
1 
 

 

 

 

 

 

Carlos Wenceslau 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

 

AS ESTRATÉGIAS DO RÁDIO: 

A INTERAÇÃO NO PROGRAMA PRETINHO BÁSICO, DA RÁDIO ATLÂNTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 

 



2 
 

 

CARLOS WENCESLAU 

 

 

 

AS ESTRATÉGIAS DO RÁDIO: 

A INTERAÇÃO NO PROGRAMA PRETINHO BÁSICO, DA RÁDIO ATLÂNTIDA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II (TFG II) 

apresentado ao Curso de Jornalismo, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano - Unifra, como requisito para 

aprovação no curso de Jornalismo. 

 

 

 

 

 

Orientador: Maicon Elias Kroth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 

 



3 
 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar a Deus que me deu oportunidades de trabalho em diversas áreas e 

também coragem e me capacitou a não desistir em meio aos abstáculos que surgiram. 

Em segundo lugar aos meus pais que muito me apoiaram em tudo, a minha mãe por 

me acordar nas horas de trabalho, por deixar minha roupa limpa e pronta, pois devido ao 

cansaço muitas vezes não ouvia o telefone despertar. Ao meu pai que muito colaborou para 

que eu conseguisse pagar minhas contas a tempo e pelas vezes que me levava aos trabalhos 

quando estava cansado. 

Aos meus irmãos e seus respectivos cônjuges que de formas diferentes se fizeram 

presentes nessa conquista. Às minhas sobrinhas lindas que foram e são minha maior 

inspiração. 

A Adriana Garcia que me deu a oportunidade de acompanhá-la nos programas 

radiofônicos e ter me ensinado a operar os aparelhos e pela chance de apresentar o programa  

Estação Notícia, na rádio Caraí FM. 

Ao Paulo e Roselaine que me deram a oportunidade de estagiar, confiaram no meu 

desempenho e me abriram as portas da emissora. 

Ao meu orientador minhas palavras de gratidão, professor Maicon pelos “puxões” de 

orelha nas horas que mais precisei ouvir o que eu já sabia que “estava atrasado com a 

monografia e que não era bem isso o que havia te dito”. Desde o primeiro semestre foi meu 

conselheiro, que me ajudou a ingressar nas bolsas de monitoria. Obrigado por tudo! 

À professora Dra Sibila Rocha que me fez a primeira pergunta no primeiro dia de aula, 

a sala lotada de alunos e ela me escolheu aleatoriamente para responder qual foi o último livro 

que tu leste? E disse a mais certa das afirmações “Tu serás um excelente jornalista”. 

Aos demais professores, kitta Tonetto, Rosana Zucolo, Bebeto Badke, Laura Fabrício, 

Sione Gomes, Carla Torres, Glaíse Palma, Ana Coiro, Mariangela Recchia que me ajudaram a 

estruturar meus saberes e compartilharem aquilo que eles sabiam de melhor.  

Aos técnicos, Paulo Sangoi, Robson Brilhante, Maurício Stock, Clenilson Oliveira 

pela amizade, paciência que dedicaram minhas experiências obtidas no meio acadêmico. 



4 
 

À Cris Sanchotene e a Neuza Tavane pela dedicação e paciência aos meus questionamentos. 

A todos em especial que me deram a oportunidade de trabalhar nas horas em que mais 

precisei de um trabalho extra, Araucária eventos, Camellus Bar, Dom Pierre restaurante, 

Vagalume Diversões, Stripulia Festas, Tele mensagem 2 corações, Rotulado Bar, La Sorella 

restaurante. 

Ao Paulo, síndico do condomínio Bulgária, que muito colaborou nos finais de semana 

quando eu chagava atrasado. 

As professoras da escola Dom Vitor Sartori que confiaram no meu trabalho e me 

chamaram para trabalhar com os alunos e a esses, minhas palavras de gratidão por tê-los 

conhecido. 

Enfim quero agradecer a todos pelos excelentes conhecimentos pelas diversas 

oportunidades que me foram dadas, que me estenderam a mão com pensamentos e energias 

positivas para que hoje o meu sonho se concretize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMO 

Esta monografia analisa a configuração específica no programa Pretinho Básico, da rádio 

Atlântida. O objetivo deste estudo é analisar a participação e influência do público jovem na 

programação rede Atlântida, bem como saber como os apresentadores disponibilizam de 

ferramentas para que os internautas atuem no meio da programação e de que maneira 

contribuem para que a cada dia a audiência ganhe mais espaço entre os ouvintes. Uma das 

metodologias usadas foi à entrevista semi-aberta, a partir dela foi possível explorar mais 

perguntas. A justificativa da realização desta pesquisa ocorre pelo fato de muitas pessoas 

apenas ligarem o rádio para pedir e ouvir músicas e se distraírem enquanto estão na rua, no 

carro, um momento de descontração depois de um dia de trabalho. Para isso, utiliza-se 

processos metodológicos, que abarcam a análise dos processos comunicacionais e de resposta 

social. Conceitos sobre midiatização, história do radiojornalismo e contratos de leituras 

também foram abordados nesta pesquisa e contribuíram para a análise deste estudo. A 

interação na emissora acontece em praticamente toda a programação, sendo utilizados pelo 

telefone, twitter, facebook, e-mail. E entender qual o propósito da emissora fazer a cada dia 

uma programação voltada para todos os públicos. 

Palavras-chave: Audiência; interação; gêneros radiofônicos, programação. 

