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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar as estratégias de captura do ouvinte do 

programa A Região É Notícia da Rádio São Roque AM, de Faxinal do Soturno. Para isto, 

observou-se através das entrevistas realizadas no programa a forma e os tipos deste gênero tão 

importante do radiojornalismo e que compõe o programa. Uma das metodologias usadas foi 

entrevista a aberta, realizada com o apresentar do programa Roberto Cervo.  Conceitos sobre 

midiatização, radiojornalismo e  contratos de leituras também foram abordados nesta pesquisa 

e contribuíram para a análise deste objeto de estudo 

Palavras-chave: contratos de leitura, midiatização, entrevista, rádio. 

 

ABSTRACT 

 

This research paper looks into the strategies to capture the audience of the radio show “A 

Região é Notícia” aired by the São Roque AM radio station, from Faxinal do Soturno. For 

this, it was observed through the interviews held in the show the model and the types of such 

an important genre of radio journalism and that is a part of the show. One of the 

methodologies used was the open interview methodology, performed with the show’s 

presenter, Roberto Cervo. Concepts about mediatization, radio journalism and readings’ 

contracts were also approached on this research and contributed to the analysis of this object 

of study. 

Keywords – readings’ contracts, mediatization, interview, radio 
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1 INTRODUÇÃO 

  O rádio tem uma enorme força de abrangência. Mesmo com o advento da internet e as 

novas tecnologias, o rádio que esteve ameaçado continua firme e forte, aliando mobilidade e 

imediatismo na transmissão de informações principalmente nas localidades com um menor 

número de habitantes, onde na maioria das vezes o rádio torna-se o único canal de 

comunicação que traz informações regionais. 

 Com base nisto, e na audiência do programa A Região É Notícia, da Rádio São Roque 

de Faxinal do Soturno, (única rádio com sede na Quarta Colônia de Imigração Italiana, 

localizada na região central do RS) surgiu o interesse deste pesquisador neste objeto de estudo 

para executar o Trabalho Final de Graduação (TFG 2), do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo, da Unifra, de Santa Maria. Outro fator determinante para o interesse nesta 

pesquisa foi que o pesquisador trabalhou no jornal Cidades do Vale, localizado junto a Rádio 

São Roque e de propriedade do empresário Roberto Cervo, dono destes dois meios de 

comunicação. Com o contato diário com a rádio e muitas vezes realizando matérias sobre as 

entrevistas do programa para o jornal, este pesquisador tomou gosto e curiosidade para tornar 

real esta pesquisa. E ainda, há o fato da pesquisa ser inédita, pois não há nenhum estudo 

científico sobre o programa, o que também estimulou o início desta pesquisa. 

  Diante de alguns elementos encontrados no objeto de estudo, como por exemplo, o 

programa ser basicamente de entrevistas, tornou-se possível definir o objetivo geral desta 

pesquisa, que girou em torno da análise das estratégias de captura do ouvinte por meio das 

entrevistas realizadas no A Região É Notícia, e também pela performance do apresentador 

Roberto Cervo.  

 Mas até chegarmos à análise, trouxemos embasamentos fundamentais para o 

desencadeamento desta pesquisa. No segundo capítulo, vamos falar sobre midiatização, da 

evolução e transformação dos meios de comunicação e da importância destes, na sociedade 

contemporânea. 

 Dando continuidade ao termo midiatização, abordaremos como o jornalismo se 

comporta diante de toda esta midiatização. Jornalismo mais midiatização, mais do que nunca 

ainda juntos nos dias de hoje.  
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  No quinto capítulo traremos uma visão geral do radiojornalismo na atualidade, 

incluindo principalmente as entrevistas, este gênero tão rico dentro do radiojornalismo e que é 

o carro-chefe do programa em questão. Ainda vamos falar sobre o papel do locutor. 

 O sexto capítulo servirá para uma breve contextualização sócio-histórica do objeto de 

estudo. Contaremos desde a fundação do município sede da emissora até o nascimento da 

Rádio São Roque, assim como a história do programa A Região É Notícia e o perfil do 

apresentador Roberto Cervo. 

 Os percursos metodológicos e as informações sobre como realizou-se esta pesquisa 

constam no sétimo capítulo. No oitavo capítulo, está a descrição de três programas 

observados. Na  sequência estão elencadas as estratégias usadas no programa A Região É 

Notícia para persuadir o ouvinte da Quarta Colônia.  

 No último capítulo, constam as considerações finais deste Trabalho Final de 

Graduação (TFG2) e as apreciações sobre o trabalho realizado.  
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2 A SOCIEDADE EM VIAS DE MIDIATIZAÇÃO  

  A midiatização atinge todos os setores da sociedade contemporânea. Este fenômeno 

pode-se dizer, é bem recente, e é marcado pela lógica dos processos interacionais dos meios 

midiáticos, acompanhando da evolução tecnológica que atinge a nossa sociedade, 

principalmente na última década. 

  Estes processos resultaram na passagem da sociedade dos meios à sociedade 

midiatizada; os embates entre os campos sociais, marcados pela centralidade da mídia, cujas 

lógicas de funcionamento têm afetado outros campos, havendo um cruzamento de interesses, 

negociações, disputas e inter-relações. 

  Notamos as formas de relações e interações entre os indivíduos e os meios, destacando 

os processos realizados na constituição de vínculos estabelecidos no contexto da midiatização 

das práticas sociais. 

  

Atualmente, encontramos a midiatização na existência de uma cultura pós-moderna, 

de lógicas e operações de natureza midiática que se inscrevem na vida da sociedade, 

permeando e constituindo suas formas de organização e funcionamento, desta forma 

constituindo as condições de acessibilidade e de consumo por parte dos indivíduos. O 

processo ocorre na “sociedade midiática” e atualiza-se, de modo intenso e generalizado, na 

atualidade, com a transformação na sociedade midiatizada. 

  O contexto da midiatização desenvolve-se em dados históricos distintos por causa da 

evolução dos meios massivos, que complica os modos e as estratégias utilizados pela mídia na 

captura e aquisição de suas audiências:  

 

a sociedade na qual se engendra e se desenvolve a midiatização é constituída por 
uma nova natureza sócio-organizacional na medida em que passamos de estágios de 
linearidades para aqueles de descontinuidades, onde noções de comunicação, 
associadas a totalidades homogêneas, dão lugar às noções de fragmentos e às noções 
de heterogeneidades (FAUSTO NETO, 2006, p.3). 

 

  A proposição do autor acaba com os paradigmas que sustentavam a estruturação e 

homogeneização da sociedade frente à convergência tecnológica, pois o que existe atualmente 

é uma ambientação que funciona como uma nova forma de sociedade, fragmentada e 

heterogênea, impulsionada pelos novos mecanismos geradores de sentidos, cujas interações 



 

 

   

                                                                                                                                                                                10 

 

sociais se estabelecem através de ligações sociotécnicas que os indivíduos mantêm com os 

meios.  

 Já na concepção de Mata (1999), há mudanças nos modos de pensar, nas matrizes e 

modelos culturais que reconfiguram as experiências identitárias, baseadas nas diversidades 

que os vínculos sociais constroem. Na contemporaneidade dos meios massivos, perpassados 

por interações complexas de produção e representação de sentidos, destacam-se as 

transformações nos regimes de visibilidade, possibilitadas pelo campo das mídias, espaço de 

embates e legitimação dos campos. 

 Outra perspectiva para a compreensão do conceito de midiatização é assumida por 

Eliseo Verón (1997), que o considera como um fenômeno que transcende os meios enquanto 

instrumentalidades, pois esse fenômeno surge como processo originado tanto pela evolução 

tecnológica quanto pelas demandas sociais. A comunicação midiática resulta da articulação 

entre dispositivos tecnológicos e as condições específicas de produção e recepção.Esta 

consideração do autor afirma toda nossa introdução quanto ao desenvolvimento acelerado das 

novas tecnologias. 

  Desta forma segundo Verón (1997) “um meio de comunicação social é um dispositivo 

tecnológico de produção-reprodução de mensagens associado a determinadas modalidades (ou 

práticas) de recepção de mensagens ditas” (VERON,1997,p.13). 

 Assim é possível entender que a mídia, enquanto instituição faz a mediação entre os 

campos sociais e atores sociais, sendo o suporte técnico, da produção e recepção, 

configurando a estrutura do mercado discursivo. 

 Para Sodré (2006), a midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas 

no sentido da comunicação entendida como processo informacional , a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação – a que poderíamos 

chamar  de tecno-interação – caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível, denominada médium.  

 

A midiatização é uma atividade de operação de inteligibilidade social. É a chave 
hermenêutica para a compreensão e interpretação da realidade. A sociedade percebe 
e se percebe a partir do fenômeno da mídia. Se um aspecto ou um fato não é 
midiatizado, parece não existir. A midiatização como um novo modo de ser no 
mundo coloca-nos numa nova ambiência...A tecnologia midiática é uma ambiência 
que trabalha na construção de sentido, induzindo uma forma de organização social.  
Em uma visão mais ousada, pode-se afirmar que a midiatização está, talvez, 
configurando a possibilidade da busca de uma visão unificada da sociedade 
(SODRÉ, 2006, p.48). 
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 Gomes (2008), define a midiatização como um princípio, um modelo e uma atividade 

de operação de inteligibilidade social. Segundo Luhmann, (2005), a transformação da 

‘sociedade dos meios’ na ‘sociedade midiatizada’, é uma conseqüência da interrupção do 

‘contato direto’ entre os indivíduos, pela presença da mídia. 

Um dos efeitos desta sociedade que passou a ser midiatizada, é que segundo Mata 

(1999), os meios já não podem ser mais entendidos como transportadores de sentidos, nem 

‘espaços de interação entre produtores e receptores’, mas marca, modelo, matriz, 

racionalidade produtora e organizadora de sentido. 

 A sociedade dos meios trata de estabelecer uma interação com os atores sociais, uma 

relação de troca. Conforme Rodrigues (1999) “na sociedade dos meios, estas estão em uma 

‘zona de contato’ com os demais campos sociais. Significa que os campos estão em interação, 

não conformados por suas fronteiras, enquanto territórios estáticos” ( RODRIGUES, 2009, p. 

67). 

  Para Fausto Neto (2008) a transformação de uma sociedade caracterizada pela 

mediação dos meios em uma sociedade midiatizada, alteraria a questão da autonomia do 

campo dos mídias, e no caso, do jornalismo. 

  

Trata-se da inscrição de uma ordem tecno-discursiva das lógicas e de operações 
midiáticas a permear a estrutura social, suas diferentes práticas e interações, e 
deslocando de modo transversal, para as instâncias societárias, os fluxos e efeitos 
sócio-técnicos, caracterizados pela cultura e operações midiáticas. Não se trata mais 
da existência do campo midiático como um lugar protagonista, mas a expansão para 
toda esfera da organização social de referência da cultura das mídias, enquanto 
operações tecno-simbólicas (FAUSTO NETO, 2008,p. 111). 
 
 

 Ainda conforme Fausto Neto (2008) os processos de midiatização repercutem,  sobre 

o campo das mídias, dos demais campos e dos atores sociais, e reestrutura os  modos de 

conexão destas três instâncias – campos sociais, mídias e atores sociais: 

 

na sociedade da midiatização, os processos midiáticos ampliam sua importância 
através de várias plataformas produtivas  e de circulação de mensagens e de 
sentidos. São processos que em função de sua diversidade e complexidade, passam a 
levar em conta novos regimes de contato visando a interação com receptores...A 
midiatização ao mesmo tempo que institui a ambiência e elementos de novo modelo 
de interação, fundamentada em sua cultura, enseja também a fragmentação de 
dinâmica interativas , segundo operações de sentidos que não conseguem ser 
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reguladas pelos protocolos dos contratos de leitura, formulados em produção 
(FAUSTO NETO, 2008, p.112). 

 

 Segundo Gomes (2006), a midiatização vai alem de um uma mediação singular: os 

processos midiáticos são compreendidos como um novo modo de ser no mundo, que o autor 

considera uma nova ambiência. Dentro da midiatização nasce um novo tipo de jornalismo, o 

midiatizado. Para entendermos este novo fenômeno vamos abordá-lo no capítulo seguinte. 
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3 O JORNALISMO NA SOCIEDADE MIDIATIZADA 

Hoje em dia a midiatização é um termo que faz parte da nossa sociedade, tudo o que 

acontece de importante ou de excêntrico em nossa sociedade passa pelos meios de 

comunicação. Um acontecimento ou fato tem valor para a sociedade quando é midiatizado. 

Soster (2009 ressalta que o jornalismo que emerge com mais visibilidade nos dias de hoje é o 

midiatizado e explica seu surgimento: 

 

Se estabelece a partir do momento em que a sociedade se midiatiza, porque 
assentada em uma base natureza sócio-técnica e discursiva, cujas origens são 
antigas, mas mais visivelmente perceptíveis a partir da digitalização, na década de 
70, e da internet, na década de 90 no Brasil e dez anos antes do mundo ( SOSTER, 
2009, pp. 77-178). 

  

 A midiatização é como se fosse um canal dos meios de comunicação com a massa, 

um canal que abastece a sociedade com informação, estabelecendo o que é importante ou não. 

Para Sodré “a mídia aparece como dispositivo de conversão do social ao público, já que a 

midiatização é hoje um processo central de visibilização e produção dos fatos sociais na 

esfera pública” (SODRÉ, 2006,p.49)   

Uma das categorias conceituais do jornalismo midiatizado, conforme Soster, (2009), é 

a auto-referencialidade, segundo o autor, ela pode ser identificada quando os media passam a 

se referir às suas próprias operações. Às vezes eles fazem isso por meio de marcas, em suas 

construções discursivas, e repetem, em seu interior, uma operação do próprio sistema. 

  A autora chilena, Mar de Fontcuberta (2007), aponta dois tipos de jornalismo que 

moldam a sociedade midiatizada: o Mosaico e o Sistema. Podemos dizer que um é o oposto 

do outro. O Mosaico tem como uma das características mais marcantes o fato de ter conteúdos 

desagregados. Enquanto, o sistema, possui característica contrária, que é a de articular os 

conteúdos. 

 O Jornalismo Mosaico no ponto de vista da autora faz parte da pós-modernidade, o 

qual se caracteriza pela ausência de grandes relatos como também pela presença de conteúdos 

desagregados, o que dificulta uma maior compreensão do receptor em relação ao fato. Para 

Fontcuberta, (2007), “pode-se falar do Jornalismo Mosaico quando um diário oferece seu 
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conteúdo desarticulado, sem nenhum tipo de planificação prévia”. Ela exemplifica, citando 

como isto ocorre no Chile: 

 

por exemplo, nos jornais chilenos é freqüente encontrar uma seção denominada 
crônica, que ocupa páginas inteiras, que convém notícias de todos os tipos. Pode-se 
encontrar notas sobre polícia, tráfico, partidos políticos ou terremotos...Também 
pode falar-se do jornalismo mosaico quando um acontecimento que necessita ser 
explicado de diversos ângulos (político, econômico, social, etc.) se oferece de forma 
dispersa, desagregando as seções de economia e política, etc. em vez de oferecer ao 
leitor  uma visão integra da notícia, com suas implicações  conseqüências 
(FONTCUBERTA, 2007, p.41-42). 

 

Pois ao contrário do Mosaico, o Jornalismo Sistema tem como marca a concisão, o 

contexto do fato, o que facilita a vida do leitor-receptor, por trazer uma ampla cobertura do 

acontecimento em questão. De acordo com Fontcuberta o Mosaico é um tipo  de jornalismo 

que não desagrega os acontecimentos e que contemple e promova a articulação em um 

contexto determinado. Assim, estabelece uma gama de interações com os receptores que 

contribui com a construção de sentido e a compreensão da realidade: 

 

o jornalismo pode ser considerado como um sistema que contém outros sistemas: 
uma área, uma página, uma seção...Também podemos considerar que um sistema 
está contido e determinado por outros sistemas: na sociedade em que se difunde; ou 
a empresa que pertence...É o contrário da informação mosaico, porém não implica 
na homogenização dos conteúdos, sem coerência(FONTCUBERTA, 2007, p. 41). 

