauro Quadros em Ruy Carlos 

Ostermann, pois quando o mediador diz que ninguém se encostou e apenas Lauro Quadros o 

tocou, Ruy toca em Cacalo e não refere no ar. É nesses posicionamentos distintos e 

mecanismos estratégicos de enunciação que ocorrem as múltiplas produções de sentidos 

diariamente no Sala de Redação. Os movimentos e gestos são utilizados como forma de 

colocar-se frente ao outro e de se sobrepor, pedindo espaço para ser ouvido. 
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Todo esse conjunto de movimentos, entre outros, realizados nos processos de 

articulação de falas e ligados a contextos particulares de enunciação revelam que os processos 

interacionais estabelecidos ao longo do Sala de Redação são movidos por um conjunto de 

simbólicas, as quais atuam como estratégias discursivas no debate. A construção discursiva no 

Sala é permeada por atitudes que estão relacionadas não somente aos diálogos “no ar”, mas 

por movimentos realizados a partir da instituição de uma linguagem não-verbal e por todo um 

processo de articulação de falas, gestualidades e movimentos. 

 

5.5.8 A referência aos interlocutores 

  

 Nesse contexto de colocar-se e constituir-se como parte do Sala de Redação, os 

discursos de cada um dos participantes são ferramentas utilizadas para a referência aos 

colegas como estratégia de trazê-los para a discussão na mesa-redonda a partir da própria 

enunciação. Não é incomum o fato dos debatedores se valerem da opinião do colega e colocá-

la para discussão, seja de maneira séria ou irônica. 

 “Ele tá criticando a escalação do Mano pra o jogo de sábado. Porque só tem um 

jogador de marcação. Os outros três são faceiros, disse o Wianey. O Wianey quer botar quatro 

volantes contra o Goiás” (Paulo Sant’Ana, debatedor, 10/10/2007). 

 Nesse dia, Wianey Carlet não foi escalado para participar do Sala de Redação, pois 

todos os demais participantes estavam presentes. A colocação da fala de Wianey Carlet de 

forma irônica por Paulo Sant’Ana ocorre em virtude da preferência de Wianey Carlet por 

equipes com um maior número de jogadores de marcação no meio-campo. De outra maneira, 

a introdução da fala de Wianey Carlet serve como um mecanismo de expressão da opinião de 

um dos participantes, mesmo que não esteja presente, pois ele é escalado só para substituir os 

demais. Com isso, a mesa-redonda estaria composta por sete pessoas, além do espaço que 

comporta para seis debatedores. 

 Mesmo que algum deles não compareça e o debate se resuma a cinco participantes, 

não ocorre a referência ao fato de a cadeira estar vazia. O que acontece é a referência ao 

integrante que não está presente como uma forma de levá-lo para a discussão. 

“O Santana tá nos ouvindo e tá dizendo de novo assim que ‘viu como é ruim a fórmula 

do campeonato que eles não falam do campeonato brasileiro’” (Lauro Quadros, debatedor, 

11/10/2007). 

“Mas deixa o Santana, ele tá descansando (...). Deixa ele quieto” (Ruy Carlos 

Ostermann, mediador, 11/10/2007). 
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Lauro Quadros traz Paulo Sant’Ana para o debate indicando que ele não está presente 

no estúdio. Ruy Carlos Ostermann, em tom irônico, responde a Lauro Quadros que tinha 

interrompido a fala de Kenny Braga para falar de Paulo Sant’Ana. Após a resposta do 

mediador, Kenny Braga continua seu discurso. Contudo, Guerrinha, que também não foi ao 

programa nesse dia, não é referido, do mesmo modo como a ausência de Paulo Sant’Ana no 

programa 5 também não é referida. 

Referir outro debatedor que está no programa também serve como ação que visa trazer 

o colega para o debate, chamar a sua atenção ou comprovar o que disse. 

No programa 4, Ruy critica a situação em que se pede a um jogador de futebol que 

“tire o pé” das divididas no jogo, facilitando o sucesso da equipe adversária. Para comprovar 

sua hipótese chama Cacalo para o debate. 