 

 

ABSTRACT 

This monograph examines the specific setting in the program little black dress, radio Atlantis 

The objective of this study is to analyze the participation and influence of young people in 

Atlantis network programming, as well as how presenters provide tools for the Internet in the 

middle act of programming and how to contribute every day to gain more audience space 

between the listeners. One of the methods used was the semi-open on Wed from it was 

possible to explore more questions. The rationale of this research is the fact that many people 

just connect the radio to ask for and listen to music and being distracted while on the road, the 

car, a moment of relaxation after a day of work. It uses up methodological processes, which 

include the analysis of communication processes and social response. Concepts of media 

coverage, history of radio journalism and contracts readings were also addressed in this 

research and contributed to the analysis in this study. The interaction occurs at the radio in 

almost all programming being used by the phone, twitter, facebook, e-mail. And understand 

what the purpose of the station every day to provide programs for all audiences 

 

 

Keywords: Audience; interaction; radio genres; programming 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papel social da mídia na formação do cidadão possui algumas características no 

conjunto de saberes que influenciam na vida cotidiana nos dias atuais. O objetivo da presente 

pesquisa é analisar as estratégias de interação utilizadas pelo Programa Pretinho Básico para 

capturar o ouvinte. Nesse sentido, analisar os modos de como a produção do programa se 

relaciona com a audiencia, por meio de diversas ações interacionais. Estas práticas midiáticas 

se configuram como modos de atrair os ouvintes para o programa analisado, buscando como 

consequencia a fidelidade dos mesmos. 

Deste modo, saber como o Pretinho Básico interage com os ouvintes, quais as 

estratégias que o programa utiliza para prender a atenção dos mesmos e que, a cada dia, mais 

pessoas participam do mesmo. 

A utilização das redes sociais como forma de comunicação entre a emissora e os 

ouvintes, onde o problema postado no dia tem repercussão nos órgãos públicos e estes 

respondem à sociedade em um curto espaço de tempo é uma das formas de contrato de leitura 

que se busca entender. 

Esta interação, hoje social, entendida como as relações constituídas dentro da 

comunicação, é um forte pilar que pode sustentar as relações que envolvem a emissora e seus 

ouvintes do meio radiofônico, a partir do estabelecimento de contrato de leitura. A construção 

dos modos de interação que são estabelecidas aos ouvintes é uma forma de “prender” os 

mesmos com laços de proximidade e participação da construção do formato radiofônico. Por 

sua vez a interação comunicacional passa a privilegiar cada vez mais dispositivos de 

interatividade que visam à participação nos programas com seus ouvintes.   

Desta forma, o formato da programação da emissora passou a modificar, a audiência 

que antes era musical, passou a ter um público-alvo que agora é constituída e participativa da 

emissora que constrói as relações de interação desde a linguagem, permeando os temas das  

notícias e a inserção dos apresentadores que firmam um contrato de fidelidade e proximidade 

com seus ouvintes. 

Neste sentido, esta pesquisa é apresentada da seguinte forma: No capítulo 2, 

desenvolveu-e um texto que fala sobre os aspectos históricos (surgimento do rádio) até os dias 

atuais. Na sequência, aborda-se o surgimento do FM e sua evolução no Brasil. No capítulo 3 

fez-se um estudo sobre o início do rádio no Rio Grande do sul desde 1924, passando pelos 

anos de ouro, a criação da “Voz do Brasil”, provável decadência com o surgimento da 

televisão, e a reestruturação radiofônica. 
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No capítulo 4 fala-se dos diferentes gêneros com os quais o rádio trabalha com os 

ouvintes, entretenimento, notícias, anseios dos produtores culturais e desejos do público 

receptor. Já no capítulo 5 é falado sobre os processos e meios da interação nas mídias. Na 

sequencia é abordado a interação no meio radiofônico como estratégia de captura e 

fidelização dos ouvintes. 

O capítulo 6 fala sobre a reformulação que as mídias tiveram que se adaptar para o 

meio social atual e sobre os contratos de leituras que fidelizam os ouvintes com a emissora. Já 

no capítulo 7 é feito o percurso metodológico no qual foi baseado o presente estudo. As 

diferentes formas de se fazer rádio, com a participação do ouvinte e as diversidades de 

interação. 

O capítulo 8 fez-se uma análise da programação do dia 08/07/2011. De que forma os 

locutores chamam a atenção dos ouvintes para que esses possam interagir na programação.  

No capítulo 9 é feito minhas considerações finais referente ao objeto de estudo, com 

base nesta análise e em diálogo  com o referencial teórico, busco responder  as questões 

propostas neste estudo.  
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2. O RÁDIO DE CADA DIA : ASPECTOS HISTÓRICOS ATÉ OS DIAS 

ATUAIS 

O rádio é um companheiro quase que inseparável do dia a dia. Seja no ônibus, nos 

supermercados, a dona de casa que trabalha no lar, fazendo as atividades rotineiras sempre 

está ouvindo algum programa. Ele nos oferece serviços variados no campo da informação e 

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

estabelece vínculos mediadores com as pessoas em diferentes localidades, com suas diferentes 

culturas e práticas.   

Os primeiros estudos a respeito do rádio foram realizados especialmente na Alemanha 

pelo fato, daquele país, os movimentos sindicais e sociais, bem como depois os partidos 

políticos e o Estado utilizaram o meio. 

Esses dados são trazidos por Alberto Dines, na apresentação de O Rádio na Era da 

Informação (Medistch, 2001), reforçam a tese da importância política no rádio na história 

alemã. Estes utilizaram  o rádio para mobilizar as massas como arma de propaganda e 

estimularam a maciça produção industrial de aparelhos pequenos e baratos.  

Desde a disseminação da telefonia, o rádio tornou-se o primeiro veículo interativo. Isto 

já nos anos 70. Hoje, o ouvinte expressa sua opinião nas emissoras por carta, telefone, fax ou 

correio eletrônico, além das demonstrações de cidadania (passeatas, manifestações...) e das 

enquetes nas quais participa. 

O desenvolvimento da tecnologia do transistor permitiu a mudança da fonte de 

alimentação de aparelhos de rádio, propiciando a portabilidade tanto para o ouvinte, que agora 

tinha no veículo um companheiro que o acompanhava em seu dia-a-dia (FERRARETTO, 

2001), quanto para o comunicador, que agora tinha a possibilidade de se deslocar com equipes 

móveis e complementar o sistema de reportagens. 