 

  Além de não desagregar os acontecimentos, conforme Fontcuberta,  o Jornalismo 

Sistema “contempla e articula em um contexto determinado e que estabelece uma gama de 

interações com os receptores que possam contribuir com a construção de sentido e 

compreensão da realidade” (FONTCUBERTA,2007, p.42). 

Porém na visão de Fontcuberta muitas notícias sequer vêm à tona na sociedade, o que a autora 
considera errado e, explica:  

 

o jornalismo sistema explica os processos em que os fatos aparentemente novos e 
inesperados são sucessivas pontas de muitos icebergs sociais cujas partes ocultas 
nunca foram suficientemente mostradas. E para mim as notícias necessitam ser 
explicadas, analisadas e interpretadas desde seu princípio até o seu fim( 
FONTCUBERTA,2007,p. 42 ) 
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  Ao longo deste texto pode-se perceber as claras diferenças do Jornalismo Mosaico 

para o Jornalismo Sistema. Um difere extremamente do outro. São dois tipos de jornalismo 

emergentes, mas que possuem por natureza características opostas.  

  A autora Fontcuberta reforça isto ao comparar as marcas do Jornalismo Mosaico e do 

Jornalismo Sistema. Para Fontcuberta (2007) o Mosaico tem como características: desagregar 

e descontextualizar as informações, necessita de uma ligação interna da pauta, distribui seus 

conteúdos de maneira aleatória, preocupa-se mais com o fato do que com o significado, 

explica seus conteúdos mediante uma simplificação, pode responder a um formato pré-

estabelecido, é um sistema fechado, concebe sua audiência como um grupo de consumidores. 

  Por outro lado o jornalismo Sistema, conforme Fontcuberta, (2007), tem as seguintes 

características: conecta seus conteúdos, articula e explica; mostra uma coerência na 

organização interna da pauta que responde a um desenho pré-estabelecido; tem suficiente 

flexibilidade para estabelecer variações nesse desenho sem que se alterem os significados; 

integra os textos em um contexto; mostra e explica o desenrolar do processo que o originou, 

suas causas e consequências; prefere inovar a seguir a fórmula de um formato; oferece dados 

com significados; é um sistema aberto; concebe o receptor como um usuário.  

 No próximo capítulo, vamos trazer os pontos de vistas de autores conceituados sobre 

o radiojornalismo, um dos modos mais eficazes e rápidos de informar a população acerca de 

qualquer notícia.  

3.1 O RADIOJORNALISMO NA ATUALIDADE 

  Um dos meios de comunicação mais eficientes sem dúvida é o rádio. Mobilidade, 

rapidez e informação são algumas das características mais marcantes e presentes na 

rádiofusão. Chanttler e Stewart (2007), acreditam que o rádio talvez seja o melhor meio para 

realizar transmissões ao vivo de fatos que estejam ocorrendo “agora”.  Os autores consideram 

que “por exigir pouco aparato tecnológico, uma notícia pode ir ao ar em segundos, sendo 

transmitida quando o fato se desenrola. O rádio trabalha melhor com notícias que requeiram 

uma reação rápida” (CHANTTLER E STEWAR,2007,p.10).  

 Igualmente a Chantler e Stewart, o autor Meditsch, (2007), reflete o fato de o rádio 

ser um meio de comunicação de fácil acesso ao receptor sendo também um sistema de 



 

 

   

                                                                                                                                                                                16 

 

comunicação aberta, o que significa que qualquer pessoa que possua um receptor e que se 

encontre no raio de alcance da emissão pode receber a mensagem: 

a facilidade de transportar um aparelho de rádio e o alcance de suas ondas sonoras 
fazem com que ele esteja em toda parte – dentro e fora de casa; no centro da cidade 
e no meio do campo. Acrescente-se a isso o fato de qualquer pessoa, mesmo 
analfabeta, poder escutar rádio. E também o fato de isso poder ser feito a qualquer 
momento: quando se acorda, trabalha ou adormece. A grande penetração do rádio 
lhe dá consciência do papel instrutivo relevante que possui (PORCHAT,2004, p. 
99). 

 O motivo que as pessoas ouvem as notícias por meio do rádio? Segundo Chantler e 

Stewart:  

 as pessoas ouvem as notícias pelo rádio quando precisam saber mais rapidamente o 
que está acontecendo. Elas compreendem que por ser a notícia radiofônica simples e 
curta, tem mais facilidade de manter o compromisso com a atualidade e se concentra 
simplesmente nos fatos a serem reportados (CHANTTLER E STEWAR,2007,p.10). 

   

A forma simples e concisa como a notícia é dada no rádio repercute de maneira fácil 

ao aos ouvintes. Porchat, 2004, explica-nos melhor esta questão: 

a força e o poder do rádio surpreendem a todo momento. A informação repercute de 
forma instantânea, direta ou indiretamente. Um ouve, fala para o outro e todos 
acompanha o fato, num alcance espantoso. A consciência disto é fundamental nas 
atividades do jornalismo. Consciência da capacidade que tem de atingir todas faixas 
do público, de mobilizar e agitar a cidade; de unir e politizar a população( 
PORCHAT, 2004, p.35). 

 

Além disso, o rádio desperta no ouvinte a capacidade de imaginar o acontecimento. A 

voz do locutor remete o ouvinte a um mundo que só ele vê através do seu poder de 

imaginação.  

O rádio é a melhor mídia para estimular a imaginação. Explorando o seu maior 
potencial – rapidamente levando ao ar cenas e descrevendo o evento de forma que o 
ouvinte possa visualizar o que está acontecendo – você está usando a mais poderosa 
ferramenta de que tem posse: a imediatidade e as imagens mentais. O ouvinte 
sempre tenta imaginar o que está ouvindo, o que está sendo descrito (CHANTLER e 
STEWART, 2007, p.10). 

 

3.2 O RÁDIO LOCAL 

 A maior parte das emissoras são de pequeno alcance, ou seja, de caráter regional. 

Logicamente a sua audiência se concentra neste eixo de população que a mesma atinge, no 
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qual as notícias locais em sua maioria são as de preferência deste público. Se não existirem é 

quase certo que a emissora estará fadada a falência. Conforme Chantler e Stewart, (2007), 

uma estação de rádio local jamais convenceria sem notícias locais: 

a maior força da notícia radiofônica pela rádio local é que ela dá à estação seu 
sentido de ser verdadeiramente local. As estações de rádio locais preocupadas em 
atingir uma ampla audiência arriscam-se a ignorar o entorno. Num mercado 
crescentemente competitivo, a notícia é uma das poucas coisas que possibilitará à 
emissora local oferecer ao ouvinte a sensação de conversa ao pé do ouvido. Notícias 
sobre a comunidade em torno costumam ser tão importantes para o ouvinte quanto 
as notícias em torno do mundo – ainda que para toda regra haja exceção 
(CHANTLER E STEWART ,2007, p.10-11) 

 

  Na visão de Chantler  e Stewart (2007), a emissora local lida com notícias locais. Os 

autores recomendam os radiojornalistas ou locutores neste ponto: “Tente enfatizar o máximo 

possível o ângulo local como o ponto mais alto de sua notícia”.   

3.3 O PROFISSIONAL E O PAPEL DO RADIOJORNALISMO 

O poder de um radiojornalista de escolher a notícia que de alguma forma irá mexer 

com a sociedade ou mesmo irá marcar para sempre os  ouvintes pela sua importância aliada 

ao talento do radiojornalista é algo de extrema importância para os dois lados. Para Chantler e 

Stewart o primeiro “passo para se tornar um radiojornalista é entender a força dessa mídia e a 

razão de sua potência. Você pode usá-la para produzir um conteúdo radiofônico forte e 

memorável” (CHANTTLER E STEWAR,2007,p.12). 

Os autores são bem claros da importância de que o radiojornalista não deve proferir 

uma informação vaga ao ouvinte. Eles também lembram o fato de que o radiojornalista não 

deve realizar uma pronúncia com palavras difíceis ou querer dar uma de intelectual:  

o negócio do rádio é comunicar. Se falharmos no que se refere à comunicação, 
também falharemos no que se refere ao radiojornalismo. Você deve almejar sempre 
inteligibilidade – imediata inteligibilidade. Uma frase cheia de meandros, uma 
expressão ambígua, uma sentença gramaticalmente descuidada ou uma sequência 
ilógica de eventos são fatais para o radiojornalismo; nele não há lugar para 
complexidade, vaguidade ou obscuridade. Você deve saber exatamente o que quer 
dizer, com direcionamento, simplicidade e precisão (CHANTLER e STEWART, 
2007, p.47). 

 

 Um dos desafios das emissoras é encontrar profissionais capacitados para dar conta 

do que exige o novo receptor. Segundo Fontcuberta (2007), o receptor pede cada vez mais um 

conteúdo articulado e de fácil compreensão . É o que afirmam os autores Chantler e Stewart: 
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a indústria radiofônica está crescendo rapidamente e o principal problema é 
encontrar profissionais capacitados para desenvolver o trabalho. Não há falta de 
pessoas que gostariam de o fazer. Infelizmente, nem todas têm habilidades 
suficientes para corresponder as suas ambições. Um radiojornalista competente tem 
que combinar as aptidões tradicionais dos repórteres com a habilidades dos novatos 
(CHANTLER e STEWART,2007, p.11). 

 

  O radiojornalismo é hoje um dos grandes atrativos do rádio. Segundo Meditsch, 

(2007) na língua portuguesa, o jornalismo produzido e veiculado pelo rádio tem sido 

designador geralmente como radiojornalismo. Para Porchat, 2004, a reportagem esta como a 

base do radiojornalismo, e se relaciona com todas as outras atividades jornalísticas da 

emissora. Além disso, a mobilidade do rádio permite que o fato seja transmitido no momento 

de sua ocorrência. 

Em um rádiojornal, por exemplo, Chantler e Stewart, (2007), aconselham que a 

primeira coisa a ser feita é escolher a notícia de abertura. Ela deve ser a mais importante 

naquele instante e a que mais, na opinião do jornalista, prenderá a atenção dos ouvintes. Em 

um radiojornalismo qualificado é indispensável que o repórter se comunique a todo instante 

com os demais colegas que fazem parte do processo. Conforme Porchat (2004),  o trabalho do 

repórter é a base do processo radiojornalístico e  não pode ser feito de modo independente. 

Assim, o repórter precisa se comunicar permanentemente com o pauteiro, o radioescuta, com 

o redator, o editor, com o apresentador e a equipe técnica e a chefia. 

 O radiojornaslimo também tem a tarefa de criar pautas novas sem se basear em outros 

veículos como por exemplo jornal ou televisão que perdem em muito em agilidade para o 

rádio. De acordo com Porchat, 2004, por ser ágil e rápido na transmissão da informação,  

rádio que deve gerar novos assuntos entre os meios de comunicação. Fazer uma pauta em 

cima de uma notícia de jornal ou do que a televisão já mostrou contrária a proposta de um 

radiojornalismo vivo e dinâmico. 

  Dentro do radiojornalismo um dos gêneros que se destaca é a entrevista. No capitulo 

seguinte vamos falar sobre os formatos de entrevista, da relação entre entrevistador e 

entrevistado e da postura que o entrevistador deve ter diante de sua fonte e de seus ouvintes. 
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4 O PAPEL E A FUNÇÃO DA ENTREVISTA NO RÁDIOJORNALIS MO 

 Um dos principais métodos usados para obter informações de uma fonte em qualquer 

meio de comunicação é a entrevista e o grande beneficiado com isto, é o ouvinte que está do 

outro lado do rádio. Na concepção de Mcleish (2001),  este gênero tem como função principal 

esclarecer, nas palavras do entrevistado, fatos, razões ou opiniões sobre um determinado 

assunto, para que assim o ouvinte possa tirar uma conclusão em relação ao que esta sendo 

dito: 

 

a entrevista deve ser o que parece ser – perguntas e respostas em benefício do 
ouvinte interessado. O entrevistador age em nome do ouvinte, fazendo as perguntas 
que este gostaria de fazer. A entrevista é uma oportunidade de informar não apenas o 
que o ouvinte quer saber, mas também o que ele precisa saber. É um elemento 
valioso de radiofusão e é preciso tomar cuidado para não ser deturpado, no mínimo 
por abusos casuais como o culto à personalidade por parte dos radialistas 
(MCLEISH,2001, p.43) 

 

  Mcleish ainda lembra que “a entrevista é um diálogo com um objetivo definido. Por 

um lado, o entrevistador sabe qual é esse objetivo e conhece alguma coisa do assunto. Por  

outro, ele se coloca no lugar do ouvinte, fazendo perguntas numa tentativa de descobrir mais 

coisas” (MCLEISH,2001, p. 44). O autor nomina isto, como uma “ingenuidade esclarecida”. 

  

   Conforme Barbeiro e Lima, 2003, a entrevista feita em rádio tem uma grande 

vantagem em relação à realizada no jornalismo impresso, no caso, o poder de dar mais 

emoção. Essa se manifesta tanto no entrevistado como no entrevistador. Boas entrevistas são 

as que revelam novos conhecimentos, esclarecem fatos e marcam opiniões. Com o tempo, 

segundo o autor, o jornalista vai aprimorando a arte de perguntar e de tirar do entrevistado 

mais do que ele gostaria de dizer determinado assunto.    

 

 Segundo Chantler e Harris, 1992, o objetivo da entrevista é produzir uma sonora para 

ser transmitida. Essa sonora pode ser ao vivo ou gravada. Se for gravada – o que é mais 

comum – resultará numa matéria que pode ter de quinze segundos a alguns minutos. Mcleish, 

2001, destaca que é fundamental para o entrevistador saber qual o seu objetivo. 

 Para Medina (1992), a entrevista é uma das principais formas de trabalho de um 

veículo de comunicação. De acordo com o autor, há um tripé técnico que rege o nascimento 



 

 

   

                                                                                                                                                                                20 

 

da notícia e que é formado pela elaboração da pauta, observação do real noticiável e pela 

entrevista. Quem ganha com as informações geradas por meio de uma entrevista é o receptor 

que  tem acesso a inúmero fatos através deste diálogo rico em informações na maioria das 

vezes. Os autores Wilby e Conroy (1994) explicam que, através da entrevista no rádio, 

oouvinte tem acesso a uma ampla gama de histórias, pontos de vista, opiniões etestemunhos 

de vida. Já segundo Tramontina (1996), nos dias de hoje a entrevista é de fundamental 

importância, ressaltando que as relações entre quem pergunta e quem responde deixaram de 

ser um simples “toma-lá-dá-cá”. 

 Barbosa Filho, 2003, afirma que as entrevistas noticiosas podem se dividir em 

informação estrita e informação em profundidade. A primeira seria mais comum de escutar-se 

no rádio, pelo fato de ser mais curta, o que torna a programação ágil. Ao contrário disso, a 

entrevista em profundidade resulta em informações extras ao acontecimento para que o 

ouvinte possa fazer uma leitura crítica da notícia: 

 a entrevista é formalmente um diálogo que representa uma das fórmulas mais 
atraentes da comunicação humana. Produz-se uma interação mútua entre o 
entrevistado e o entrevistador, fruto do diálogo. Esta interação – natural na 
comunicação humana em nível oral – exerce um efeito de aproximação no ouvinte, 
que se sente incluído no clima coloquial, ainda que não possa participar (PRADO, 
1989, p. 76)  

Para Charaudeau, 2006, existem três tipos de situações de diálogo bem próximas, são 

elas: a entrevista, o bate-papo e a conversa. No ponto de vista Charaudeau, 2006, a entrevista, 

determina uma diferenciação de status, de tal maneira que um dos parceiros seja legitimado 

no papel de perguntar e o outro num papel de questionado com motivos para ser questionado. 

A troca contínua de fala se acha então regulada e controlada pela instância entrevistadora de 

acordo com suas finalidades.     

4.1 OS FORMATOS E OS TIPOS DE UMA ENTREVISTA    

 Na concepção do autor francês Charaudeau, (2006), “a entrevista jornalística possui 

características de qualquer entrevista mas, além disso, ela é especificada pelo contrato 

midiático: entrevistador e entrevistado são ouvidos por um terceiro-ausente, o ouvinte, num 

dispositivo triangular”. O autor fala em diversos segmentos de entrevista.           