“Se você pedir pra jogador, escuta, vamos mais frouxo (...). Quando é que vai pedir 

pra ele entrar mesmo? Hein, Cacalo” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 10/10/2007). 

“Eu nunca pedi isso professor, mas conheço de casos no próprio Grêmio” (Cacalo, 

debatedor, 15/10/2007). 

Ruy introduz Cacalo no debate, como membro do campo esportivo, para obter o 

testemunho de um especialista que vivenciou o futebol. Com isso, busca em outro discurso a 

comprovação do que disse para sustentar a sua opinião e co-dividir a responsabilidade pelo 

que afirma. 

Deve-se lembrar que as referências aos interlocutores também passam pela referência 

ao ouvinte, que não participa diretamente do programa, pois o próprio formato do Sala de 

Redação não inclui a participação da audiência. O que acontece é a participação indireta do 

ouvinte através dos discursos dos membros do programa, isto é, a voz do ouvinte é 

manifestada pelas vozes dos que estão na mesa-redonda. 

“Eu recebi uma pilha de e-mails e desta vez passei uma cordinha em torno deles e 

guardei na minha gaveta. Todos criticando a mudança, todos criticando a idéia de mudança 

do campeonato porque nós queremos ganhar os campeonatos que ganhávamos antes e não 

ganhamos mais. A tese é essa” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 12/10/2007). 

“Mas foi dois anos que o Inter foi afanado, o Inter ia ganhar com essa fórmula” Lauro 

Quadros, debatedor, 12/10/2007). 

“Mas a tese Lauro. O que eu to dizendo que é o que tá correndo por baixo das pessoas 

é de que querem mudar o campeonato porque desse modo só ganha quem tem time. Isso não é 

verdadeiro, mas nas circunstâncias” (Ruy Carlos Ostermann, mediador, 12/10/2007). 
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Nesse exemplo, o mediador traz o ouvinte para o programa, compartilhando as 

manifestações da audiência que chegam fora do horário do Sala de Redação. É uma estratégia 

que não só remete à importância do programa, na medida em que Ruy Carlos Ostermann 

deixa claro que acontecem repercussões dos assuntos (quando diz que recebeu e-mails), mas 

também uma forma de se colocar para discussão o que seria a opinião do ouvinte. Ainda, no 

enunciado “a tese é essa” o mediador enuncia como preponderante no conjunto dos ouvintes 

as opiniões recebidas de uma parcela dos mesmos por e-mail. 

A linguagem-verbal também institui movimentos através da fala e que são realizados 

como estratégias discursivas. Essas referências não são dirigidas somente aos colegas, mas 

também a si mesmos, uma espécie de autorreferência. 

Articular as falas no sentido de compartilhar as experiências pessoais e se colocar no 

próprio discurso é uma das formas utilizadas pelos membros do Sala de Redação para garantir 

a atenção dos colegas de mesa ao debate e mostrar ao ouvinte que os integrantes do programa 

são cidadãos comuns e de diferentes modos estão envolvidos com as múltiplas realidades do 

dia-a-dia. 

“Uma vez eu fiz um teste andando na 101 (rodovia)” (Ruy Carlos Ostermann, 

mediador, 11/10/2007). 

“Tenho um caso familiar, doloroso” (Wianey Carlet, debatedor, 11/10/2007). 

Uma outra forma para garantir a credibilidade junto ao ouvinte é o resgate de discursos 

anteriores, ou seja, os integrantes da mesa-redonda se remetem ao passado para indicar que 

suas opiniões se mantém e são consistentes. 

“Esse centroavante do Corinthians que fez o gol, eu vou falar, eu já tinha falado aqui 

uma vez, eu nunca vi um jogador tão ruim como esse” (Cacalo, debatedor, 15/10/2007). 

“Eu não vou dizer isso agora aqui hoje porque o Internacional empatou com o 

Corinthians. Não, eu digo isso desde que o Corinthians veio ao Beira-Rio. O Corinthians é 

seguramente um dos piores times do campeonato brasileiro” (Guerrinha, debatedor, 

15/10/2007). 

De outro modo, a autorreferência também está ligada às menções que a própria mídia 

faz sobre si mesma, na medida que coloca em cena os seus processos produtivos. 