Neste período, o rádio passa a intensificar o seu potencial de serviços e utilidade 

pública. A principal diferença, segundo Ortriwano (1985), é a aceleração da produção e a 

presença dos jornalistas no palco dos acontecimentos, transmitindo relatos da rua e fazendo 

entrevistas ao vivo. Dessa forma, altera-se a dinâmica de construção da notícia no rádio 

brasileiro. Já no final da década de 40, surgem as primeiras iniciativas de reportagens de rua, 

utilizando equipamentos de grande porte e de difícil mobilidade, que mantinham os repórteres 

ao lado de um telefone fixo, restringindo seu campo de ação. 

Mesmo que o telefone fixo, devido a sua agilidade, tenha se tornado uma ferramenta 

fundamental para o jornalismo de rádio, ele restringia o jornalista, que ficava “preso” ao 
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alcance do aparelho. Com o surgimento dos celulares, criou-se uma liberdade maior de ação 

para o comunicador, intensificando as transmissões ao vivo. Hoje em dia, além da qualidade 

de áudio muitas vezes superior à do telefone fixo, o celular permite ainda que o jornalista 

desenvolva uma cobertura multimídia dos acontecimentos. 

 Em caráter experimental, a primeira transmissão oficial de radiodifusão no Brasil 

surgiu em 1922, O Governo Brasileiro monta, na praia Vermelha, no Rio de Janeiro, uma 

estação de rádio que transmitia, em condições precárias, programas literários, musicais e 

informativos voltada apenas para elite. A inauguração da Rádio Jornal do Brasil em 1935 no 

Rio de Janeiro, Instituição do programa oficial do governo de Getúlio Vargas, o surgimento 

da Voz do Brasil, transmitido até hoje.   

A década de 30 marcou o ponto forte do rádio como veículo de comunicação de 

massa, refletindo as mudanças pelas quais o país passava. O rádio trouxe inovações técnicas e 

modificou hábitos, transformando-se na maior atração cultural do país. A Rádio Nacional, 

inaugurada em 1936, marcou a radiofonia no Brasil. 

Assim, oficialmente, com maior ou menor grau de improvisação e amadorismo, foram 

se disseminando pelo Brasil as Rádios Sociedades, Clubes, Educadoras e Culturais. Servindo 

de divertimento e orgulho para uma pequena minoria mais privilegiada da população. 

Getúlio Vargas foi quem mais influenciou a história do rádio na década de 30. Desde 

que assumiu a presidência com a Revolução de 1930, manteve o rádio entre as suas áreas de 

controle direto. O programa A Voz do Brasil, na época Hora do Brasil, foi criado em 1937 

para ser o divulgador oficial do governo, principalmente dos discursos de Getúlio. Nos anos 

30, os minutos finais da Hora do Brasil eram culturais, dedicados à transmissão de sucessos 

de música popular brasileira. A participação de artistas de prestígio no programa foi uma 

maneira encontrada por Getúlio para estar sempre presente junto à população.  

Durante esses anos, o rádio atingiu sua maior importância relativa entre todos os meios 

de comunicação, sendo o meio mais consumido e para o qual era destinada a maior fatia das 

verbas de propaganda. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a metade dos anos 50, o 

rádio viveu sua Era de Ouro. 

Nessa época, o rádio brasileiro, começou o que hoje denominamos de guerra de 

audiência, com as emissoras se esforçando cada vez mais para conquistar o público com as 

suas programações. 

O rádio dominou mais a vida nacional, como centro das atenções, disseminador de 

informações e opção de entretenimento e lazer. Tamanho sucesso que o rádio viveu entre a 

segunda metade dos anos 40 e a primeira metade dos 50. 



11 
 

  Inaugurada em 1950, a televisão começou a incomodar e a assustar o rádio. Com a 

novidade da televisão o rádio se assustou demais e viu um inimigo muito maior e ameaçador 

do que na verdade ela foi.  

Nos anos 60, o rádio perde seu posto do centro de atenção das famílias, pois com a 

novidade da televisão, ele já era ultrapassado. Começa então, um processo de profunda 

alteração na estrutura de programação do rádio, que só se completaria alguns anos mais tarde. 

O rádio começa a transmitir então suas características de meio individual de consumo, quase 

que essencialmente privado, por uma pessoa apenas, ou um grupo delas de enorme afinidade.

 Em 1941, a Rádio Nacional lança o Repórter Esso, primeiro rádio jornal brasileiro, 

que ia ao ar na voz de Heron Domingues. Com a idéia de estar sempre bem informado sobre 

os acontecimentos do dia, em 1956 foi a vez da invenção do transmissor que permitiu a 

fabricação de rádios menores que iam a qualquer lugar. O rádio se torna mais companheiro 

com essa mobilidade.  Com o surgimento da televisão em 1950 o rádio não poderia perder 

espaço foi a vez que a Rádio Jornal do Brasil do Rio de Janeiro faz a divulgação de serviços 

de utilidade pública. 

Em 1945, a Rádio Bandeirantes lança um sistema intensivo de noticiário. A cada 15 

minutos de programação, um era dedicado à transmissão de informações. Nas horas cheias, 

este espaço ampliava-se para três minutos. Walter Sampaio atribui a inovação a Carlos 

Pedregal, que teria se inspirado no rádio argentino. Associando a fórmula à cobertura 

esportiva, a emissora ganha audiência e prestígio. 

A credibilidade das notícias no rádio era e é muito forte tanto que em 1945, quando já 

era esperada o fim da 2ª Guerra Mundial, o Repórter Esso era o grande noticiário do rádio 

brasileiro e destacava-se pela rapidez e precisão com que dava as últimas notícias do 

confronto mundial em vários pontos do planeta. Em depoimento ao áudiodocumentário “O 

Rádio no Brasil” produzido pelo Serviço Brasileiro da BBC de Londres, o Repórter Esso era o 

grande noticiário radiofônico da época, foi a Rádio Tupi que noticiou em primeiro lugar, no 

Rio de Janeiro, o fim do conflito. A população só comemorou o esperado término da guerra 

quando a notícia foi dada por Heron Domingues, apresentador do Repórter Esso. Este 

permaneceu no ar por 27 anos, no dia 23 de dezembro de 1968 foi à última transmissão. 