  Para Charaudeau (2006), a entrevista política se define pela proposta de concernir à 

vida cidadã, e pela identidade do entrevistado. O entrevistado é um ator representante de si 

mesmo ou de um grupo que participa da vida política ou cidadã, no qual provêm um certo 
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poder de decisão ou de pressão. O entrevistador, por sua vez, tenta extrair do convidado o 

máximo de informações e fazer aparecer as reais intenções do mesmo.  

 Outro gênero é a entrevista de especialista ou expertise, no qual Charaudeau (2006), 

diz ter “propósitos técnicos ligados a aspectos da vida social, econômica e científica”. É 

quando na maioria dos casos um especialista, sábio, experto, em grande parte desconhecido 

do público, esclarece um problema, orienta um debate público sobre o seu tema tratado, ciente 

que deve dar uma resposta simples para que leigos no assunto possam compreendê-la.         

  Charaudeau (2006) também descreve a entrevista testemunho, que conforme ele, têm 

como função, de ser ora relato de um acontecimento apontado como ao menos interessante 

para ser tratado pelos meios de comunicação, ora uma breve opinião relacionada aos fatos da 

atualidade. O entrevistado, na maior parte do tempo, é desconhecido, tendo a missão de 

testemunhar por ter sido observador ou vítima do acontecimento em questão.    

  Charaudeau (2006), classifica outro gênero de entrevista, o cultural . Segundo o autor, 

trata-se da vida literária, cinematográfica, artística, procurando adentrar nos mistérios da 

criação. O convidado, frequentemente autor de obras publicadas (ou simplesmente um 

crítico), tem maior ou menor notoriedade, mas, de toda maneira, fica consagrado pelo simples 

fato de ter sido convidado. O entrevistador representa vários papéis discursivos, de 

intimidade, de conivência de entusiasmo, assegurado , pelo conhecimento que possui a 

respeito da obra do autor, tirar uma resposta que seria suscetível de revelar os arcanos do 

mistério da criação artística.   

 Já o gênero entrevista de estrelas, conforme  Charaudeau (2006) é direcionado à vida 

das personalidades da cena artística. O entrevistado, mais ou menos em evidência, está 

condicionado a aparecer na mídia e fazer uma boa figura para manter sua notoriedade, então 

ele se presta, com maior ou menor boa vontade, às perguntas do entrevistador, que procura 

fazê-lo discorrer sobre sua vida particular. O entrevistador pode adotar táticas discursivas ora 

de conivência e de sedução, às vezes de provocação, e até de impertinência e insolência.        

 Já Mcleish, resume a entrevista em três esferas: informativa, interpretativa e 

emocional. Porém ressalta que os três tipos podem ser envolvidos em qualquer outra 

categoria do gênero entrevista.  
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  Como o nome por si só já diz, a entrevista informativa tem como ato principal emanar 

informações ao ouvinte. Segundo Mcleish, (2001), a sequência torna-se importante para que 

os detalhes sejam bem claros. Poderá haver antecipadamente bastante discussão para 

esclarecer qual a informação desejada e permitir que o entrevistado tenha tempo de recordar 

ou verificar algum dado.  

  Na entrevista interpretativa, conforme Mcleish (2001), o entrevistador fornece os fatos 

e pede ao entrevistado que os comente ou explique. O objetivo é expor o raciocínio dele ou 

dela, permitindo ao ouvinte fazer um julgamento sobre o senso de valores ou as prioridades 

do entrevistado. 

 A entrevista emocional explora as emoções e os sentimentos do entrevistado, para que 

o ouvinte compreenda o lado humano do que está acontecendo.  Conforme Mcleish (2001), o 

entrevistador, portanto, precisa ser bastante sensível ao lidar com essas situações. Ele será 

bem-visto por fazer a pergunta certa na hora certa a fim de esclarecer uma questão de 

interesse público, mesmo quando o evento é trágico.  

 Assim como Mcleish, os autores Chantler e Harris, classificam a entrevista em três 

tipos: a informal, interpretativa e emocional. Para Chantler e Harris, 1992a entrevista informal 

é fundamental para revelar fatos ou informações. Para que o objetivo da entrevista seja 

alcançado, o de descobrir fatos novos, os autores afirmam que as perguntas têm de ser curtas, 

diretas e abertas. 

  Na entrevista interpretativa , segundo Chantler e  Harris, 1992, “o entrevistado 

precisa interpretar alguns fatos que já são conhecidos do público”.  

  A entrevista mais difícil de fazer, na concepção dos dois autores, é a emocional. Mas 

conforme Chantler e  Harris (1992), bons repórteres sabem como cobrir as diferentes formas 

de manifestações emocionais. 

                                           numa entrevista emocional, certa dose de silêncio fala mais do que muitas palavras, 
com as pausas servindo para que o entrevistado arrume seus pensamentos em meio à 
grande agitação mental...Na verdade, ninguém deve ser obrigado a falar o que não 
quer, mas sabe-se de pessoas que têm seu sofrimento aliviado quando podem revelá-
los (Chantler e Harris,1992,p.101). 

 

   Barbosa Filho (2003), destaca como a entrevista adapta-se facilmente ao formato 

jornalístico no rádio, fazendo assim com que suas características fiquem evidentes. O autor  
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refere-se há existência de dois tipos de entrevistas: de caráter, que tem como foco a 

personalidade do entrevistado e a entrevista noticiosa, que visa apenas à informação. 

   Já Wilby e Conroy (1994): dividem a entrevista em rádio em quatro tipos: 

1.Entrevistas separadas: os participantes são entrevistados continuamente pelo mesmo 

entrevistador, ou por diferentes entrevistadores, e os entrevistados não se comunicam no ar; 2. 

Mesa-redonda: Entrevistados e entrevistador se encontram numa situação menos estruturada, 

numa conversação mais natural; 3. “Intellectual zoo-format discussions”3: É parecida com à 

mesa redonda, porém o apresentador do programa não fica sozinho. Normalmente ele está 

acompanhado por celebridades e, juntos, entrevistam outras celebridades.É realizada com 

antecedência  uma pesquisa para fundamentar a discussão; 4. Painel de entrevistas: é um 

programa regular com convidados que dão origem a um painel, sujeitos à liderança do 

apresentador; as perguntas são dirigidas individualmente aos convidados. 

  

4.2 OS PREPARATIVOS PARA UMA BOA ENTREVISTA 

 

  Para que uma entrevista seja realizada com sucesso, Mcleish (2001), ressalta que o 

entrevistador logicamente tem que conhecer algo sobre o assunto em pauta. Chantler e Harris 

(1992) reafirmam a opinião acima de Mcleish e exaltam a importância de se fazer um estudo 

básico sobre o assunto antes de iniciar a entrevista. Para eles, é necessário que se conheça 

alguma coisa a respeito do assunto que vai ser tratado na entrevista. Isso não quer dizer que 

você tenha de se tornar um especialista, mas alguns minutos de pesquisa antes de começar as 

perguntas é sempre importante. 

 

 Barbeiro e Lima (2001) argumentam como o entrevistador deve proceder no momento 

da entrevista: “Olhe nos olhos do entrevistado. Considere o que não está sendo dito, observe o 

semblante das pessoas”. 

  Chantler e Stewart (2007), por sua vez recomendam ao entrevistador o seguint que 

leve em conta sempre que a razão de uma entrevista é obter uma opinião a mais de algum 

especialista, um funcionário público ou uma testemunha ocular que tenha algo a dizer a cerca 

de um acontecimento, ou seja,  algo que o apresentador não esteja apto a comentar. 

 Ao longo da entrevista, conforme Mcleish, (2001), o timing da entrevista precisa ser 

estritamente observado. Isso vale tanto para uma entrevista de meia hora quanto para outra de 

dois minutos e meio: 
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 uma vez que o entrevistador pare de olhar para o seu convidado, talvez num relance 
dirigido ao equipamento ou às suas anotações, há o perigo de perder o fio da 
entrevista. Na pior das hipóteses, o entrevistador desviará o olhar e tanto seus 
pensamentos quantos olhos poderão divagar. A concentração tem de ser mantida. Os 
olhos do entrevistador expressam interesse  no que está sendo dito – o entrevistador 
nunca está entediado (MCLEISH,  2001, p.49). 

   

Charaudeau, (2006), destaca que uma entrevista ao vivo na maioria das vezes prevalece sobre 

uma gravada. Segundo o autor o rádio é geralmente melhor quando é feito “ao vivo” ou 

quando relata um acontecimento que está ocorrendo naquele instante. Como necessita de 

poucos recursos técnicos, um fato jornalístico pode estar no ar segundos depois de ter-se 

iniciado e continuar sendo sempre atualizado. 

 A seguir vamos abordar a questão do locutor, ator de extrema importância e de poder, afinal 

milhares de pessoas prestam atenção no que é dito por ele. Por isto o papel dele é fundamental 

para um bom programa seja ele qual gênero for. 

4.3 O PRINCIPAL RESPONSÁVEL POR SEGURAR A AUDIÊNCIA 

O comunicador além de ter a missão de conquistar o ouvinte, desempenha uma função 

de cunho social ao ter a capacidade de fazer as pessoas escutá-lo. Segundo Erbolato (1984), 

“O locutor é um semipoderoso profissional, cuja voz chega às populações e passa a orientá-

las”.  

 

 Benveniste (1994) concorda com Erbolato ao enaltecer o poder de emissão do locutor. 

Para ele o locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor. 

Toda enunciação é explicita ou implícita. 

 Goffman (1981), ao referir-se ao locutor comandando uma entrevista, ressalta que o 

mesmo deve saber conhecer um pouco do receptor que está o escutando do outro lado do 

rádio.  

os locutores devem ter em mente o perfil de seus ouvintes e dirigir-se a eles como se 
estivessem fisicamente presentes através do olhar, corpo, tom de voz. No sentido 
fundamental, então, a radiodifusão (seja dando notícias, fazendo um comunicado 
político ou o que quer que seja) envolve uma conversa auto-construída projetada sob 
a demanda, o olhar e a receptividade dos ouvintes ( GOFFMAN,1981, p.241). 
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  Xavier (1998), explica que “a comunicação pelo rádio é, de fato, um evento verbal 

interativo, pois comunicador e audiência executam entre si, cada um dentro do seu espaço, 

ações consecutivas, relacionadas e seqüencialmente coerentes, ainda que não 

simultaneamente”.  

Na visão de Mcleish (2001), o comunicador deve obedecer “quesitos como postura, 

projeção, ritmo, volume, pausa, pronúncia, personalidade são fundamentais para uma boa 

locução”. Porém, “antes de se preocupar com aptidões técnicas específicas, qualquer locutor 

ou apresentador deve se sentir confortável consigo mesmo”.  

O rádio é um meio muito pessoal. O locutor fala diretamente para o ouvinte. É muito 
importante considera cada ouvinte como se fosse uma única pessoa. Quando você 
fala no rádio, você não está falando para massas por meio de um gigantesco sistema 
de transmissão de mensagens. Você está falando para uma pessoa, como se estivesse 
conversando com ela, bebendo juntos uma xícara de café ou um copo de cerveja ( 
MCLEISH, 2001, p.21) 

 

 Chantler e Harris, (1992), lembram aos locutores que “a maior força do rádio é ser 

dinâmico. Portanto o uso do verbo no presente – dando a impressão de que alguma coisa está 

“acontecendo agora” – é muito apropriado, principalmente na primeira linha da notícia”. 

  O papel do locutor é ele quem projeta, ele pode agir como se um ator. Segundo 

Charaudeau, (2006), “O locutor poderá parecer autoritário ou humilde, poderoso ou frágil, 

emotivo ou senhor de si, emocionado ou frio, tudo aquilo com que jogam os políticos e os 

profissionais das mídias”.  

  Em Chanttler e Stewart (2007), os autores defendem que o apresentador ou locutor 

tem de mostrar no tom de voz importância para aquilo com que estão lendo e emitindo ao 

receptor.  

Uma regra básica para apresentação de noticiário é que você deve, de fato, estar 
interessado no material, ou pelo menos demonstrar interesse. Se o assunto não lhe 
interessa e isso transparece, o ouvinte provavelmente se aborrecerá com sua locução. 
Se você demonstra que está lendo uma notícia, está fazendo a coisa errada. Se 
demonstra que está conversando com alguém a respeito de um assunto muito 
interessante, está fazendo a coisa certa (CHANTLER e STEWART, 2007, p. 72). 

 

 Para Goffman (1981) há três modos de fala no rádio:  
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a simultânea, com o locutor sustentando com a sua audiência algo semelhante a um 
encontro subordinado; a triangular, com o locutor mantendo uma conversa no 
estúdio enquanto o ouvinte é tratado como um participante ratificado, apesar de não 
poder assumir o papel de falar; e a direta, quando o locutor fala diretamente com o 
público, tratando cada ouvinte como se ele fosse o único(GOFFMAN, 1981, p. 13). 

 

 No capítulo seguinte será abordado o que são os contratos de leitura, assunto bastante 

recente no campo de pesquisa na área de comunicação. O tema trata deste pacto entre emissor 

e receptor, da forma como os dois estabelecem uma relação de troca que resulta em audiência 

e em troca de sentido. São estratégias que podem se dividir em várias categorias, usadas para 

manter o vínculo com o receptor.  
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5 OS CONTRATOS DE LEITURA COMO CONSTITUIDORES DE VÍ NCULOS COM 

O OUVINTE 

  Muito recente na esfera dos estudos da mídia, o termo contratos de leitura ganha cada 

vez mais notoriedade no âmbito das pesquisas de comunicação social. É através de mensagem 

que parte da instância de produção para com destino ao receptor que pode-se dar nome no 

geral ao que é o contrato de leitura, ou seja, é essencialmente uma estratégia de interação com 

o receptor seja ele ouvinte, leitor, telespectador ou internauta. 

  Para Neto, (1994), as relações entre sujeito são, antes de mais nada, relações 

simbólicas que se formalizam por meio de marcas, operadores, modalizações discursivas, bem 

como contratos de leitura. O autor explica: 

 

“A noção de recepção é construída pelo campo emissor com base em certas 
referências que o primeiro recebe do segundo, mediante o jogo de envios e re-envios 
de signos situados sociodiscursivamente... As interações entre sujeitos e campos 
sociais se dão, pois, mediante os contratos de leitura, a saber, conjunto de regras e 
instruções construídas pelo campo da emissão para serem seguidas pelo campo da 
recepção. O estabelecimento e o funcionamento dos contratos de leitura pressupõem, 
por outro lado, a existência de dispositivos técnico-simbólicos de cujas leis próprias 
resultam as modalidades dos contratos de leitura (FAUSTO NETO, 1994, p. 198-
199) 

 

 Sobre os detalhes do processo que compõe o campo de emissão e recepção, estes 

ainda são desconhecidos, pelo motivo de ser um fenômeno recente segundo Neto, (1994), “no 

caso específico da pesquisa sobre a recepção, vale dizer de maneira mais direta que não temos 

domínio dos equipamentos teóricos e metodológicos para descrever e explicar o que passa 

entre os protocolos de emissão e de recepção das mensagens”. 

  De acordo com Verón, (2004), “o receptor constrói o sentido de acordo com sua 

cultura, crença e vivências, gerando assim diversos outros discursos – provoca um constante 

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

 Segundo Verón, (1980), “Os contratos construídos pela mídia visam situar o receptor 

acerca de determinadas temáticas e pontos de vista que são concretizados por operações 

enunciativas”. Verón, (2004), afirma que “todo o suporte midiático possui o seu dispositivo 

de enunciação. Os contratos de leitura são construídos através dessas operações discursivas”. 
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No conceito do autor, fazem parte do dispositivo de enunciação, dois atores: o enunciador e o 

destinatário.  

 É através dos contratos de leitura que os veículos de comunicação estabelecem um 

vínculo com seus receptores. Segundo Neto, (2007), os contratos de leitura não são mais nada 

de que regras, estratégias e políticas de sentidos que organizam os modos de vinculação entre 

as ofertas e a recepção dos discursos midiáticos. 