“Eu não sei, eu não li, eu não encontrei isso na reportagem. Quem contratou, ahn?” 

(Ruy Carlos Ostermann, 11/10/2007). 

Esse mecanismo ativado por Ruy Carlos Ostermann é uma maneira de a mídia pensar 

sobre suas próprias práticas. Ativar esse mecanismo como autorreferência significa 

questionar, apontar e inferir sobre os modos de operação da mídia. 
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“Nós, ontem, registramos aqui” (Kenny Braga, debatedor, 12/10/2007). 

Neste sentido, o próprio processo enunciativo do Sala é auto-referenciado indicando as 

ações que se desenvolvem no programa. Outra questão que aparece é a auto-referencialidade 

no nível da construção de uma opinião do Sala. 

“Pra quem nós torcemos hoje, Guerrinha?” (Lauro Quadros, debatedor, 12/10/2007). 

Naquele dia três jogos seriam realizados pelo Campeonato Brasileiro. Lauro Quadros 

chama Guerrinha e pergunta usando o pronome “nós”, indicando que também é torcedor do 

Internacional como o colega. Essa estratégia funciona para o fortalecimento dos contratos 

com a audiência, pois o uso do “nós” remete também a constituição de uma opinião do Sala 

de Redação. Ainda, essa ferramenta lingüística possibilita ao debatedor trazer o discurso dos 

ouvintes que estão na dúvida para quem “torcer” ou para despertar a atenção deles a esses 

jogos que podem influir na posição do seu time na classificação do campeonato.  

Com efeito, a composição da mesa-redonda do Sala de Redação por outras vozes é 

uma estratégia usada como possibilidade para o estabelecimento de uma maior dinâmica no 

programa, pois o aparecimento dessas vozes faz que novos assuntos surjam e novas falas e 

opiniões se coloquem na mesa. Toda essa conversação que se estabelece também funciona 

como um elemento gerenciador da abertura do Sala de Redação junto aos fatos que 

transcorrem fora do tempo de duração do programa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Durante o processo de construção desta pesquisa, percorremos diversos caminhos com 

o objetivo de conhecermos e entendermos cada vez mais o objeto de estudo. O Sala de 

Redação não aparecia como um programa estranho, pelo contrário, como ouvintes tínhamos 

conhecimento – através do rádio – do seu funcionamento, de quem eram os integrantes e de 

algumas características dos mesmos. 

 Entretanto, o olhar sobre o Sala de Redação era um olhar apenas de ouvinte, que 

desconhecia os múltiplos contextos nos quais o debate acontecia. Inicialmente, acreditávamos 

que apenas o conhecimento das formas que cada um dos membros discursava e de algumas 

ações, como, por exemplo, as intervenções do mediador, eram elementos suficientes para o 

estudo. Não eram. Na verdade, o que tínhamos eram pistas indicativas de alguns caminhos a 

serem seguidos, mas outros tantos foram surgindo ao longo deste trabalho. 

 Como tínhamos idéias sobre o funcionamento do objeto, fizemos uma revisão 

bibliográfica, buscando teorias que pudessem elucidar as questões e que estivessem em 

acordo com os primeiros indícios mostrados pelo Sala de Redação. Pistas estas que surgiram 

apoiadas no próprio nome do programa: Sala de Redação – debates esportivos. A constatação 

da presença de um campo (esportivo) “dentro” de outro (midiático) surgiu também pelo 

conhecimento das ações de sujeitos dos campos e também das pautas do programa, na maioria 

das vezes constituídas pelas temáticas do esporte. No entanto, o olhar de pesquisador serviu 

justamente para mostrar que essa relação entre os dois campos estava constituída de 

movimentos específicos realizados pela mídia na construção de sentidos. 

 Desse modo, o estudo da teoria dos campos sociais tornou-se fundamental na medida 

em que seria a base para o restante do percurso teórico e empírico. Mostrar que a sociedade 

está fundada em ações e atividades realizadas nesses campos foi essencial para 

compreendermos as relações existentes entre eles e, de maneira mais específica, a 

centralidade do campo midiático nesses processos. 