O Repórter Esso foi um marco do radiojornalismo, não só de audiência e 

credibilidade, mas fundamental para se construir a linguagem própria para o jornalismo no 

rádio no Brasil.. 

Ligada ao diário Carioca de mesmo nome e inaugurada em 10 de agosto de 1935, o 

Jornal do Brasil foi a primeira emissora a integrar um complexo jornalístico. Nela, a música e 
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a notícia completavam-se em uma programação voltada às classes A e B. É em 1959 que a JB 

lança um novo tipo de programa no rádio Brasileiro, os serviços de utilidade pública, como 

registra Ortriwano (1984, p. 89):         

 A inovação foi introduzida pelo jornalista Reinaldo Jardim, que teve como objetivo 

restabelecer o diálogo com os ouvintes. Inicialmente, o serviço de utilidade pública 

surgiu nas rádios divulgando notas de achados & perdidos. Posteriormente, os 

serviços vão se ampliando, chegando a criar setores exclusivos dentro das emissoras.

   

À medida que o final da década de 60 aproximava-se, começaram a ganhar força o 

jornalismo e o serviço à população. No inicio dos anos 70, a rádio será pioneira na 

transmissão de um informativo em rede para diversos estados do país com seu Jornal de 

Integração Nacional. Com o tempo, a Joven Pan transforma-se em um canal entre população e 

o poder constituído, explorando o filão da utilidade pública na divulgação de recomendações 

ao ouvinte, dos problemas da cidade e de informações sobre meteorologia, trânsito, 

aeroportos, etc. 

Com o surgimento dos rádios móveis em 1959 inicia a corrida para o jornalismo ao 

vivo dado o grande sucesso das reportagens de rua, ao vivo, e das entrevistas fora dos 

estúdios.  

Foi na década de 60, com o surgimento das primeiras emissoras de freqüência 

modulada (FM) do país, que o radiojornalismo torna-se mais atuante na vida dos brasileiros, 

fornecendo “música ambiente” para assinantes interessados. Já na década de 70 para a 

nova segmentação e especialização do público que as emissoras passam a se identificar com 

faixas socio-econômicas-culturais, buscando a própria linguagem das classes que desejam 

atingir. Os “shows de rádio” AM pontuam nossas hipóteses. Os shows, variedades, 

apresentam músicas. Notícias, entrevistas, prestação de serviço e pequenos dramas 

audiofônicos.         

O autor Ferraretto (2001, p. 155, 156) comenta que no período mais duro do regime 

militar, o quadro da radiodifusão brasileira começa a se alterar como início das transmissões 

regulares e comerciais em frequência modulada.  As primeiras emissoras voltam-se à 

transmissão da chamada música ambiente, mas ao longo dos anos 70, ganham o público 

jovem, seguindo modelos norte-americanos de programação.   

A partir da segunda metade da década, começa a ocorrer uma segmentação 

proporcionada, em princípio, pela divisão de som e abrangência.  Seguindo a tendência 
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verificada após o final do rádio espetáculo, as estações de amplitude modulada concentram-se 

no jornalismo, nas coberturas esportivas e na prestação de serviços à população. 

Segundo o autor, (FERRARETTO, 2001, p. 155) desenvolvida por Edwin Howard 

Armstrong, a tecnologia empregada nas emissões em freqüência modulada é anterior à 

Segunda Guerra Mundial. O pesquisador norte-americano começa a operar uma estação 

experimental em Alpine, New Jersey. 

Em 1941, a Federal Communication Commission (FCC) autoriza o uso da banda 

para transmissões FM e no ano seguinte passaria a ser uma referencia internacional. 

Já eram, naquela época, 50 emissoras transmitindo pra 500 mil receptores nos 

Estados Unidos. (FERRARETTO, 2001, p. 155) 

         

Entre as músicas, os comunicadores, com humor, começavam a brincar com os 

ouvintes em um estilo que se pretende descontraído, como relata Luis Antonio Mello, então 

funcionário da JB AM: 

Foi uma transformação na linguagem do rádio. Uma mudança que teria começado 

quando Eládio Sandoval ia ler uma notícia e o papel caiu no chão ele disse: “Ih... o 

papel caiu no chão!”E o Rio caiu na gargalhada. Até então FM era sinônimo de 

postura, elegância. Uma espécie de golpe eletrônico. A cidade derrubou o tabu e 

ficou de frente. (FERRARETTO, 2001, p. 158) 

 

As pessoas ligam para as emissoras de rádio em diferentes situações. Algumas para 

pedir música, outras para anunciar algum produto para venda e também para a sessão de 

achados e perdidos. A emissora de rádio constitui-se, em uma prestadora de serviço que 

fornece informação e entretenimento à sua clientela, o público. (FERRARETTO 2001. P. 41) 

Segundo André Barbosa Filho (2003) o termo interativo figura como um dos léxicos 

principais nos debates sobre a comunicação contemporânea devemos assinalar que o rádio, 

por suas próprias características, sempre garantiu sua audiência com a participação dialógica.

 Ele é o único meio que consegue atingir todos os lugares, ele está presente onde 

muitos outros meios de comunicação não conseguem chegar. Além da facilidade de captação, 

é um dos únicos veículos que permite aos analfabetos, por exemplo, acompanhar suas 

transmissões, já que para ouvi-lo basta estar com o ouvido atento.  Quem tem a capacidade de 

ouvir, pode ouvir rádio, pois a ligação entre o veículo e o ouvinte se faz apenas através do 

sentido da audição. 