  O receptor é o alvo número um dos meios de comunicação, por isto cada vez mais as 

empresas levantam dados referentes ao seu receptor, para consequentemente elaborar 

produtos midiáticos conforme o gosto de seu consumidor, o que automaticamente alavanca a 

audiência da empresa interessada. 

 

Uma das táticas para os veículos de comunicação conquistarem seus receptores, é 
quando empresas especializadas cada vez mais se refinam no conhecimento e no 
domínio do perfil de seus alvos. Ou seja, é uma maneira de “desocultizar”, o campo 
da recepção, com vistas ao seu ingresso às “zonas de exposição”, a contatos com 
estratégias e os discursos disseminados, virtualmente, na sua direção (FAUSTO 
NETO, 1994, p.19) 

 

 Na concepção de Luhmann, (2006) os contratos são pensados como estratégias que se 

remetem à realidade de comunicação cujas condições de produção e de recepção ocorrem em 

situação de dispersão.  

  Nos contratos de leitura ou contrato de comunicação como também é chamado está 

inserida e é realizada a troca linguageira. Desta troca linguageira, nascem os dados  externos e 

internos.  

 De acordo com Chauradeau, (2006), os dados externos “são aqueles que, no campo de 

uma prática social determinada, são constituídos pelas regularidades comportamentais dos 

indivíduos que aí efetuam trocas e pelas constantes que caracterizam essas trocas e que 

permanecem estáveis por um determinado período”:  

Essas constantes e essas regularidades são confirmadas por discursos de 
representação que lhes atribuem valores e terminam assim o quadro convencional no 
qual os atos de linguagem fazem sentido. Esses dados não são essencialmente 
linguageiros (o que os opõe aos dados internos), mas são semiotizados, pois 
correspondem a índices que, retirados do conjunto dos comportamentos sociais, 
apresentam uma convergência, configurando-se em constantes (CHAURADEAU, 
2006, p. 68) 
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 Dentre as categorias que integram os dados externos, podemos citar algumas que nos 

interessam, como: condição de identidade, condição de finalidade, condição de propósito e 

condição de dispositivo.  

 Conforme Chauradeau (2006) a identidade dos parceiros engajados na troca é a 

condição que requer que todo ato de linguagem dependa dos sujeitos que aí se acham 

inscritos. Isso se define através das respostas às perguntas: “quem troca com quem? ou quem 

fala a quem? ou quem se dirige a quem?”. 

  Já a condição de finalidade, de acordo com Chauradeau, (2006), “requer que todo ato 

de linguagem seja ordenado em função de um objetivo. Ela se define através da expectativa 

de sentido em que se baseia a troca, expectativa de sentido que deve permitir responder à 

pergunta: Estamos aqui para dizer o que?”.  

  A condição de propósito, na visão de Chauradeau, (2006), “requer que todo ato de 

comunicação se construa em torno de um domínio de saber, uma maneira de recortar o mundo 

em universos de discursos tematizados. O propósito se define através da resposta à pergunta: 

“Do que se trata?”. 

 Conforme Chauradeau, (2006) o dispositivo, requer que o ato de comunicação se 

construa de uma maneira particular, segundo as circunstâncias materiais em que se 

desenvolve.  

Diferentemente dos dados externos, os dados internos, segundo Chauaradeau, (2006) 

são aqueles propriamente discursivos, os que permitem responder à pergunta do como dizer?. 

O autor explica melhor: 

Uma vez determinados os dados externos, trata-se de saber como devem ser os 
comportamentos dos parceiros da troca, suas maneiras de falar, os papéis 
linguageiros que devem assumir, as formas verbais (ou icônicas) que devem 
empregar, em função das instruções contidas nas restrições situacionais. Esses dados 
constituem as restrições discursivas de todo ato de comunicação, são o conjunto dos 
comportamentos linguageiros esperados quando os dados externos da situação de 
comunicação são percebidos, depreendidos, reconhecidos”, CHARAUDEAU,2006, 
p.70) 

 

Em vez de categorias, dados internos dividem-se em comportamentos linguageiros, 

que são três tipos: espaço de locução, o espaço de relação e o espaço de tematização. 
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Segundo Charaudeau, (2006), o espaço de locução é aquele no qual o sujeito falante 

deve resolver o problema da tomada da palavra. Além disso, deve justificar por que tomou a 

palavra, impor-se como sujeito falante, e identificar ao mesmo tempo o interlocutor  ao qual 

ele se dirige. 

Para Charaudeau, (2006), o espaço de relação é aquele no qual o sujeito falante, ao 

construir sua própria identidade de locutor e a de seu interlocutor (ou destinatário), estabelece 

relações de força ou de aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com 

o interlocutor. 

O último comportamento, na concepção de Charaudeau, (2006), o espaço de 

tematização é o local onde é tratado ou organizado o domínio do saber, o tema da troca, sejam 

eles predeterminados por instruções contidas nas restrições comunicacionais ou introduzidos 

pelos participantes da troca.  

  Apesar de todas regras e teorias que compõe o ato de comunicação, Charaudeau, 

reflete o poder de expressão do sujeito falante: 

nenhum ato de comunicação está previamente determinado. Se é verdade que o 
sujeito falante está sempre sobredeterminado pelo contrato de comunicação que 
caracteriza cada situação de troca (condição de socialidade do ato de linguagem e da 
construção do sentido), é apenas em parte que está determinado, pois dispõe de uma 
margem de manobra que lhe permite realizar seu projeto de fala pessoal, ou seja, que 
lhe permite manifestar um ato de individuação: na realização do ato de linguagem, 
pode escolher os modos de expressão que correspondam a seu próprio projeto de 
fala. Contrato de comunicação e projeto de fala se completam, trazendo, um, seu 
quadro de restrições situacionais e discursivas, outro, desdobrando-se num espaço de 
estratégias, o que faz com que todo ato de linguagem seja um ato de liberdade, sem 
deixar de ser uma liberdade vigiada (CHARAUDEAU,2006, p.71) 

 

 O ato de comunicação tem duas instâncias que relacionam-se: a de produção e a de 

recepção. Para Charaudeau, (2006), a instância de produção tem um duplo papel: fornecedor 

de informação e propulsor do desejo de consumir as informações, pois deve captar seu 

público. Enquanto a instância de recepção deveria manifestar seu interesse e/ou seu prazer em 

consumir tais informações.  

 Estas duas instâncias, de produção e recepção, são movidas por atos de comunicação 

que integram um contrato de comunicação: 

é necessário levar em conta que os atores de um determinado contrato de 
comunicação agem em parte através de atos, segundo determinados critérios de 
coerência, e em parte através de palavras  - construindo, paralelamente, 
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representações de suas ações e de suas palavras , às quais atribuem valores. Essas 
representações não coincidem necessariamente com as práticas, mas acabam por 
influir nelas, produzindo um mecanismo dialético entre práticas e representações, 
através do qual se constrói a significação psicossocial do contrato. Isso nos obriga a 
levar em conta tanto os discursos de justificativa, produzidos pelos profissionais das 
mídias sobre seu modo de fazer, quanto às características do funcionamento da 
máquina midiática em si (CHAURADEAU, 2006, p.73). 

   

O ato de comunicação ou os contratos de leitura, assim chamados, são abordados por Fausto 

Neto, (1994), como conseqüência da própria construção da noção de real, na medida em que 

visam, levar o sujeito para o interior das cenas ou para apontá-lo à realidade. É próprio dos 

contratos fazer o sujeito trabalhar, porém, sempre no interior das engenharias e gramáticas dos 

próprios sistemas produtivos dos discursos. 

 Ainda conforme Neto, (1994), o contrato é construído à base de regras do imaginário 

específico do discurso didático e também de outros discursos. 

 

Uma vez que a questão da verdade será sempre uma construção – espécie de 
‘meia verdade’- é que o campo da medialogia, através dos seus mais diferentes 
suportes, cria diferentes ‘gramáticas de produção’ como estratégia de produção e de 
referenciação de sua verdade. Tais gramáticas são os ‘contratos de leitura’,instruções 
e regras pelas quais o campo da produção oferece, sim, a verdade ao receptor, à 
condição que ele tome como roteiro as instruções e manobras que lhe são 
recomendadas (FAUSTO  NETO, 1994, p. 10-11). 

 

  Um dos dispositivos do contrato midiático, no caso do rádio, segundo Chauradeau, 

(2006) tem como característica principal, a voz, responsável por manter uma relação muito 

particular entre instância midiática e receptor.  

 Relação esta que para Charaudeau, (2006) é de uma intimidade e conivência 

intelectual, ausentes tanto da imprensa quanto da televisão. Intimidade, no melhor e no pior, 

porque a voz revela à audição, atenta ou inconsciente, os movimentos da efetividade, 

sentimentos favoráveis ou desfavoráveis.   

  No próximo capítulo, iremos contar um pouco da história da Quarta Colônia, do 

programa a Região é Notícia, objeto de estudo desta pesquisa e da Rádio São Roque, emissora 

no qual o programa é veiculado.  
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6  CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO OBJETO DE ES TUDO 

  Neste capítulo vamos conhecer mais sobre a Quarta Colônia de Imigração Italiana, 

onde estão inseridos os municípios afetados pelo nosso objeto de estudo e também toda a 

história do programa A Região é Notícia da Rádio São, 1.480 AM, localizado em Faxinal do 

Soturno, na rua Benjamim Santo Zago, nº 601, e com uma história de quase quatro décadas na 

região.  Também foi realizado um levantamento da vida do apresentador do programa, 

Roberto Cervo.   

6.1 FAXINAL E A QUARTA COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA 

  Faxinal do Soturno está localizada em meio ao Vale dos rios Soturno e Jacuí. O 

município faz parte da Quarta Colônia de Imigração Italiana situada na região central do 

Estado. Além de Faxinal, compõe também a Quarta Colônia os seguintes municípios: Agudo, 

Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins. 

  Faxinal é em sua maioria um município de colonização italiana, apesar de coexistir em 

seu território pessoas das mais variadas origens como descendentes de alemães, portugueses, 

espanhóis, austríacos, africanos, entre outros. No município está localizada a única rádio com 

sede na Quarta Colônia, a Rádio São Roque, 1,480 AM.  

O município emancipou-se de Cachoeira do Sul, no ano de 1959. Hoje conta com uma 

população de cerca de 7 mil habitantes. Sua economia é movida pela agricultura, comércio e 

indústria. O município também é reconhecido por suas belezas naturais.Faxinal do Soturno 

tem como padroeiro São Roque.  O empresário João Batista Zago foi quem trouxe a imagem e 

a devoção pelo santo da Itália. 

A origem do nome do município se deve ao Rio Soturno, que banha suas terras, 

devido à riqueza nas suas margens e ao arroz irrigado. Nas partes altas há o potencial 

energético. Em que época a denominação de Campo do Meio foi substituída pela de Campo 

dos Bugres e esta por Faxinal do Soturno, ninguém sabe. Sabe-se, entretanto, que o nome de 

Soturno foi motivado pelos pantanais ribeirinhos, que nos primeiros tempos se apresentavam 

cobertos de mato cerrado e escuro, lugar soturno e perigoso, principalmente nos meses de 

maio a setembro, época das chuvas. O nome foi dado ao rio quando houve a elaboração da 

carta geográfica do município, onde percorreram pela primeira vez o Rio Jacuí, estudando 

seus confluentes e as possibilidades de navegação. 
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6.2 RÁDIO SÃO ROQUE: A VOZ DA QUARTA COLÔNIA 

 A Rádio São Roque foi fundada por um grupo de padres palotinos em 1973. Porém 

não funcionava na plenitude de um veículo de comunicação. Foi então que os empresários 

Achiles Cervo, Achiles Montagner, Anselmo Cassol, Antônio Bozzetto Filho, Benjamim 

Santo Zago, Bernardo Sari, Sadi Pigatto e Roberto Cervo junto com o prefeito da época Olívo 

Prevedello decidiram comprar a emissora dos padres. 

  Passaram-se dois anos, até que após uma viagem a Brasília e a promessa do então 

ministro da Comunicação de que a Rádio São Roque entraria no ar. No dia 1º de fevereiro, de 

1975, ia ao ar a primeira transmissão da Rádio São Roque. A inauguração contou com a 

presença do secretário estadual de Transportes, representando o então governador Euclides 

Triches. 

  Segundo o atual proprietário, Roberto Cervo, na época, os nove sócios tinham como 

objetivo para a rádio, a intenção de ser um ótimo canal de comunicação regional, visto que 

Faxinal situa-se no centro da Quarta Colônia. O município foi o primeiro a receber uma 

Escola Estadual, uma agência do Banco do Brasil, a Exatoria, o Fórum, entre outros 

empreendimentos. 

  Em 1984, Cervo, o sócio mais novo de todos, adquiriu 50% das ações da Rádio 

Roque, ficando os outros 50% com seis sócios. Na época Cervo era gerente da rádio e da 

indústria de bebidas de seu pai. Em entrevista, ele reflete o pensamento que teve naquela 

ocasião. “Bom agora vai ser uma empresa, o meu negócio! Nesta data eu rompi com o meu 

pai e sai da gerência da indústria de bebidas. Deixei de ganhar  50% do que eu ganhava 

para fazer aquilo que eu gostava, perdi um salário de empresário para me dedicar a rádio, 

uma paixão que adquiri durante a vida”, afirma ele. 

  Com o passar dos anos Roberto Cervo adquiriu todas as ações da Rádio São Roque. 

Tornou-se dono do Jornal Cidades do Vale e há dois anos comprou a concessão de uma rádio 

FM, chamada La Sorella, 90.9, que significa a irmã em italiano, com abrangência em cerca de 

40 municípios da região central. Estes três canais de comunicação ganharam o nome de Rede 

Jauru de Comunicação.  

Figura 1 e 2 : Fotos da história da rádio 

Figura 1 : 
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Figura 2: 

 

6.3 A HISTÓRIA DO PROGRAMA A REGIÃO É NOTÍCIA 

 O programa surgiu junto com a rádio em 1975, sempre apresentado por Roberto 

Cervo. Na época os demais sócios e funcionários entenderam que além de ser gerente, Cervo 

teria que atuar como locutor do programa, devido ao reconhecimento do trabalho comunitário 

que ele desenvolvia na Escola Estadual Dom Antônio Reis, como professor de Educação 

Física e na Banda Marcial. “Eles entenderam que eu deveria fazer um programa da 

rádiojornalismo”, explica ele. 

 Segundo Cervo, programa a Região é Notícia, funcionava do seguinte modo: “Os 

sócios participavam do programa, então um fazia comentário, outro falava sobre a região, 

outro sobre futebol. Chegou um certo momento que eles entenderam que não deveriam mais 

participar, e o programa passou a ser só de entrevistas, onde eu era o âncora”. 
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 A partir disso, por volta de 1980, o programa é composto somente de entrevistas e 

opiniões de Roberto Cervo sobre os mais variados assuntos, principalmente os de caráter 

regional.  

Figura 3: Roberto Cervo entrevista menina em seu programa 

 

 

6.4 O FORMATO ATUAL DO PROGRAMA 

 Normalmente o programa é aberto com as manchetes da região e também com as 

principais manchetes dos jornais Correio do Povo, Jornal do Comércio, A Razão e Cidades do 

Vale. Durante o programa participam com entrevistas gravadas, na maioria das vezes, os 

repórteres Ivan Paulo Leal, Marcelo Dalmolin e Paulo Paixão, o único jornalista. Cervo 

realiza entrevistas ao vivo frequentemente.  Ele também destaca a previsão do tempo para a 

região e agenda dos aniversariantes. O programa vai ao ar das 8h às 10h, de segundas as 

sextas-feiras.  

 As entrevistas não seguem nenhum roteiro determinado. Não há produção. Cervo explica 

como conduz uma entrevista: “Eu faço a abertura da entrevista, e procuro deixar o 

entrevistado bem à vontade, mas quando eu observo que ele está fugindo do assunto ou está 

faltando conclusões ou elementos, eu participo perguntando exatamente aquilo que ele 
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esqueceu de dizer, e que tem que ser dito para o ouvinte. Não deixo ele também se exceder 

mais para não se tornar cansativo”.  