A mídia tem como função, legitimada pela sociedade, a construção simbólica acerca 

das ações e relações que se estabelecem internamente aos campos e entre os mesmos, isto é, 

além de suas fronteiras. Nesta medida, apreende os fatos, interpretando as múltiplas realidades 

existentes, fazendo enquadramentos, recortes, articulando as suas simbólicas com as de outros 

campos e produzindo sentidos. 
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Assim, avançamos e discutimos a especificidade do rádio no agendamento do esporte, 

já que o Sala de Redação é um programa radiofônico que constrói sentidos com base nas 

características dessa mídia.  

Com isso, na terceira parte caracterizamos o rádio, ou seja, a sua singularidade e as 

maneiras como atua na captura do ouvinte, pois as suas características e as maneiras de se 

expressar através de processos enunciativos definem o modo de trabalho nessa mídia. Depois, 

discutimos o formato de um programa de debates em mesa-redonda e, na seqüência, 

pensamos a linguagem e a oralidade como principais ferramentas acionadas pelos debatedores 

nas discussões. 

Principalmente em um debate, o processo de construção de sentidos está constituído 

pela fala e por uma série de movimentos que permeiam as enunciações dos sujeitos, seja 

através da linguagem verbal, que articula palavras e coloca a língua em funcionamento 

através da fala, ou da não-verbal, que está composta por gestos, olhares, toques e 

posicionamentos. Esses movimentos a partir da fala configuram as conversações e permeiam 

as interações instituindo a presença de contextos particulares de enunciação. 

Após essas reflexões teóricas fomos a campo para realizar a etnografia do Sala de 

Redação – debates esportivos. Percebemos que o conhecimento apenas como ouvinte estava 

limitado aos discursos dos integrantes do programa, quer dizer, conhecíamos apenas as vozes 

e suas características, porém, desconhecíamos os contextos em que essas falas eram 

construídas. 

A ida a campo e a reflexão sobre o empírico com base nas teorias estudadas 

possibilitou enxergarmos como são os processos de construção de sentidos pela mídia e os 

movimentos que realiza na tematização dos outros campos. 

A análise mostra que os temas do campo esportivo tem lugar garantido na agenda do 

Sala de Redação, de modo que as discussões são feitas principalmente sobre futebol e, mais 

especificamente, a dupla Gre-nal. Os debatedores procuram fazer inferências sobre as ações 

desse campo e, com base nos seus anseios, fazer juízos de valor às atitudes dos atores do 

esporte. Assim, a mídia procura não só tematizar o esporte, mas também interferir nas ações 

desse campo. Outra forma utilizada para se debater o esporte é trazendo a fala dos seus atores 

para aproximar-se dos ouvintes e, com isso, emitir julgamentos sobre o que é certo ou errado. 

Os sentidos acerca do esporte resultam de atravessamentos, de temas de outros 

campos, de opiniões de torcedores, jornalistas e especialistas. Essa ampla conversação acerca 

do esporte acaba por instituí-lo como um campo complexo perpassado por ações também de 

outros campos.  
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Visualizamos, ainda, que assuntos de outros campos também aparecem na agenda do 

programa desde que sejam fatos extraordinários ou motivos de inquietações dos seus 

membros. 

Quanto ao desenvolvimento do Sala, constatamos que o programa vai além do que os 

microfones captam, estando constituído de inúmeros contextos discursivos e situações que o 

ouvinte não percebe. O Sala de Redação começa, na verdade, na ante-sala, ambiente que está 

composto não apenas pelos lugares físicos mencionados (bar, corredor, hall de entrada da 

rádio e sala da produção), mas ainda por um conjunto de ações desenvolvidas como 

estratégias e que, em determinadas situações, se refletem de forma explícita ou implícita “no 

ar” para o ouvinte. 

A “hora do café” (intervalo) é o momento usado para dar continuidade aos assuntos 

que estavam “no ar”, dizer o que se queria ter dito e não foi possível porque o participante não 

conseguiu entrar no debate, falar o que não deve ser falado ao microfone ou simplesmente 

para comentar outro assunto e tomar um café no bar. Verificamos que, normalmente, os 

debatedores ficam reunidos em grupos menores, mostrando tendências e afinidades. 