 Segundo Chanttler e Stewart (2007, p. 85), as pessoas ouvem as notícias pelo rádio 

quando precisam saber rapidamente o que está acontecendo. Devido à linguagem ser simples 
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e curta, tem mais facilidade de manter o compromisso com a atualidade e se concentra 

simplesmente nos fatos a serem reportados.  

O ouvinte confia no Rádio quando percebe que ele é feito com seriedade, sem 

bajulação aos poderosos. ORTRIWANO (1985, p. 73) diz que o fenômeno das pressões sobre 

o Rádio, mas concluiu que o jornalismo está se tornando o setor mais importante do meio. 

 As rádios em FM cresceram gradativamente, novos elementos de comunicação 

transformaram-se em uma forma de atrair o público. Com uma linguagem descontraída e 

direcionada ao entretenimento, inúmeras emissoras têm inserido em sua grade de 

programação programas humorísticos, e encontrado no entretenimento a forma  para fidelizar 

os ouvintes, sobretudo os jovens, que representam o púbico predominante das FMs. 

 De acordo com Ferraretto (2001, p. 23) o rádio é o meio de comunicação que utiliza 

emissões de ondas eletromagnéticas para transmitir a distância mensagens sonoras destinadas 

à população. O autor cita apud Rabaça e Barbosa que acrescentam sobre o rádio: 

Veículo de radiodifusão sonora que transmite programas de entretenimento, 

educação e informação. Música, notícias, discussões, informações de utilidade 

pública, programas humorísticos, novelas, narrações de acontecimentos esportivos e 

sociais e entrevistas. (FERRARETO, 2001, P. 23) 

 

Maria Elisa Porchat (2004) a identificação do público da Jovem Pan facilita a 

compreensão de procedimentos recomendados. Há mais de vinte anos, a Rádio Panamericana 

partiu para uma renovação, intensificando o jornalismo, que passou a ter como base a 

prestação de serviços e a adoção de critérios rigorosos na transmissão da informação. 

 A prestação de serviços já fez história, na época radiotelegrafia, foi à comunicação 

entre navios e terra. Ainda sem voz, a transmissão feita pelas ondas sonoras significaram 

rapidez e eficiência no salvamento de vidas e propriedades no mar.   

 Hoje o rádio moderno, tecnicamente sofisticado, companhia do indivíduo em qualquer 

situação, tem que ser também grande prestador de serviços. Sempre que um fato chega a 

abalar a vida da cidade, a programação da Jovem Pan é suspensa para transmiti-la em tempo 

total. A equipe se mobiliza e aproveita a agilidade e a força do rádio para unir a cidade com 

informações.           

 Um exemplo citado, segundo Porchat (2004), foi o rompimento de três adutoras da 

Sabesp (SP), localizadas na Ponte do Socorro deixou, durante quinze dias, três milhões de 

pessoas sem água. Na redação, uma equipe levantava a situação de abastecimento de água nos 

hospitais e escolas, alertando para que o desperdício de água fosse evitado.  
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 A cobertura da Jovem Pan não se limitou a informar sobre a falta de água, mas 

questionou também as causas do rompimento das adutoras, ouvindo autoridades no assunto. A 

jovem Pan reclamou na voz de centenas de cidadãos inconformados. 

Todas as redações têm diferentes linhas de noticiário, e é impossível fazer 

generalizações. Pode-se, no entanto, saber qual é a linha de notícias criada pelo diretor de uma 

programação de cada rádio para conquistar audiência. A linha informativa acaba sendo 

resultado dessa decisão e é sempre centrada em informações que interessam ao ouvinte ou, de 

alguma forma, afetam sua vida. 

Para o autor McLeish (2001, p. 15), o rádio possui pelo menos 19 características. Entre 

elas, construção de imagens, capacidade de falar para milhões de pessoas, e/ou cada 

indivíduo, velocidade, caráter, simplicidade, baixo custo, música, surpresa, interferência, 

regionalidade. 

Tamanha é a importância do rádio na vida de muitas pessoas, ele é o companheiro em 

muitos momentos e em outros o único divertimento, principalmente em locais onde os meios 

de comunicação não são tão desenvolvidos. De acordo com McLeish (2001, p.16): 

O rádio é muito mais algo pessoal, que vem direto para o ouvinte. Há exceções 

óbvias: nas áreas rurais de países menos desenvolvidos, toda uma vila se reúne em 

torno de um aparelho. Mesmo aqui, no entanto, a revolução do transistor tornou o 

rádio um artigo pessoal do dia-a-dia. 

 

O rádio se tornou companheiro para todas as horas, além de estimular o imaginário. O 

rádio além de entretenimento, é informação e prestação de serviços em tempo real. McLeish 

(2001, p.16), nos mostra a grandiosidade da importância do rádio em nossas vidas. 

A facilidade de acesso aos aparelhos de rádio, as características de sua linguagem e 

seu processo de recepção criam condições em que fazem com que seu alcance e sua audiência 

comunicativa sejam ainda muito grandes. 

A capacidade de atingir os ouvintes em qualquer lugar, onde esses possam estar 

devido às novas tecnologias. Hoje em dia é diferenciado, pois ele está em todos os locais, 

acompanha o ouvinte, livre de fios e tomadas, os rádios portáteis junto ao celular, aparelhos 

de MP3 até MP 30 (MPEG Audio Layer), e outros aparelhos que surgem no mercado digital. 

Segundo Ferraretto (2001, p. 17) em termos numéricos, para se ter uma idéia, o rádio é 

o veículo de comunicação mais presente nos lares brasileiros. Pode-se observar que a 

presença do rádio dá-se em índices superiores aos da televisão. Por ser um meio 
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tradicionalmente de comunicação de massa, o rádio possui uma audiência ampla, heterogênea 

e anônima.  