 Geralmente o programa tem entrevistas com duração de 5 a 15 minutos. Os repórteres 

têm autonomia para escolherem suas fontes. Conforme Cervo, “ele procura sempre usar 

fontes que possuem um reconhecimento da comunidade, para manter a credibilidade do 

programa”. Ainda segundo o âncora, as fontes das entrevistas são basicamente da Quarta 

Colônia. “Dou preferência aos sete municípios, mas também faço entrevistas com 

autoridades estaduais e federais”, destaca Cervo. 

 O radialista diz dar prioridade em suas entrevistas para o que é novidade, ou seja, o 

que os ouvintes não sabem. Cervo considera que uma boa entrevista tem no máximo 10 dez 

minutos de duração. O programa que tem duração de duas horas, reserva normalmente 15 

minutos de propagandas por hora, tempo que a lei permite.    

 Para o radialista com mais de 30 anos na área, “a chave mágica para o sucesso de um 

programa de jornalismo ou de uma emissora de rádio se chama credibilidade. Não adianta 

dar uma notícia, sempre vai ficar a dúvida da população, agora, se você tem credibilidade, 

isto basta. Esta credibilidade eu conquistei ao longo dos anos com muito trabalho e 

seriedade”. 

6.5 O PERFIL DO ÂNCORA 

  O empresário Roberto Cervo, é natural de Faxinal do Soturno, tem 60 anos, e dois 

filhos com Miriam Zago Cervo, Henrique e Carolina. Na região o radialista também é 

conhecido pelo apelido de Melão.  

A formação e os cargos ocupados pelo radialista: 

Formou-se em Enologia, em Bento Gonçalves 

Formado em Artes Práticas pela FIDENI (atual Unijuí) 

Responsável pela área da Educação Física da Escola Dom Antônio Reis de Faxinal 

Presidente do Hospital São Roque 

Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS) 

Vice-presidente regional da FEDERASUL  
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Vice-presidente do sindicato das empresas da rádio e TV do Rio Grande do Sul 

Vice-presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT) 

Vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 

Presidente de 2005 à 2009 da AGERT 
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7  PERCURSOS METODÓLOGICOS 

 A partir desta pesquisa compreendeu-se que o programa A Região É Notícia realiza 

uma espécie de pacto com o seu ouvinte. Coloca no ar diversos contratos de leitura como 

forma, de a partir do estabelecimento de uma relação, garantir a fidelização daqueles que 

estão na escuta. 

  Para tanto observa-se que o programa lança mão de uma série de estratégias com o 

objetivo de capturar a atenção dos ouvintes sintonizados na Rádio São Roque, das 8h às 10h 

da manhã, de segundas às sextas-feiras. Diante disso, um dos recursos metodológicos 

utilizados foi a análise bibliográfica com base em autores como: Neto (1994), Charaudeau 

(2006), McLeish (2001) Chantler e Harris (1998), Duarte e Barros (2005), para a análise de 

diversas categorias do programa a Região É Notícia.  Também foram consultados outros 

autores, além de pequisas em sites, revistas, teses, livros a artigos de universidade como 

UNISINOS, PUCRS, e artigos de professores da Unifra, assim como o acervo da mesma. 

 Nesta investigação abordou-se como problema como o programa ou o apresentador se 

utiliza de estratégias para estabelecer um vínculo com o ouvinte do programa A Região É 

Notícia. Buscou-se saber quais são estes contratos de leitura estabelecidos com o ouvinte. 

Esta pesquisa iniciou  no dia 5 de março, primeiro semestre de 2010, mas foi a partir 

do segundo semestre que houve o acompanhamento in loco do programa, havendo contato 

com o âncora e repórteres que integram o programa. 

 É importante salientar que este pesquisador já possuía algum conhecimento sobre o 

programa por ter trabalhado no Jornal Cidades do Vale, de propriedade do radialista Roberto 

Cervo, âncora do A Região É Notícia. Os dois meios de comunicação estão localizados no 

mesmo prédio. A partir desta facilidade e contato com o programa, além do conhecimento, 

surgiu o interesse deste pesquisador por este objeto de estudo. 

  Três programas foram analisados. A gravação destes ocorreu nos dias 25 e 26 de 

outubro e no dia 8 de novembro de 2010.  Através destas gravações foram verificadas as 

estratégias de captura que o programa e o seu âncora adotam para persuadir o ouvinte.  

  A entrevista aberta com Roberto Cervo assim como a aproximação foi um dos 

métodos utilizados para a elaboração e compreensão deste trabalho final de graduação. Esta 

metodologia auxiliou na obtenção de dados junto ao informante, no caso, o radialista e âncora 
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do programa a Região é Notícia, Roberto Cervo. A conversa ocorreu no escritório de Cervo, 

na Rádio São Roque no dia 8 de setembro de 2010.  A entrevista teve a duração de 

aproximadamente uma hora e meia. Foi o bastante para saber o comportamento de Cervo 

quanto a produção do programa, informações sobre o formato antigo e o atual, a história da 

rádio, assim como os dados pessoais do apresentador, além de saber o porque ele têm uma 

audiência tão fiel e numerosa na Quarta Colônia, que o próprio diz ser um dos motivos da 

credibilidade que seu veículo de comunicação possui há quase quatro décadas. 

Os autores Duarte e Barros, (2005), dão nomes a seguintes tipologias de entrevistas: 

abertas, semi-abertas e fechadas, originárias, respectivamente de questões ao estruturadas, 

semi-estruturadas e estruturadas. No estudo desta pesquisa a entrevista aberta se mostrou a 

mais eficiente para a captura de dados referentes a história da rádio, do programa e dos 

métodos utilizados pelo apresentador no programa radiofônico. 

 Os autores Duarte e Barros explicam como a entrevista aberta funciona: 

 

tem como ponto de partida um tema ou questão ampla e flui livremente, sendo 
aprofundada em determinado rumo de acordo com aspectos significativos 
identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a resposta segundo 
seus próprios termos, utilizando como referência seu conhecimento, percepção, 
linguagem, realidade, experiência. Desta maneira, a resposta a uma questão origina a 
pergunta seguinte e uma entrevista ajuda a direcionar a subseqüente. A capacidade 
de aprofundar as questões a partir das respostas torna este tipo de entrevista muito 
rico em descoberta. Uma das dificuldades é que o pesquisador deve ter afiada 
capacidade de manter o foco e garantir a fluência e a naturalidade( DUARTE e 
BARROS, 2005, p.65) 

 

 Assim como Duarte e Barros explicam acima, a entrevista com o âncora do programa 

a Região é Notícia procedeu com o pesquisador realizando perguntas com base nos 

documentos históricos no qual obteve acesso, explorando o entrevistado de acordo com as 

suas respostas, tema por tema, desde o início da história da rádio. 

  A entrevista decorreu ao tom de uma conversa informal que ao seu fim demonstrou ser 

rica em dados de extrema importância para este trabalho. Pode-se dizer, que procedeu-se 

como segundo Duarte e Barros, (2005), a entrevista aberta deve ser  flexível e permissiva. 

Assim, exige habilidade para não perder-se no irrelevante ou tornar-se uma conversa 

agradável, mas improdutiva.   
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 Também foi usado como método nesta pesquisa a análise do discurso do apresentador 

levando em consideração as marcas da linguagem radiofônica com fins de captar a audiência. 

 O objetivo geral desta pesquisa girou em torno dos contratos de leitura do programa a 

Região é Notícia, da Rádio São Roque.  Os subsídios usados para atrair o ouvinte.  

  Um dos objetivos específicos deste é a análise das estratégias utilizadas dentro do 

programa A Região é Notícia para atrair o ouvinte e mantê-lo sintonizado no programa 

radiofônico, assim como trazer para este trabalho as categorias responsáveis por manter este 

elo de ligação entre o apresentador e os ouvintes. O questionamento é quais são elas, de que 

forma elas são usadas pelo âncora Roberto Cervo?  

 Na análise deste estudo, elencamos algumas categorias de entrevistas usadas no 

programa para atrair o ouvinte, como a dramatização da entrevista, com o âncora explorando 

a emoção do entrevistado. A entrevista política com a participação de prefeitos da região 

falando sobre seus municípios. A entrevista informativa como serviço de prestação ao 

ouvinte. A ao vivo que traz atualidades dos fatos que acontecem na região. A entrevista 

testemunho com o ouvinte relatando sobre algum fato que presenciou. Observa-se ainda a 

capacidade de interpretação dos fatos pelo âncora do programa e o seu comportamento ao 

longo do programa.    
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8. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 Nesta análise busca-se descrever as estratégias de captura do receptor adotadas pelo 

programa A Região É Notícia, apresentado pelo âncora Roberto Cervo, proprietário da rádio 

São Roque, 1.480 AM, de Faxinal do Soturno emissora que integra a Rede Jauru de 

Comunicação formada ainda pelo Jornal Cidades do Vale e a rádio La Sorella FM. Para tanto 

foram gravados três programas radiofônicos, nas seguintes datas: 25 e 26 de outubro, 8 de 

novembro, do ano de 2010. O motivo da escolha destas três datas girou em torno da 

disponibilidade do operador de áudio da emissora que colaborou para a obtenção das 

gravações para este estudo. 

 A partir da análise destes objetos de estudo, pode-se observar a forma que Cervo lida 

com o seu ouvinte e entrevistados, as estratégias usadas no programa para ganhar a audiência 

do ouvinte morador da Quarta Colônia de Imigração Italiana. Para isto realizamos uma 

descrição dos três programas observados. 

PROGRAMA DO DIA 25 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) 

Esta é a primeira intervenção do âncora no programa: “Oito horas, onze minutos e 

meio, a informação é Jornal Cidades do Vale, o jornal da Quarta Colônia. Após entra a 

vinheta com a seguinte fala: A Região é Notícia apresenta a oração do amanhecer, o qual um 

ex-padre da paróquia de Faxinal do Soturno profere mensagens de vida e religião para os 

ouvintes”. 

Entra a trilha de fundo do programa. “Olá amigos, muito bom dia, estamos chegando, 

são oito e dezesseis, a temperatura é de 19 graus centigrados. A umidade relativa do ar de 

85%”. Na próxima intervenção o apresentador cita as empresas que patrocinam o programa 

radiofônico, que são elas: Xerox CPCT de Faxinal do Soturno, Multirural de Nova Palma, 

Centro de Saúde Auditiva de Faxinal do Soturno, Sicredi Faxinal do Soturno e São João do 

Polêsine, Cursos LFG da Anhanguera Uniderp de Faxinal, Constinta de Santa Maria e Postos 

da Avenida de Agudo, Dona Francisca e Faxinal. 

  Após ele informa o dia: “Hoje é 25 de outubro, segunda-feira”. Na sequência o 

apresentador anuncia as datas comemorativas, como por exemplo, o dia do profissional da 

construção civil, entre outras. Após são anunciados os nomes que constam na agenda dos 
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aniversariantes, 30 especificamente, a maioria sobrenomes de origem de descendência 

italiana. “Parabéns aniversariantes, que  Deus dê muita saúde a vocês”. 

 Em seguida o âncora informa a hora, a temperatura e em que fase a lua está, no caso 

cheia, para depois anunciar a previsão do tempo para os próximos dias, quantos dias estão 

faltando para o fim de 2010, além dos santos do dia. Após é dita à hora seguido do bordão: “A 

informação é jornal Cidades do Vale, o jornal da Quarta Colônia”. 

  Sai a trilha de fundo e entra a trilha da manchetes. O âncora Roberto Cervo junto com 

o radialista Antônio Santos alternam a leitura das mesmas. A prioridade é para as manchetes 

locais e depois é feita a leitura das manchetes dos seguintes jornais: A Razão de Santa Maria, 

Comércio de Porto Alegre e Correio do Povo de Porto Alegre.  

MANCHETES LOCAIS DO PROGRAMA 

 -Prefeito de Dona Francisca fala hoje no programa. Saul Dal Forno Reck fala sobre sua 

administração. 

 -Sucesso a promoção da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Faxinal do Soturno. O 

jantar vista-se como quiser só para mulheres lotou as dependências do salão nobre do Clube 

Cruzeiro na sexta-feira. 

 -São João Italian é o grande campeão do Campeonato de Futsal de Silveira Martins. A equipe 

derrotou na final o Juventus Clube Agrícola pelo placar de 6 a 4. Grande público prestigiou o 

jogo final disputado no clube agrícola no sábado a noite. Também ontem em Silveira Martins 

foi disputada a final do Campeonato Municipal de Bocha. O  campeão é o São João de Linha 

Duas que superou o São Luis da Vila Catani. 

  Após o anúncio das manchetes Cervo lê o pensamento do dia, de caráter religioso. 

“Não se deve julgar pessoa alguma, porque julgar pertence só a Deus. Assim iniciamos A 

Região É Notícia, bom dia”. 

   Na sequência vem o intervalo e Cervo retorna pronunciando a hora e temperatura. A 

seguir ele realiza uma introdução sobre as olimpíadas rurais de Dona Francisca, uma das 

manchetes locais e afirma que os jogos foram sucesso. Em seguida entrevista o prefeito Saul 

Reck (PP) por telefone que fala sobre diversos assuntos além das olimpíadas durante 

aproximadamente 10 minutos.  
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 Após anunciar a  hora, patrocinadores, o apresentador novamente diz que “ informação é do 

Jornal Cidades do Vale”. Na sequência do intervalo o repórter Marcelo Dalmolin participa 

através de uma gravação feita por telefone, onde verifica com os policiais de alguns 

municípios da Quarta Colônia quais foram às ocorrências do final de semana. Posteriormente 

mais um intervalo. 

No bloco seguinte Cervo, diz a hora e que “a informação é Jornal Cidades do Vale”. 

Depois, o apresentador conta sobre um telefonema que recebeu do interior de Faxinal do 

Soturno, do ouvinte Giovanildo Barbieri, que telefonou preocupado com o furto de 2 cães. 

Cervo tece comentário e afirma: “Qualquer coisa vamos acionar delegacia de Polícia, vamos 

registrar a ocorrência para uma investigação, é isto que há necessidade”.  

  Depois da mais um intervalo, o apresentador retorna ao vivo por telefone com a 

participação de um repórter ao qual ele chama de Sucon Della Nona, direto de Silveira 

Martins. Os dois dialogam rapidamente, o âncora pergunta como está Silveira e o repórter 

responde em italiano e, entra a reportagem gravada sobre o Campeonato Municipal de Bocha. 

Além de atletas participantes, são entrevistados o prefeito Erli Pozzebon e secretário 

municipal de Obras, Rozemar Bolzan. Nota-se que o espaço para os políticos dentro do 

programa é de um tempo considerável.  

Ao término desta entrevista, o apresentador diz a hora e repete o bordão: “A 

informação é do Jornal Cidades do Vale”. Em seguida lê ao vivo uma manchete sobre a 

epidemia da cólera no Haiti que já matou inúmeras pessoas, e pela terceira vez toca no nome 

de Deus no programa: “Que Deus realmente esteja do lado dessa gente”.  

 Na sequência o apresentador diz que recebeu uma ligação fora do ar da Irmã Adorema 

Dalla Ongaro, que morou em uma cidade do Haiti e estava ouvindo o programa. Ela fala uns 5 

minutos ao vivo sobre como está à situação no Haiti. Ao fim da entrevista Cervo, pronuncia o 

bordão: “São Roque é a voz da Quarta Colônia”. Então chama o repórter Paulo Paixão que 

entra com uma entrevista gravada com o secretário municipal de Saúde de Silveira Martins, 

Airton Bitencourt, manchete esta que não foi anunciada no início do programa, 

provavelmente porque foi realizada no decorrer do programa por telefone. Com esta 

entrevista, foram entrevistados dois secretários municipais de      Silveira, além dos prefeitos 

de Silveira Martins e Dona Francisca, dentro do programa, o que revela que os políticos 

possuem bastante acessibilidade no que se refere as entrevistas. 
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PROGRAMA DO DIA 26 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA)  

 O programa A Região É Notícia inicia sem nenhuma trilha, Cervo em sua primeira 

fala pronuncia a hora e diz que a informação é do Jornal Cidades do Vale. Em seguida, uma 

vinheta anuncia a Oração do Amanhecer. Percebe-se que esta é uma das estratégias usadas 

dentro do programa para manter um vínculo com o ouvinte, visto que a maioria da população 

da Quarta Colônia é de religião católica, e muito devota. As mensagens são gravadas e vão ao 

ar todos os dias. Ao término da gravação, entra a trilha usada de fundo durante todo programa 

A Região É Notícia. Cervo começa dizendo: “Olá amigos! Muito bom dia, são oito horas e 

seis minutos, a temperatura é de 14 graus”. Na sequência Cervo anuncia os patrocinadores, 

que totalizam sete, os mesmos referidos na discrição do primeiro programa. Anunciado os 

patrocinadores, o âncora diz: “hoje é dia 26 de outubro, é terça-feira de 2010”. Na sequência 

Cervo informa as datas comemorativas deste dia. 