Percebemos que os bastidores atuam de maneira efetiva e participam dos contextos 

discursivos. É “fora do ar”, seja dentro do estúdio ou não, que as estratégias enunciativas 

tornam-se mais claras. Aproximar-se do microfone, mostrar interesse pela discussão do 

momento ou olhar atentamente para o colega que fala são algumas estratégias usadas para a 

entrada no debate. 

Ressaltamos a importância e o status que Ruy Carlos Ostermann tem no programa. A 

referência ao mediador como “professor” não é apenas uma estratégia utilizada para se entrar 

no debate, mas também uma forma de demonstração de respeito a sua pessoa. Nesse sentido, 

é a referência também aos colegas de mesa, seja para se ganhar a atenção dos mesmos ou 

intervir na sua fala. 

Para reforçar as situações que o ouvinte desconhece e que se desenvolvem de maneira 

constante, mostramos que os gestos, os olhares, os toques e os posicionamentos constituem 

parte dos próprios discursos. A linguagem não-verbal está intimamente atrelada à linguagem 

verbal e surge como ferramenta central para a articulação das falas, já que é por meio de 

gestos e olhares que os debatedores dialogam, intervêm e buscam entrar no Sala. Mesmo que 

participe de forma efetiva nos propósitos enunciativos de cada um, a voz que o ouvinte escuta 

pelo rádio não é o único elemento contido na enunciação.   

Quando os membros não participam da discussão é porque estão atentos aos 

dispositivos que compõem os contextos de enunciação. A televisão e o jornal são os focos da 
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atenção e disputam a concentração com quem está falando, além de servir como elementos 

que abastecem o programa com informações ou sugestões para a colocação de assuntos no 

debate. A participação de dispositivos dentro do Sala mostra que a mídia pauta a própria 

mídia e existe uma regulação interna ao campo dos seus processos, pois os próprios 

debatedores fazem juízos aos modos de operação da mídia. 

A presença de dispositivos evidenciou que nem sempre as interações se estabelecem 

entre todos os componentes do Sala. Dependendo do assunto discutido, seus participantes 

podem estar atentos à televisão, ao jornal ou simplesmente se retirarem do debate afastando-

se do microfone. 

Portanto, o trabalho mostrou que são variados os movimentos realizados pelos 

debatedores durante o programa e nos bastidores com o objetivo de articular estratégias 

enunciativas. Observamos que uma mesma situação revela diferentes ângulos de constatação 

dos contextos discursos. 

O acionamento de estratégias para contatar seus ouvintes passa pela oralidade. A 

expressão da opinião desses interlocutores, as referências aos discursos feitos em programas 

anteriores, a introdução dos atores do campo esportivo, os questionamentos sobre os fatos e as 

buscas por respostas aos mesmos são mecanismos articulados através da fala para manter a 

audiência e estabelecer contratos. 

Enfim, a identidade do programa Sala de Redação – debates esportivos é constituída 

pelas características peculiares de cada um dos seus debatedores, que instituem múltiplos 

movimentos nos processos de enunciação com o objetivo de construir sentidos e reforçar os 

vínculos com o público.  

O estudo do Sala de Redação mostrou que as relações entre o campo midiático e os 

demais campos são complexas e frutos de deslocamentos, tensões, apropriações de 

simbólicas, entre outras. Mas, acima de tudo, a centralidade da mídia e a sua gerência no 

conjunto das relações sociais revelou parte das estratégias utilizadas no processo de 

construção de sentidos. 

Acreditamos que esse trabalho traz contribuições para a sociedade na medida em que 

estuda os processos, as relações e ações que se desenvolvem entre campos distintos, 

evidenciando suas lógicas de funcionamento internas e as estratégias que desenvolvem para se 

legitimarem, terem autonomia e, portanto, se relacionarem com os demais. 

Por fim, consideramos que a pesquisa abre brechas para novos estudos em programas 

radiofônicos com vistas à participação de outros dispositivos nos seus contextos discursivos e 

nos seus processos de construção de sentidos. 
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