Ainda segundo o autor (FERRARETTO, 2001, p. 41) a emissora de rádio constitui-se, 

essencialmente, em uma prestadora de serviço que fornece informação e entretenimento à sua 

clientela, o público. Comercial, educativa ou comunitária, tem de se enquadrar em uma 

determinada legislação que regulamenta o seu funcionamento e as relações entre seus 

profissionais. 

Chantler & Stewart (2007, p.10) o rádio cria imagens mentais, pois é a melhor mídia 

para estimular a imaginação. O ouvinte tenta imaginar o que está ouvindo, o que está sendo 

descrito. As imagens do rádio não estão limitadas ao tamanho de uma tela. 

As empresas responsáveis pelo abastecimento de eletricidade, gás de rua, água, 

comunicação e transporte coletivo (ônibus, metrô, trem, avião) são fontes de notícias, pois 

elas fazem interesse à maioria dos ouvintes (CHANTLER & STEWART 2007, p.34). 

Os autores ainda comentam sobre os ouvintes que telefonam para as emissoras sobre 

diferentes tipos de problemas. Histórias de brigas e violência com vizinhos barulhentos. 

Mesmo que o façam gastar tempo, o diálogo entre o ouvinte e o profissional do rádio mantém 

um contato onde o primeiro possa expressar simpatia e fornecer o endereço do Juizado de 

Pequenas Causas mais próximo.  

A maior audiência do rádio se concentra nas primeiras horas da manha e ao cair da 

tarde, horas em que a maioria dos ouvintes está dirigindo. Sendo assim, as informações sobre 

o trânsito são sempre de grande utilidade. (CHANTLER & STEWART (2007, p.150)   

Borges apud Filho (2003, p. 38) comenta que o rádio é febre nacional. Nos lares, 

botecos, salões de beleza, academias de ginástica, lá está ele, sempre fazendo companhia para 

os ouvintes. O que nos leva afirmar que o papel do rádio é insubstituível em face das 

inovações tecnológicas do mundo da comunicação.  

De acordo com Prado (1989, p. 11) as emissoras FM aceitam notícias engraçadas, 

descomprometidas, otimistas, dirigidas ao público jovem.  O autor (1989, p. 18) ainda  

comenta que o rádio é o veículo que possui características como a instantaneidade, a 

simultaneidade e a rapidez. Todas elas contribuem para fazer do rádio o melhor e mais eficaz 

meio de serviço da transmissão de fatos atuais. 

Charaudeau (2006, p. 106) comenta sobre a “magia da voz”, pois o rádio é 

essencialmente voz, sons, música, ruído, e é esse conjunto que o inscreve numa tradição oral, 

já que ele não acompanha nenhuma imagem sobre o que se está dizendo, muito menos dos 

locutores.  
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 O mesmo autor também fala da excelência do rádio, pois é a mídia da transmissão 

direta e do tempo presente.  

 As notícias acontecem em todo momento e em qualquer lugar. Onde o repórter está 

presente ele entra em contato com a emissora e transmite o fato. Da mesma forma o ouvinte 

que está em um determinado local e presencia um acontecimento quer ter a oportunidade de 

entrar em contato, falar com alguma emissora sobre o episódio. 

 As pessoas estão cada vez mais cheias de atividades e com o uso facilitado da internet  

os radialistas, jornalistas e técnicos responsáveis devem discutir mais o modelo da rádio na 

internet, como novos modelos de interatividade, entretenimento e novas formas de linguagens 

digitais. 

 A trajetória do rádio no Brasil é de extrema importância, pois foi ele que manteve 

informadas gerações que ainda não tinham acesso à televisão e até mesmo jornais impressos. 

O rádio deve, então, acompanhar os novos meios que temos hoje, sejam eles na internet ou até 

mesmo no celular, que possui diversas funções audiovisuais. 

A facilidade da comunicação nos dias atuais faz com que se crie um processo de se 

relacionar com o comportamento humano, individual ou coletivo. No rádio, a informação de 

uma mensagem em um primeiro nível de significação sobre como se constrói o processo 

comunicativo e, em um segundo momento, a relevância do significado da mensagem torna em 

valores emocionais que trabalha com o ouvinte. 

A autora Ortriwano (1985, p.78) comenta as características do rádio nos dias atuais, 

através de sete tópicos que esclarecem o modelo hertziano de transmissão radiofônica.  

O Baixo Custo do aparelho receptor de rádio, e sua aquisição estão ao alcance de uma 

parcela muito maior da população. Com isso os fatos podem ser transmitidos no instante em 

que acontecem. O aparato técnico para a transmissão é menos complexo, surge então o 

Imediatismo. E como a mensagem precisa ser recebida no momento em que é emitida, e se o 

ouvinte não estiver exposto ao meio naquele instante, a mensagem não o atingirá. Não é 

possível deixar para ouvir depois, devido a Instantaneidade.   

O rádio fala e, para receber a mensagem, é preciso apenas ouvir. O rádio leva 

vantagem sobre os veículos impressos, pois, para receber as informações, não é preciso que o 

ouvinte seja alfabetizado, embora isso qualifique um nível de cultura mais baixo do público, 

qualquer pessoa entende a mensagem devido a Linguagem Oral.  

A Penetração, em termos geográficos, o rádio é o mais abrangente dos meios, 

podendo chegar aos pontos mais remotos e ser considerado de alcance nacional  
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Devido aos recursos tecnológicos a Mobilidade, do ponto de vista do emissor, sendo 

menos complexo tecnicamente do que a televisão, o rádio pode estar presente com mais 

facilidade no local dos acontecimentos; do receptor: o ouvinte de rádio está livre de fios e 

tomadas e não precisa ficar em casa ao lado do aparelho, pois o rádio está em todo lugar. 

Sensorialidade: o rádio envolve o ouvinte, fazendo o mesmo participar por meio da 

criação de um diálogo mental com o emissor. Ao mesmo tempo, desperta a imaginação 

através da emoção das palavras e dos recursos de sonoplastia, permitindo que as mensagens 

tenham impacto individual, de acordo com as expectativas de cada um. 