 Depois é a vez de o apresentador ler os nomes que constam na agenda dos 

aniversariantes, outra forma no qual a emissora se utiliza para estabelecer uma interação com 

o receptor, que liga para colocar o seu nome na agenda, com a intenção de ouvi-lo no rádio no 

dia de seu aniversário. Observa-se que neste caso a maioria dos sobrenomes anunciados assim 

com no programa do dia 25, é de origem italiana. Foram pronunciados os nomes de cerca de 

30 aniversariantes. Ao término da pronúncia, o apresentador se utiliza da religião para felicitá-

los, novamente assim como no primeiro programa observado, o que configura-se que o 

apresentador demonstra acreditar em Deus e identifica-se com a religião que prevalece na 

região, a católica. Cervo diz: “Que Deus dê muita saúde a vocês”. Vale lembrar que 

apresentador ostenta uma gama de informações sócio-culturais sobre a Quarta Colônia, 

público que ouve a Rádio São Roque. 

  Em seguida novamente o apresentador pronuncia a hora certa. Posteriormente, 

consultando dois sites de institutos meteorológicos, o do Instituto Riograndense do Arroz 

(IRGA), e SOMAR Meteorologia, o apresentador anuncia a previsão do tempo para os 

próximos dias, ressaltando principalmente a data em que irá chover. Informação esta de 

extrema importância para a agricultura, setor que movimenta a economia dos municípios da 

Quarta Colônia, pois na região há bastante lavouras de arroz, plantações de soja, trigo, feijão e 

milho. Portanto, pode-se dizer que os agricultores que tem as suas residências fixadas nesses 

municípios, em sua maioria, nas comunidades do interior dos municípios possuem como um 

dos canais de informação o programa A Região É Notícia. 
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 Após a previsão do tempo, o apresentador informa que faltam 66 dias para terminar o ano de 

2010, voltando a falar em nome de seu jornal: “A informação é Jornal Cidades do Vale, um 

jornal independente como você”. 

  Em seguida, roda a seguinte vinheta: A Região É Notícia apresenta as manchetes. 

Então junto com o âncora Roberto Cervo, o radialista Antônio Santos participa na leitura das 

manchetes, com uma trilha diferente da de fundo, os dois alternam a leitura. Na ocasião são 

anunciadas quatro manchetes que dizem respeito aos municípios que compõe a Quarta 

Colônia e também são lidas as principais manchetes dos jornais A Razão, de Santa Maria, 

Comércio, de Porto Alegre e Correio do Povo, de Porto Alegre. Manchetes essas que são de 

caráter regional, estadual, nacional e mundial oriundas de várias editorias. 

MANCHETES LOCAIS DO PROGRAMA 

-Faltam cinco dias para o 2º turno da eleição presidencial. Domingo o país volta às urnas para 

escolher o novo presidente da república. A apuração dos votos na 119º zona eleitoral você 

acompanha aqui na Rede Jauru de Comunicação desde o cartório eleitoral de Faxinal do 

Soturno a partir das cinco da tarde. 

-Prefeito de Ivorá será um dos destaques de hoje do programa. Fernando Marin fala sobre a 

sua administração. 

-Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Ivorá realizou ontem encontro para comemorar o Dia 

do Aposentado. Presidente Dair Quatrin fala hoje sobre o assunto. 

-Câmara Municipal de Vereadores de São João do Polêsine realizou ontem sessão ordinária. 

A reportagem você também acompanha hoje. 

 Realizada a leitura das manchetes, o âncora, cita o pensamento do dia e abre 

oficialmente o programa: “Quando a gente ama alguém se está necessariamente contra a 

morte. Assim estamos iniciando A Região É Notícia, bom dia”. 

  Entra o intervalo comercial. No segundo bloco do programa Cervo chama o radialista 

Antônio Santos para ler uma notícia veiculada em um dos três jornais usados no programa 

sobre uma polêmica em um clássico grenal. Após a participação, o âncora pede a participação 

ao vivo no estúdio do repórter e jornalista responsável pelo Jornal Cidades do Vale Paulo 

Paixão. O assunto é uma visita que Cervo e Paixão realizaram ao município de Ivorá. No 

bate-papo os dois elogiam a administração municipal e a população pelo plantio e 



 

 

   

                                                                                                                                                                                46 

 

embelezamento da cidade com várias flores plantadas nos canteiros da cidade. Este diálogo 

entre os dois dura aproximadamente cinco minutos.  

  Na sequência Cervo pede a participação do repórter Ivan Paulo Leal, que destaca em 

uma entrevista gravada por telefone, o Encontro dos Aposentados, realizado em Ivorá. O 

entrevistado é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Adair Quatrin. A 

entrevista dura quase 10 minutos.  

  Depois do intervalo, entra a vinheta: “A Região É Notícia, entrevista, bate-papo e 

muita informação”. Cervo informa a hora e a temperatura. Começa a fazer um comentário 

positivo sobre a administração de Ivorá, e logo entrevista por telefone o prefeito municipal de 

Ivorá, Fernando Marin (PT). O bate-papo dura cerca de 25 minutos. Cervo não só entrevista, 

mas também tece comentários de desenvolvimento para a região junto com Marin, é 

praticamente um bate-papo. Em um dos momentos ele parabeniza o prefeito ivorense por 

determinada ação realizada em seu mandato. Após vêm mais um intervalo. 

Noutro bloco, Cervo retorna com o anúncio dos patrocínios. Após, anuncia a 

participação do repórter Marcelo Dalmolin, que entra com uma entrevista gravada com os 

vereadores de São João Polêsine sobre a sessão realizada na noite anterior.  

  Na volta do intervalo, Cervo retorna com o último bloco alertando com um comentário 

dirigido aos jovens da Quarta Colônia para se cuidarem com a noite de Santa Maria, citando 

problemas como assalto e droga. Para isto ele lê algumas notícias da editoria de Polícia do 

Jornal A Razão, evidenciando o alto número de delitos na cidade e recomendando que os 

jovens da região que estudam naquela cidade tomem cuidado com a noite de Santa Maria. Em 

seguida o apresentador encerra o programa assim: “Um abraço a todos e até amanhã”. 

PROGRAMA DO DIA 8 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) 

No terceiro programa analisado Cervo inicia pronunciando a hora dizendo que “a informação 

é jornal Cidades do Vale”. Após a oração do amanhecer,  o apresentador inicia o programa: 

“Olá amigos, muito bom dia, estamos chegando”. Em seguida diz a hora, a temperatura os 

patrocínios, os mesmo dos dois programas anteriores. 

  O âncora informa o dia. “Hoje é 8 de novembro, segunda-feira”. Depois anuncia as 

datas comemorativas do dia.  Posteriormente a agenda dos aniversariantes, ao final repete a 

frase costumeira. “Parabéns aniversariantes, que Deus dê muita saúde a vocês”. 
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Posteriormente após o anúncio da temperatura, da fase da lua, é a vez da previsão do 

tempo com base em informações dos sites Clima Tempo e Irga. Na sequência são anunciados 

os santos do dia, quantos dias para faltam para iniciar 2011 e a hora.  Entra a seguinte vinheta: 

A Região É Notícia apresenta as manchetes. Como sempre a leitura é alternada entre o 

apresentador Roberto Cervo e o radialista Antônio Santos.  A preferência é sempre que as 

manchetes locais sejam divulgadas primeiro como verificamos também nos dois programas 

anteriores.  

MANCHETES LOCAIS  

- 3ª Semana Acadêmica da Antônio Meneghetti Faculdade no Recanto Maestro teve grande 

número de participantes. No sábado foi realizada a mesa redonda com a participação de 

Dunga, ex-técnico da seleção brasileira. Esse será um dos destaques de hoje no programa 

- Sucesso a festa em honra a Nossa Senhora Imaculada Conceição na Linha Simonetti em 

Ivorá.  Ontem mais de 400 almoços foram servidos.  Acompanhe a reportagem hoje no 

programa 

- Também foi sucesso a romaria e festa de Nossa Senhora da Saúde na comunidade da Vila 

Cruz. Houve uma grande participação de fiéis de toda região. 

- Ginásio de Esportes de Nova Palma ficou lotado na sexta-feira à noite na decisão do 

municipal de futsal. Na categoria sub-12 foi o Guarani que venceu o Cruzeiro da Vila Cruz 

pelo placar de 8 a 2. No feminino o campeão foi o Cruzeiro de Caemborá que venceu o 

Internacional pelo placar de 3 a 1. Na 35 anos o campeão foi o Novapalmense que venceu o 

Comercial pelo placar de 8 a 4. Já na categoria sub-17, o campeão foi o Internacional que 

venceu o Pinhalzinho pelo placar de 5 a 0. 

- Foi realizada ontem a 4ª etapa centro litoral de MotoCross. Centenas de pessoas assistiram a 

disputa no parque histórico municipal de Dona Francisca 

 Após as locais, vêm as manchetes dos jornais:  A Razão, Comércio e Correio do 

Povo. Cervo pronuncia a hora e diz que “a informação é do jornal Cidades do Vale”. 

  Na sequência o apresentador lê o pensamento do dia, onde utiliza assim como em 

programas anteriores o nome de Deus. “Rezar é descobrir a presença e as batidas do coração 

de Deus na banalidade do cotidiano. Assim estamos iniciando A Região É Notícia. Bom dia”. 
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  Em seguida entre a vinheta: “A Região é Notícia, entrevista, bate-papo e muita 

informação, apresentação Roberto Cervo”. 

Após informar a hora, o apresentador comenta e elogia o show de Paul MCcartney 

realizado na noite anterior, e lê trechos de notícias relacionados ao governador eleito Tarso 

Genro, ao Grêmio e ao ENEM. 

Na sequência o apresentador comenta a viagem do prefeito de Nova Palma, Elder 

Grendene, à capital do Estado, entre outros assuntos que vão fazer parte da entrevista.  O 

apresentador conduz a entrevista, como podemos perceber nesta frase dita por ele no início: 

“Sobre a viagem que aconteceu semana passada nós vamos deixar para depois, ok?! Porque 

aconteceu antes de sexta, mas sexta-feira à noite a final do futsal aí, como é que você viu?”, 

perguntando ao prefeito. A entrevista durou 15 minutos.  

  Ao término Cervo diz a hora, temperatura e os patrocínios. “A informação é jornal 

Cidades do Vale”, afirma o apresentador. Em seguido ele comenta a presença do ex-técnico 

Dunga, no Recanto Maestro, lamenta por quem não assistiu e diz que nutre admiração pelo 

mesmo. 

 Depois vêm a hora e de novo o bordão: “a informação jornal Cidades do Vale”. São 

anunciados os patrocinadores.  Na sequência o apresentador diz outro bordão: “São Roque a 

Voz da Quarta Colônia”. 

Após Cervo informa a hora e aciona o repórter Marcelo Dalmolin, que com uma 

entrevista realizada por telefone com os policiais da região participa do programa trazendo as 

ocorrências do final de semana. 

  Depois da entrevista, Cervo retorna comentando que recebeu um telefonema e bota a 

ouvinte Carmelinda Liberalesso de Pinhal Grande, no ar. A ouvinte comenta sobre a morte de 

cachorros.  Em uma de suas frases Cervo faz uma afirmação: “Certamente são pessoas 

desocupadas, invejosas”, após  parabeniza a ouvinte pela informação. 

  Na sequência Cervo informa a hora, e comenta novamente sobre a mesa redonda  da 

Semana Acadêmica da Antonio Meneghetti  Faculdade com Dunga. Diz que foi espetacular, 

conta um pouco da palestra , chama a atenção para as pessoas que poderiam ter ido,  fala que 

o Dunga deu um show na mesa redonda.  
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Após o apresentador chama a participação do repórter Ivan Leal, com entrevista 

realizada na festa da Linha Simonetti em Ivorá. O repórter entrevista pessoas da comunidade, 

vereadores de Faxinal, Nova Palma e Ivorá. Em certo momento ele faz um elogio a um 

vereador ivorense:  “Você é uma pessoa especial dentro da câmara”. 

Cervo retorna com a hora e o bordão: “São Roque é a voz da Quarta Colônia”,  e 

depois os patrocinadores. A última entrevista do programa é com o repórter Marcelo 

Dalmolin, que traz informações sobre a Semana Acadêmica da Antonio Meneghetti 

Faculdade.  
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9 A ENTREVISTA COMO ESTRATÉGIA DE CAPTURA DO RECEPT OR 

Esta pesquisa visa através da análise das entrevistas do programa A Região É Notícias 

identificar quais são as estratégias utilizadas pelo âncora do programa e seus repórteres para 

captar o receptor é o objetivo desta análise.  Mais especificamente busca-se saber as 

categorias usadas dentro das entrevistas, este gênero de extrema importância do 

radiojornalismo.   

 Entrevistas estas que formam um contrato de leitura com o ouvinte. Conforme 

Charaudeau (2006) a entrevista jornalística possui características de qualquer entrevista. 

Porém,  é especificada pelo contrato midiático: entrevistador e entrevistado são ouvidos por 

um terceiro-ausente, o ouvinte, o que forma um dispositivo triangular. 

 Através da entrevista o programa tem esta como uma das principais formas de captar 

o ouvinte. Afinal o receptor tem acesso a uma gama de informações de sua comunidade ou 

seu município, por exemplo. Para Medina (1992) a entrevista é uma das principais formas de 

trabalho de um veículo de comunicação. No programa roda até uma vinheta com o seguinte 

bordão: “A Região É Notícia, entrevista, bate-papo e muita informação, apresentação 

Roberto Cervo”. 

  As entrevistas são realizadas pelo próprio âncora ou pelos repórteres do programa. Os 

entrevistados em sua maioria são pessoas como presidentes de comunidades do interior, 

prefeitos, secretários municipais, desportistas, entre outras, a maioria pessoas ligada a Quarta 

Colônia.   

  Nesta observação notamos que são utilizados vários tipos de entrevistas no programa, 

tais como: a emocional, ao vivo, política, testemunho, informativa e interpretativa, entre 

outras. Também observamos o comportamento e os métodos que o locutor usava como 

preparação para a entrevista.  

9.1 A DRAMATIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 No programa dia 8 de novembro, pode-se dizer que foi realizada uma entrevista 

emocional, que segundo Chantler e Harris (1993), é a mais difícil de fazer. Segundo os 

autores, no caso de uma entrevista emocional, certa dose de silêncio fala mais do que muitas 

palavras e as pausas servem para que o entrevistado arrume seus pensamentos em meio a 

grande agitação mental. 
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 Ao entrevistar a senhora Carmelinda Liberalesso de Pinhal Grande, que telefonou 

para contar a morte de cães repara-se que a ouvinte está emocionada e triste com o fato. Cervo 

escuta atentamente em silêncio a ouvinte, demonstrando esta capacidade de compreensão para 

com a entrevistada e receptores durante a entrevista: 

 Pois recebia um telefonema ontem lá de Pinhal Grande sobre a mortandade dos 
animais, cachorro, gato, enfim, animas de estimação. Quem estava nos chamando 
no telefone, era Carmelinda Cargnin Liberalesso, e vai nos falar sobre exatamente 
o que está acontecendo em Pinhal Grande, bom-dia dona Carmelinda! – Bom-dia, é 
um prazer falar com o senhor Melão – Conta pra gente o que aconteceu aí – Olha 
na quinta pra sexta apareceu em casa um cachorro por volta das cinco e meia, nós 
achamos ele no galpão onde a gente faz a ordenha, ele estava mais morto do que 
vivo né! E a gente percebeu que era envenenamento e daí sexta de manhã, de baixo 
de um porão nós escutamos uma ninhada de gatinhos ninhando que inclusive a 
gente não tinha acesso pra chegar até eles e daí a gente constou que era três 
gatinhos branquinhos, coisa mais linda e daí nós fiquemos sabendo que também nós 
achamos a gata mãe desses gatinhos morto e provavelmente era envenenamento 
também porque ela tinha vomitado, tava toda bababa...E sábado de manhã, a 
cachorrinha preta menor que o gato, um bichinho que não sai de casa, dificilmente 
vem até aqui na frente do pátio, muito poucas vezes a gente via ela na rua e ela não 
saia de perto da gente. Ela apareceu aqui no pátio de casa se arrastando por volta 
das cinco horas e a gente também viu que era envenenamento né...Eu pediria a 
essas pessoas que o animal não tem nada a ver com a minha pessoa, se essa pessoa, 
fez isso, fez por uma vingança, por que judiar dos animais? Eles são amigos da 
gente, eles são bichinhos que não tem nada a ver, correram dos outros. Meu Deus! 
A gente fica até com o coração apertado porque eles são amigos da gente 
(entrevistada faz uma pausa emocionada), por que judiar dos animais? Eu faço um 
apelo a essas pessoas que não vinguem dos bichinhos. Eu acredito que até Deus não 
ta contente com esses problemas porque o cachorro grande que morreu também, 
morreu no maior sofrimento, na maior angústia de vê ele daquele jeito, corta o 
coração da gente. Eu tenho certeza que essas pessoas ainda vão parar e vão 
reconhecer Melão, e eles não vão mais fazer isto, porque o animal é amigo da 
gente, é uma companhia...É uma injustiça isto que tão fazendo. Dá minha parte eu 
agradeço por ter me dado essa oportunidade Melão e espero que essas pessoas 
parem com esse bandiditismo que tão fazendo com os animais. Os animais não tem 
culpa disso.Muito obrigada – Ok, Carmelinda Liberalesso falando, inclusive 
fazendo um desabafo para que essas pessoas realmente se encontrem na vida. 
Certamente são pessoas desocupadas, invejosas, que coisa séria...Teu depoimento 
foi muito claro, objetivo...Parabéns dona Carmelinda, um abraço”.  

 Chantler e Harris (1993), tem uma visão parecida com a de Mcleish (2001) em 

relação a entrevista emocional. Segundo o autor o entrevistador precisa ser bastante sensível 

ao lidar com as situações. Ele será bem-visto por fazer a pergunta certa na hora certa a fim de 

esclarecer uma questão de interesse público, mesmo quando o evento é trágico. 

9.2 A ENTREVISTA POLÍTICA 

  A entrevista política tem um grande espaço no programa A Região É Notícia. Nos três 

programas radiofônicos analisados, foram quatro entrevistas com prefeitos, três delas 

conduzidas pelo âncora. Os prefeitos entrevistados foram: Elder Grendene de Nova Palma, 

Fernando Marin de Ivorá, Saul Reck de Dona Francisca e Erli Pozzebon de Silveira Martins. 



 

 

   

                                                                                                                                                                                52 

 

Isto sem contar com a entrevista realizada pelo repórter Marcelo Dalmolin (apelido Marula) 

com todos os vereadores de São João do Polêsine, após uma sessão daquele legislativo. 

Outros vereadores, de Faxinal, Ivorá e Nova Palma, foram entrevistados em uma festa 

realizada em Ivorá pelo repórter Ivan Leal. O secretário municipal de Saúde e o de obras de 

Silveira Martins também foram entrevistados. 

  As entrevistas políticas e escolha destes são mais uma forma de estabelecer um 

vínculo com os receptores, porque os atores políticos falam em nome de uma população, de 

um município. Conforme Charaudeau (2006), o entrevistado é um ator representante de si 

mesmo ou de um grupo que participa da vida política ou cidadã,  sobre a qual tem um certo 

poder de decisão ou de pressão. 

Cervo em uma entrevista realizado com o prefeito de Dona Francisca, entrevista o 

mesmo para que ele fale sobre os jogos rurais, competição que mobilizou cerca de 500 

pessoas do município no final de semana. 

Cervo: Pois em Dona Francisca, aconteceu neste final de semana a primeira 
disputa de jogos do interior, rurais, é nada mais nada menos, as olimpíadas rurais, 
no entender do prefeito Saul, o próximo ano será dado uma ênfase maior, completa, 
com mais planejamento, muito embora este primeiro instante, este primeiro 
momento, estes primeiros jogos que ocorreram no final de semana foi sucesso, 
graças ao belo trabalho que a Emater está realizando. Mas o anúncio que o prefeito 
vai dar é para as comunidade do interior realmente se prepararem para o ano que 
vem, porque aí vai ser para todos e todos vão participar numa grande competição 
prefeito Saul, bom-dia! – Bom-dia melão, bom-dia ouvintes da Rádio São Roque, é 
realmente ontem nós, está no calendário do município, essa primeira edição dos 
jogos rurais, aconteceu ontem aqui no parque, pra que se diga de passagem né 
melão, nosso parque tá maravilhoso. A gente preparou o parque, ele sendo 
preparado há anos, nosso parque é muito bonito, a gente conserva ele porque é uma 
dádiva que a gente tem aqui no nosso município esse parque na beira do 
rio...Aconteceu esta primeira edição aqui na cidade, foi feita uma reunião com o 
pessoal das comunidades e eles preferiram fazer esta primeira edição aqui na 
cidade, aqui no parque. Foram quatro comunidades que participaram... – Muito 
bem, os jogos que foram disputados prefeitos? - Ah o que foi disputado? Foi uma 
série de modalidades três sete, bocha...” 

Observa-se neste diálogo que o prefeito traz informações importantes ao vivo para a 

população de Dona Francisca que ligou o rádio cedo para saber quais são as últimas do 

município. Cervo demonstra explorar bem os prefeitos da região em entrevistas políticas, 

extraindo um conteúdo de interesse das populações locais, que ligam o rádio para se 

manterem informados sobre seus respectivos municípios, o que caracteriza-se como outra 

maneira bastante eficaz de atrair a audiência.   

9.3 A ENTREVISTA INFORMATIVA  
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  Nos três programas analisados temos várias entrevistas de caráter informativo. 

Podemos citar a entrevista realizada pelo repórter Ivan Paulo com o presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Ivorá, Dair Quatrin, no programa do dia 26 de outubro, onde o 

responsável maior traz várias informações da entidade que preside, principalmente para os 

ouvintes que são associados do programa, no qual ele dirige a palavra durante a maior parte 

da entrevista. 

Repórter Ivan Paulo Leal: “Muito bom-dia Roberto. Muito bom-dia amigos do A 
Região É Notícia. Nesta manhã vamos conversar com o presidente dos Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais do município de Ivorá, Dair Pedro Quatrin, que ontem 
teve uma festa, uma festa chamada festa do aposentado, é isso Dair? Bom-dia -  
Bom-dia Ivan, bom-dia ouvintes da Rádio São Roque. Não é assim vamos dizer uma 
festa dos aposentados, claro é tipo de uma festa, é o encontro dos aposentados que 
acontece todos os anos né, que o mês de outubro se comemora o mês do 
aposentado...Então nós do movimento sindical assim, conclui que nesse mês de 
outubro que cada sindicato fizesse um encontro do dia do aposentado...Isso é feito 
todos os anos e a cada ano fica melhor”. 

  Mcleish, (2001), atenta para importância que em uma  entrevista informativa a  

sequência torna-se importante para que os detalhes sejam bem claros. E também eu poderá 

haver antecipadamente bastante discussão para esclarecer qual a informação desejada e 

permitir que o entrevistado tenha tempo de recordar ou verificar algum dado. 

 Também podemos citar a entrevista feito pelo repórter Marcelo Dalmolin no 

programa do dia 25 de outubro como informativa ou informal como Chantler e Harris (1992), 

preferem nomear. Nesta entrevista Dalmolin, utiliza-se de perguntas curtas e diretas aos 

policiais entrevistados, bem como Chantler e Harris, (1992), acreditam que deva ser já que a 

entrevista informal é fundamental para revelar fatos ou informações. Para que o objetivo da 

entrevista seja alcançado, o de descobrir fatos novos, os autores afirmam que as perguntas têm 

de ser curtas, diretas e abertas. 

Marcelo Dalmolin : “Bom-dia Roberto. Bom-dia ouvintes do programa A Região É 
Notícia. Nós vamos destacar a partir de agora as informações policiais com as 
Brigadas Militares da nossa região. Nós vamos manter um contato com a Brigada 
Militar do município de Faxinal do Soturno. Nós vamos até lá falar com o soldado 
Rangel para trazer as informações do final de semana. Parece que foi tudo 
tranqüilo Rangel? Bom-dia – Bom-dia Marula, o final de semana foi tudo tranqüilo, 
sem ocorrência de vulto - Tá certo, tá aí portanto as informações da Brigada 
Militar aqui de Faxinal do Soturno. Nós vamos manter o contato com agora com a 
Brigada Militar do município de Agudo. Nós vamos trazer as informações do final 
de semana e as ocorrências com o soldado Costa. Como vai Costa? Bom-dia – 
Bom-dia. A Brigada Militar atendeu esse final de semana algumas ocorrências. 
Sexta-feira, dia 22, por volta das 17h30, fomos informados que indivíduo estaria 
tentando dar o golpe do troco...No sábado, dia 23, as quatro e trinta e cinco da 
manhã, na avenida Euclides Kleiman foi notificado o condutor do veículo Corsa 
Windy, placas IDG, 2900, no artigo 127...São essas ocorrências da Brigada Militar 
do final de semana – Tá aí portanto as informações através do soldado Costa. Nós 
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vamos manter um contato agora com a Brigada Militar do município de Nova 
Palma. Até lá nos vamos e trazer as informações com o soldado Binotto. Como vai 
Binotto? Bom-dia – Bom-dia, bom-dia os ouvintes da Rádio São Roque. É mais ou 
menos Marula, digamos assim que foi normal, a Brigada Militar registrou duas 
ocorrências. Uma de lesão de corporal ontem a noite e outra de ameaça, ontem às 
19h – Aham, no mais tudo tranqüilo Binotto? Tudo tranqüilo Marula, bom-dia – 
Essas informações da Brigada Militar de Nova Palma com o soldado Binotto”. 

  Em três entrevistas rápidas e curtas com os policiais do município de Agudo, Faxinal 

do Soturno e Nova Palma, o repórter Marcelo Dalmolin consegue informações sobre as 

ocorrências policiais do final de semana, mostrando que entrevista informativa é outra tática 

adotada para atrair a audiência.   

9.4 A CAPACIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ÂNCORA 

 Roberto Cervo, adota a postura que diz acordo com a entrevista interpretativa na 

entrevista realizada com o prefeito de Nova Palma Elder Grendene, no qual faz uma 

introdução dos assuntos que vão pautar o diálogo e pede que o entrevistado comente sobre o 

primeiro fato no programa do dia 8 de novembro.   

 Cervo: “Nova Palma está recebendo um kit para realizar a feira do peixe. Todos os 
meses vai ter feira do peixe em Nova Palma, ou seja, é um assunto novo que nós 
precisamos ter a confirmação do prefeito, porque é ele que está tratando esse 
assunto e a semana passada esteve em Porto Alegre, inclusive pra saber disso, pra 
saber também sobre o SAMU e enfim, eu quero iniciar então a segunda-feira com o 
campeonato de futsal que aconteceu no encerramento no início da última sexta-feira 
noite e nós estivemos lá transmitindo inclusive, e ontem lá na terra de Vila Cruz, 
festa Nossa Senhora da Saúde, diz que foi brilhante a festa conforme informações 
que chega até nós. Prefeito Elder, bom-dia! – Bom-dia melão, bom-dia a todos 
ouvintes da Rede Jauru, é uma satisfação conversar com o amigo né, e com toda 
região principalmente com a nossa comunidade aqui de Nova Palma – Bom vamos 
iniciar pelo futsal que foi sexta, não, perdão. Sobre a viagem que aconteceu a 
semana passada nós vamos deixar pra depois, tá ok? Porque aconteceu antes de 
sexta. Na sexta-feira a noite teve o encerramento do campeonato de futsal aí, como 
é que você viu? – Bom, melão, eu estive no ginásio, não fiquei pra entrega dos 
prêmios porque sábado de manhã eu tinha que viajar cedo, então eu fiquei até as 
onze e meia da noite e vi a empolgação que estava o ginásio nosso municipal, então 
nós, município de Nova Palma, que ao longo dos anos nosso município sempre se 
destacou muito no esporte, mas Nova Palma se destaca na questão do esporte 
porque acontece um trabalho muito sério nessa questão, veja melão que as 
atividades esportivas aqui do nosso município praticamente duram o ano todo. Essa 
foi a terceira decisão que a Rede Jauru transmitiu esse ano, então nas várias 
categorias que são disputadas aqui no nosso município começando com a sub-10, 
sub-12, sub-15, sub-17, sub-21, os 35, os 40, o feminino, todas essas atividades são 
desenvolvidas durante o ano, mas além disso uma preparação toda especial de 
todos os clubes porque os clubes, em todas nossas comunidades nós temos uma 
estrutura muito boa para a prática esportiva...E ontem na comunidade da Vila Cruz 
nós tivemos a festa da Nossa Senhora da Saúde, um grande número de pessoas 
participando, toda a direção, o conselho da capela, os coordenadores estão de 
parabéns porque souberam receber muito bem todos os visitantes e foi um grande 
número, chegou próximo dos 500 almoços servidos ontem lá, uma comida muito 
boa... – Perfeitamente, bom, e momento difícil porque a gente escuta muito de 
prefeitos agora, crise, que vai encerrar o ano com dificuldade, enfim, mas obras 
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não param aí pelo que a também nossa reportagem informa, eu gostaria que você 
falasse sobre o assunto e a essa questão da feira de peixe como vai ser mesmo aí em 
Nova Palma? Melão, assim ó, falando em obras primeiramente, o município de 
Nova Palma como todos os municípios aqui da região, uns divulgam, outros não 
divulgam, mas todos estão em contenção de despesa e todos nós que fomos 
atingidos no início do ano com as enchentes, todos nós estamos sofrendo grande 
dificuldade em função de termos gastos muito mais para a manutenção das nossas 
estradas...Falando desse que presente que Nova Palma está recebendo do 
Ministério da Pesca, esse é um projeto que foi elaborado há dois anos atrás e agora 
o município está sendo contemplado com um kit pra que nós possamos iniciar em 
Nova Palma a feira do peixe”.  

 Na entrevista interpretativa, conforme Mcleish (2001), o entrevistador fornece os 

fatos e pede ao entrevistado que os comente ou explique. O objetivo é expor o raciocínio dele 

ou dela, permitindo ao ouvinte fazer um julgamento sobre o senso de valores ou as 

prioridades do entrevistado. 

  Na entrevista interpretativa, segundo Chantler e  Harris, 1992, o entrevistado precisa 

interpretar alguns fatos que já são conhecidos do público. É o que âncora do programa faz ao 

comentar por cima alguns fatos relacionados ao município de Nova Palma ao longo da 

entrevista com o prefeito municipal. 

9.5 ENTREVISTA TESTEMUNHO 

  Ao ler no ar uma notícia sobre a epidemia da cólera no Haiti, o apresentador Roberto 

Cervo, comenta o fato. Logo em seguida entrevista uma ouvinte que morava no país, e que 

testemunho o sofrimento daquela população local. A irmão Adorema Dall Ongaro, de férias 

em Faxinal do Soturno relata tudo o que presenciou na entrevista, configurando-se assim em  

uma entrevista testemunho.   