A linguagem no rádio tem sempre a partir da premissa da oralidade, isto é, o ouvinte 

está em mobilidade e apenas ouve a transmissão. 

A grande audiência de uma emissora está na participação dos ouvintes, que a cada dia 

se tornam parte da programação das emissoras. Uma pergunta feita pelo locutor ou por 

alguém que está apresentando o programa faz surgir várias ligações de ouvintes com 

diferentes opiniões sobre o tema. E este é comentado por mais pessoas e especialistas sobre o 

assunto. 

Uma situação vivida por alguém, não somente esta pessoa pode ter passado, mas sim 

outras que ligam para a emissora para testemunharem o ocorrido. Atualmente a participação 

como estratégia de inclusão das demandas dos ouvintes no espaço público tem provocado 

uma transformação importante no papel da programação. 

A participação do ouvinte é a chave da interatividade nas programações radiofônicas e 

essa tem sido tema de inúmeras especulações. Antes da popularização do telefone celular os 

ouvintes apenas recebiam as mensagens, hoje, o ouvinte se faz muito mais presente.  

As pessoas entram em contato com as emissoras por diversos motivos. Desde para 

solicitar uma informação, pedir ajuda, realizar uma denúncia ou até mesmo para reclamar do 

não atendimento de um serviço público, o que interessa a muitas pessoas. Do simples 

vazamento de água até uma testemunha de um atropelamento em algum local, todos querem 

ter sua vez no rádio.  

Muitas das participações se caracterizam porque as pessoas recorrem com freqüência 

ao radio e utilizam as mais variadas formas para entrar em contato com as emissoras. Dentre 

as diferentes programações  o ouvinte se dedica em especial com alguma que ele(a) mais se 

identifica. Cada locutor de uma emissora consegue atrair mais pessoas para sua programação, 

pois este transmite para os ouvintes notícias ou mensagens no momento em que elas mais 

precisam ouvir. 



19 
 

O motivo pelos quais as pessoas ouvem rádio pode ser compreendido segundo 

Chantler e Stewart (2007, p.10) as pessoas ouvem as notícias pelo rádio quando precisam 

saber rapidamente o que está acontecendo. Elas compreendem que por ser a noticia 

radiofônica simples e curta, tem mais facilidade de manter o compromisso com a atualidade e 

se concentram simplesmente nos fatos a serem reportados. 

Da mesma forma Porchat (2004, p. 35) comenta que é a forma mais simples e mais 

fácil compreensão. A força e o poder do rádio surpreendem a todo momento. A informação 

repercute de forma instantânea, direta ou indiretamente. Um ouve e fala para outro, dessa 

forma todos acompanham o fato. A consciência disso é fundamental  nas atividades do 

jornalismo. Consciência da capacidade que tem de atingir todas faixas do público, de 

mobilizar a população e agitar a cidade. 
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2.1 O SURGIMENTO DO FM  

 

Nos anos 70, mais de 85% da população brasileira tinha fácil acesso ao rádio. E uma 

nova revolução começa a acontecer: o FM, que abre um novo e vastíssimo campo para a 

expansão do meio, a partir da pioneira experiência da Difusora FM, em São Paulo. 

Desenvolvida por Edwin Howard Armstrong, era um amante da música e se sentia 

insatisfeito com a qualidade das rádios AM. As ondas desse tipo de rádio se propagam para 

lugares distantes, mas estão sujeitas a interferências. Por isso, em 1912, Armstrong produziu o 

primeiro transmissor de freqüência modulada, inventando a rádio em FM, a tecnologia 

empregada nas emissões em frequencia modulada é anterior à Segunda Guerra Mundial. Em 

1939, o pesquisador norte-americano começa a operar uma estação experimental em Alpine, 

New Jersey.  

Iniciada nos Estados Unidos no início do século 20, FM é uma modalidade de 

radiodifusão que usa a faixa 87,5 Mhz a 108 Mhz com modulação em frequência. FM é a 

abreviatura para frequência modulada. Uma rádio em FM apresenta uma ótima qualidade 

sonora mas com limitado alcance, em média a 100 quilômetros de raio de alcance. Em 

condições de propagação, é possível sintonizar emissores a centenas de quilômetros.  

Desde o inicio, o rádio em FM, embora de menor raio de alcance, ofereceu uma 

qualidade sonora superior que, no início da década de 60, ganhou um impulso significativo. 

No dia 2 de dezembro de 1970, os Diários e Emissoras Associados inauguram em São Paulo a 

Rádio Difusora FM, a primeira do País a transmitir exclusivamente em freqüência modulada.

 O autor (FERRARETTO, 2001, p. 158) cita que a história da freqüência modulada no 

país muda de rumo em 1977, quando entra no ar a Cidade FM, do Rio de Janeiro, ligada ao 

grupo do Jornal do Brasil, um dos principais diários cariocas, a rádio era o resultado da 

compra pelo JB da Jornal Fluminense FM, de Niterói. Com a mudança dos proprietários, 

passam a ter como alvo o jovem em uma programação inspirada nos modelos norte-

americanos. O ex-comunicador da emissora Fernando Mansur recorda: 

No dia 1° de Maio de 1977, a Rádio Cidade começava suas transmissões, tocando 

pela primeira vez sucesso em FM, que, aliás, foi seu primeiro slogan. Eram música 

de discoteca- a moda da época-, flashbacks dos anos 60 e início dos 70, Beatles e 

música brasileira. (FERRARETTO, 2001, p. 158) 

 

No período mais duro do regime militar, o quadro da radio difusão brasileira começa a 

se alterar com o inicio das transmissões regulares e comerciais em FM. De acordo com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaga%C3%A7%C3%A3o
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Ferrareto (2001, p. 155) as primeiras emissoras voltam-se à transmissão da música ambiente, 

mas ao longo dos anos 70, ganham o público jovem, seguindo modelos norte-americanos. 