Roberto Cervo: “Pois eu acabei de falar sobre a cólera no Haiti, lá em Porto 
Príncipe, que no meio dos escombros do terremoto de janeiro agora a população 
haitiana enfrenta uma epidemia, mais de 250 mortos de cólera, isso já provocou em 
seguida uma ligação aqui para nossa emissora dizendo que, uma irmã, uma freira, 
Adorema Dall Ongaro, que é da Congregação Imaculado Coração de Maria está 
aqui em férias...está trabalhando no Haiti, pois bem nada melhor então pra falar 
sobre o assunto, sobre o Haiti que a própria freira, nossa conterrânea Adorema 
Dall Onga que vive esse momento...Bom-dia irmã... - Agora me informei que tem um 
surto de cólera mas quando eu sai de lá isto não tava divulgado. Nós estamos 
trabalhando lá, não na capital, a nossa cidade é Jeremi, é 280km da capital, 
estamos trabalhando na saúde, mas o que predomina mais naquela região é a 
sarna, malária e a desnutrição, então dá notícia de agora eu me surpreendi dessa 
epidemia de cólera, então eu acredito assim que agora tá muita lenta a 
reconstrução do Haiti, eu lamento tá muita lenta, devia prestar mais. Eu estava no 
momento do terremoto na capital, estava na capital e agora eu passei de novo para 
vir para o Brasil, a gente passa pela capital, então eu vi assim poucas coisas feitas, 
dá uma dor na alma, poderia prestar mais”. 
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 Entrevista esta que o autor Charaudeau (2006), afirma que tem a missão de ser ora 

relato de um acontecimento apontado como ao menos interessante para ser tratado pelos 

meios de comunicação, ou seja, uma breve opinião que se relaciona aos fatos da atualidade. O 

entrevistado, em grande parte do tempo, é desconhecido, tendo a missão de testemunhar por 

ter sido observador ou vítima do acontecimento em questão.    

9.6 ENTREVISTA AO VIVO  

  O apresentador do programa utiliza-se também da entrevista ao vivo para alavancar a 

audiência. Nos três programas em que o âncora entrevistou, todas foram realizadas ao vivo, 

seja por telefone ou com o entrevistado no estúdio. Charaudeau, (2006), reflete que a 

entrevista ao vivo prevalece sobre a gravada. Segundo o autor, “o rádio é geralmente melhor 

quando é feito ao vivo”. 

Cervo no programa do dia 25, entra em contato com o repórter Pedrinho ou Sucon 

Della Nona como é chamado, que utiliza-se da entrevista ao vivo para entrevistar um atleta 

após a final de uma partida de bocha em Silveira Martins:  

Pedrinho: “Marquinhos você que comanda o São Luis que baita decisão o São Luis 
vice-campeão, mas foi uma partida digna de respeito – É como o senhor disse 
Pedrinho, foi uma partida digna, acho que valeu o respeito de todo mundo na 
cancha, mas infelizmente não conseguimos tirar o título, tá bom o segundo lugar, a 
equipe vem crescendo, é nova, a gente precisa da colaboração ali, mas final de 
campeonato é isso aí, ainda bem que foi de bom jeito né”. 

O atleta na entrevista ao vivo faz uma avaliação da perda do título logo após a derrota, 

o que valoriza a entrevista ao vivo, cheia de informações e até mesmo os sentimentos do 

entrevistado. 

9.7 OS PREPARATIVOS DA ENTREVISTA  

 Cervo antes da entrevista procura informar-se, por meio de uma visão geral, sobre o 

fato que diz respeito à entrevista, assim situa o ouvinte. É o que Chantler e Harris (1992), 

ressaltam, quando dizem que é necessário conhecer alguma coisa a respeito do assunto que 

vai ser tratado na entrevista. 

  Mcleish lembra (2001), que o o timing da entrevista precisa ser estritamente 

observado. Isso vale tanto para uma entrevista de meia hora quanto para outra de dois minutos 

e meio. 
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 Cervo conta a maneira como conduz a entrevista para não perder o timing: “Eu faço a 

abertura da entrevista, e procuro deixar o entrevistado bem à vontade, mas quando eu 

observo que ele está fugindo do assunto ou está faltando conclusões ou elementos, eu 

participo perguntando exatamente aquilo que ele esqueceu de dizer, e que tem que ser dito 

para o ouvinte. Não deixo ele também se exceder mais para não se tornar cansativo”.   

  O apresentador também demonstra nos programas observados fazer o que Chantler e 

Stewrt (2007), recomendam em uma entrevista que é levar em conta sempre que a razão de 

uma entrevista é obter uma opinião a mais de algum especialista, um funcionário público ou 

uma testemunha ocular que tenha algo a dizer sobre um  acontecimento, ou seja, algo que o 

apresentador não esteja apto a comentar.  

  Cervo procurar extrair o máximo de seus entrevistados dos mais diversos assuntos. A 

entrevista raramente gira sobre um determinado assunto, e sim sobre vários temas. Já as 

entrevistas realizadas pelo repórteres do programa caminha para uma tema quase sempre, sem 

fugir do assunto inicial.  

  Albertos (1974), cita que há a entrevistas com fórmulas já estabelecidas. Pois no 

programa não há nenhuma fórmula como um pré-roteiro de perguntas. Elas são elaboradas 

pelo apresentador e repórteres conforme a resposta do entrevistado demonstrando uma boa 

capacidade de elaboração em pouco tempo e também conhecimento pelo assunto tratado, e 

suas fontes.  

9.8 O COMPORTAMENTO DO LOCUTOR  

  O locutor e âncora do programa A Região É Notícia age de diversos modos para 

conquistar e ser ouvido por seus receptores. O âncora utiliza-se de comentários, entrevistas ao 

vivo, emocional. Para isto, um dos aspectos observados, é que Roberto Cervo tem amplo 

conhecimento para o público no qual se dirige.  

 Na visão de Goffman, (1981), este aspecto é muito importante, já que os locutores 

devem ter em mente o perfil de seus ouvintes e dirigir-se a eles como se estivessem presentes 

através do olhar, corpo, tom de voz.    

 Segundo Charaudeau, (2006), o espaço de locução é aquele no qual o sujeito falante 

deve resolver o problema da tomada da palavra. Nesse sentido, o falante deve justificar por 

que tomou a palavra, como sujeito falante e identificar o interlocutor  ao qual ele se dirige. 
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 Diversas vezes no programa, o apresentador usa a fala direta, no qual segundo 

Goffman (1981), é aquela quando o locutor fala diretamente com o público, tratando cada 

ouvinte como se ele fosse único.  

  Esta fala direta, para citar um exemplo, ele usa no programa do dia 26 de outubro, 

quando no final do programa lê manchetes relativas à violência na noite de Santa Maria e diz 

para os jovens da Quarta Colônia tomarem cuidado, uma fala  dirigida aos jovens e pais. 

  Segundo Verón (1980) os contratos construídos pela mídia visam situar o receptor 

acerca de determinadas temáticas e pontos de vista que são concretizados por operações 

enunciativas. 

9.9 A VOZ 

 O âncora do programa adota uma postura de voz firme principalmente ao iniciar o 

programa quando lê as manchetes com um vigor na voz.  A mesma postura é usada quando o 

apresentar faz um comentário crítico. A voz é um meio utilizado para estabelecer um vínculo 

com o ouvinte. 

 Um dos dispositivos do contrato midiático, no caso do rádio, segundo Chauradeau, 

(2006) tem como característica principal, a voz, responsável por manter uma relação muito 

particular entre instância midiática e receptor. 

  Charaudeau (006) ainda lembra que o locutor poderá aparecer de várias maneiras, são 

elas: autoritário ou humildade, poderoso ou frágil, emotivo ou senhor de si, emocionado ou 

frio. O apresentador em estudo mostrar ter uma postura no qual o autor cima acima, neste 

caso o âncora adota uma postura ou característica de poderoso na entrevista com a ouvinte 

Carmelinda Liberalesso que fala sobre a morte de cães. Cervo dirige-se em seu comentário da 

seguinte forma a possível pessoa que matou os animais: “Certamente são pessoas 

desocupadas, invejosas”, usando seu poder como radialista.  

  Por estar há mais de 30 anos comando do programa Cervo tem um comportamento 

natural na condução do programa radiofônico. O que para Mcleish (2001) é fundamental para 

um locutor, já que todo locutor ou apresentador deve se sentir confortável consigo mesmo. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  Este trabalho de pesquisa teve como objetivo elucidar quais são as estratégias de 

captura do ouvinte do programa a Região É Notícia, da Rádio São Roque de Faxinal do 

Soturno, que vai ao ar das 8h às 10h, de segundas às sextas-feiras.  Analisando as entrevistas 

realizadas em três programas observados e o comportamento do apresentador Roberto Cervo, 

assim como uma entrevista aberta realizada com o apresentador do programa foi possível 

elucidar quais são estes vínculos estabelecidos com o receptor. 

 Inicialmente esta pesquisa buscou trazer um breve do contexto sobre os recentes 

conceitos referentes ao mundo da comunicação como a midiatização e os contratos de leitura 

ou midiáticos. Estes fundamentos serviram de apoio para o bom andamento deste estudo.  

 Percebeu-se com este estudo que o programa A Região É Notícia tem uma enorme 

audiência em suas ondas de alcance que são os municípios da Quarta Colônia de Imigração 

Italiana, inserida na região central do Rio Grande do Sul. Por meio deste programa da rádio 

São Roque, os ouvintes têm acesso às principais notícias de seus municípios. Por não ter uma 

emissora concorrente dentro da Quarta Colônia, a tradicional Rádio São Roque não investe 

muito em produção e capacitação de seus profissionais, até porque a emissora é a única da 

Quarta Colônia, o que deixa seus ouvintes sem outras opções para buscar informações que 

dizem respeito à região. Percebeu-se que há pouca profissionalização na área de comunicação 

e reduzido conhecimento teórico sobre jornalismo, predominado o conhecimento empírico 

adquirido através da prática. 

  Porém, ainda sim, o papel do programa pode-se dizer que é importante para a Quarta 

Colônia, por ser um canal de comunicação entre a população com os representantes dos 

poderes executivos e legislativo e outros segmentos da sociedade no qual este objeto de 

estudo atinge. Não é só o papel do programa, mas também da rádio em questão, que divulga 

desde uma perda de identidade até um óbito. 

A presença da rádio São Roque na Quarta Colônia é muito forte. Um dos motivos 

deste estudo foi esta forte presença do programa A Região É Notícia nos lares desta região de 

imigração italiana.  

  Notou-se que para captar estes ouvintes são utilizadas várias estratégias no programa 

por meio de seu apresentador e repórteres que integram o A Região É Notícia. Recursos estes 
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que para o público leigo aos conceitos de comunicação são praticamente invisíveis, como por 

exemplo, os tipos de entrevistas inseridas no programa (emocional, ao vivo, testemunho, 

informativa...etc), o tom de voz do locutor assim com seu comportamento diante dos 

entrevistados,  e também os preparativos que envolvem o programa.  

Acredito que esta pesquisa requisito para a aprovação no Trabalho Final de Graduação 

(TFG 2), tenha contribuído para os estudos da área da comunicação e que venha ser útil para 

futuros interesses no objeto de estudo deste trabalho acadêmico.  

E para este pesquisador, futuro profissional da área de comunicação social, esta 

pesquisa proporcionou gosto pela pesquisa, além de uma qualificação no que refere-se 

principalmente ao conhecimento das estratégias usadas para captar ouvintes dentro das 

entrevistas, gênero tão importante para o radiojornalismo. Também foi possível ampliar o 

conhecimento sobre rádio, o que com certeza contribuirá para o lado profissional deste 

pesquisador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                                61 

 

BIBLIOGRAFIA  

ALBERTOS, José Luís Martínez. El mesaje informativo. Barcelona: ATE, 1977. 

__________________________. Redacción periodística – los estilos y los generos en la 
prensa escrita. Barcelona: ATE, 1974. 

BARBEIRO, Heródoto e LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Radiojornalismo – Produção, 
Ética e Internet. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2001. 

BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos – os formatos e os programas em áudio. 
SãoPaulo: Edições Paulinas, 2003. 

CHANTLER, Paul e HARRIS, Sim. Radiojornalismo. São Paulo: Summus, 1998 

CHARAUDEAU, Patrick. Aspects du discours radiophonique.Paris: Didier Érudition, 
1984. 

DUARTE, José; BARROS, Antônio. Métodos e ténicas de pesquisa em comunicação. São 

Paulo: Atlas, 2005. 

FAUSTO NETO, Antônio. A sentença dos media – o discurso antecipatório do 
impeachment de Collor .In: Revista Textos, nº 30, Mestrado em Comunicação – UFBA, 
Salvador, 1994. 

FAUSTO NETO, Antonio. Midiatização, prática social, prática de sentido. Paper. Bogotá: 
Seminário Mediatização, 2006. 

_____________________. Le discours d´information médiatique: la construction du 
miroir social . Paris: Nathan, 1997. 

ERBOLATO, Mário L. e BARBOSA, Júlio C. T. Comunicação e Cotidiano. Campinas: 

Papirus, 1984. 

FAUSTO NETO, Antônio. A sentença dos media – o discurso antecipatório do 
impeachment de Collor .In: Revista Textos, nº 30, Mestrado em Comunicação – UFBA, 
Salvador, 1994. 

FAUSTO NETO, Antonio. Midiatização, prática social, prática de sentido. Paper. Bogotá: 
Seminário Mediatização, 2006. 

FAUSTO NETO, Antônio. Mutações nos discursos jornalísticos: da “construção da realidade” 
à “realidade da construção”. In.: FELIPPI, Ângela. Edição em jornalismo: ensino, teoria e 
prática. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. 

FAUSTO NETO, Antonio. Contratos de Leituras entre regulações e deslocamentos.In: 
Diálogos Possíveis, Ano 6, n.2. Salvador: FSBA, 2007. 



 

 

   

                                                                                                                                                                                62 

 

FAUSTO NETO, Antonio Fausto. A deflagração do sentido. Estratégias de produção e de 

captura da recepção. In: SOUZA, Mauro W. . Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo, 

SP: Brasiliense, 1995 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2 ed. Porto Alegre, RS: 

Sagra Luzzato, 2001 

GOFFMAN, Erving. Footing. In RIBEIRO, Branca & GARCEZ, Pedro (org.) 
Sociolingüística Interacional. Porto Alegre: Editora Age, 1998. 

________________. Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. 

GOMES, Pedro G. A filosofia e a ética da comunicação na midiatização da sociedade. 
Editora Unisinos, 2006. 

HOOVER, S. e LUNDBY, K. Rethinking Media, Religion and Culture. Thousand. Oaks: 
Sage Publications (1997). 

Pujol, JuliooACIS 35 anos de História.  Santa Maria: Gráfica e editora Palotti, 2004. 

KROTH, Maicon Elias. As estratégias de produção e transmissão de um programa de 

rádio de auditório itinerante: Estudo de caso do programa: Gente Nossa, da Rádio 

Venâncio Aires 910 AM. Porto Alegre, RS: dissertação de mestrado., 2003 

LUHMANN, Nikolas. A realidade dos meios de comunicação. São Paulo:Paulus, 2005. 

MATA, Maria Cristina. De la cultura masiva a la cultura midiática. Diálogos de la 
comunicación, Lima:Felafacs, n.56, 1999 

MEDITSCH, Eduardo. O rádio na era da informação. Coimbra: Minerva, 1999 

MCLEISH, Robert. Produção de Rádio – um guia abrangente de produção radiofônica. 
São Paulo: Summus, 2001. 

MEDINA, Cremilda. Entrevista. In: MARQUES DE MELO (org.). Gêneros jornalísticos 
na Folha de S.Paulo. São Paulo: FTD,1992. 

PRADO, Emílio. Estrutura da informação radiofônica. São Paulo: Summus, 1989. 

SODRÉ, Muniz. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. 2006 

TRAMONTINA, Carlos. Entrevista. A arte e as histórias dos maiores entrevistadores da 

televisão brasileira. São Paulo: Globo, 1996. 



 

 

   

                                                                                                                                                                                63 

 

VERÓN, Eliseo. Esquema para el análisis de la mediatización. In: Revista Diálogos de la 
Comunicación, n.48, Lima: Felafacs,1997 

____________. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2004. 

____________. A Produção de Sentido. São Paulo: Cultrix, 1980. 

WILBY, Pete & CONROY, Andy. The radio handbook. London/New York: Routledge, 
1994. 

 

SITES CONSULTADOS: 

www.faxinal.com 

www.google.com 

 
 