Ainda conforme o autor, a partir da segunda metade da década, começa a ocorrer uma 

segmentação proporcionada, pela divisão da programação em dois ramos com características 

próprias de som a abrangência. As estações de amplitude modulada (AM) concentram-se no 

jornalismo, nas coberturas esportivas e na prestação de serviços à população. 

As modificações na programação do rádio, que já estavam em curso, são aceleradas e 

se tornam ainda mais radicais; o aumento da concorrência dos demais meios de comunicação 

e o próprio fenômeno do FM obrigam o rádio a criar novas alternativas de programação. 

 Os anos 80, viveu, talvez, a grande expansão do rádio em toda sua história no Brasil. 

O rádio bateu todos os recordes em termos de posse de aparelhos de rádio pela população, 

cobertura do meio, nível de consumo dos ouvintes, quantidade de emissoras em operação, 

crescimento do faturamento publicitário e utilidade social.  

Nas FMs predominava a música. Inicia um processo de divisão de público que vai se 

consolidar nos anos 80. Sua linguagem é mais direta e objetiva, visando buscar o ouvinte pela 

instantaneidade. O perfil do ouvinte do FM não é ligado a uma só emissora como no AM. O 

ouvinte do FM busca a música ao invés do diálogo.  

 Em 1975 em Porto Alegre quatro emissoras foram instaladas – Itaí FM, Gaúcha Zero 

Hora FM, Universal FM e Cultura Pop FM-. O ambiente em que o FM vai se desenvolver é 

bastante distinto dos primórdios da rádio AM. Já agora é um novo público, os jovens 

devidamente reconhecidos como categoria social e com um melhor poder aquisitivo.  

As rádios em FM surgem com novos elementos de comunicação que se transformam 

numa forma de atrair o público. Com uma linguagem descontraída e direcionada ao 

entretenimento, inúmeras emissoras têm inserido em sua grade de programação programas 

humorísticos, e encontrado no entretenimento a fórmula para atrair os ouvintes. 

Desde o surgimento das primeiras emissoras de rádio até hoje, muitas delas buscam 

transmitir uma programação de modo a atingir o maior número de pessoas possível. Isso faz 

com que seja elaborada uma grade de programação com o objetivo de alcançar o gosto do 

público. Porém, o aumento progressivo das emissoras trouxe a necessidade das empresas 

radiofônicas investirem na segmentação como forma de apresentar um novo produto capaz de 

se identificar com um determinado tipo de público, nesse caso os jovens. 

A diferente segmentação a partir dos interesses dos ouvintes no caso das FMs atinge 

um público mais adulto e específico. Considera-se, assim, não apenas classe social, faixa 

etária, sexo e nível de escolaridade, mas sim as preferências do grupo ao qual cada indivíduo 
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pertence. (FERRARETO, 2001, p. 54). A segmentação ocorre, sobretudo através do estilo de 

música e linguagem que o veículo transmite visando atingir a uma determinada faixa de 

público. 

Com o avanço das novas tecnologias, o rádio continua entre os meios de maior 

abrangência, o rádio é o único meio de comunicação que pode chegar a todos os lares 

brasileiros, com isso, toda e qualquer pessoa tem entendimento do que se está sendo falado.

 Antes da inserção da internet, o único meio de comunicação entre emissora e ouvinte 

eram as cartas e os telefonemas. Hoje a facilidade da comunicação entre o e-mail e as redes 

sociais (Facebook, Orkut, MSN, etc.) faz com que o ouvinte possa participar onde ele estiver. 

Segundo os autores Chanttler E Stewart (2007, p.10) as pessoas ouvem as notícias 

quando precisam saber o que está acontecendo. Elas compreendem que por se tratar de uma 

notícia de rádio simples e curta tem maior facilidade de manter o compromisso com a 

atualidade.  

De acordo com Menezes (2007, p.40) se no universo das relações diárias o homem 

emite sons para estabelecer vínculos, no universo da cidade os indivíduos participam dos 

grandes processos sonoros mantidos pelos meios eletrônicos para se manifestar. 

 O rádio é considerado uma mídia terciária, nela todos os corpos envolvidos no 

processo comunicativo precisa de ferramentas e essas estão na emissão e recepção do rádio 

onde mantêm uma paisagem sonora, com a qual se movem os moradores das grandes cidades. 

E nesse campo das interações de sobrevivência, ainda contamos com os códigos linguais que 

permite o diálogo com outros indivíduos, formando os organismos sociais. 

O meio rádio nasceu como aparato técnico no qual possibilita informações entre os 

sujeitos interessados, como ferramenta que potencializa a capacidade vinculadora dos 

envolvidos. O rádio não se limita a um número de atividades a serem desenvolvidas pelo 

conjunto das pessoas vinculadas a uma sociedade, remete a um universo simbólico que 

trabalha com memórias e narrativas que dão sentido ao tempo de cada dia.  

Um exemplo citado por Menezes apud Brecht (2007, p. 48) “Um homem que tem algo 

para dizer e não tem ouvintes está em má situação. Porém em situação pior estão os ouvintes 

que não encontram quem tenha algo a lhes dizer”, desta forma é o veículo rádio, onde os 

ouvintes têm o locutor ou comunicador que lhes apresenta a mensagem, o que gostam de 

ouvir, e muitos se manifestam por viverem o terem presenciado algum fato da vida com 

alguma notícia transmitida.   
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Mobilidade, rapidez e informação são algumas das características mais marcantes e 

presentes nas emissoras. Chanttler E Stewart (2007, p. 9) acreditam que o rádio talvez seja o 

melhor meio para realizar transmissões ao vivo de fatos que estejam acontecendo “agora‟. 

Para Cyro Cesar (2005, p. 163) o rádio é um veículo de comunicação de massa que por 

meio de ondas eletromagnéticas atinge um publico numeroso, anônimo e heterogêneo.  O 

rádio estimula a imaginação das pessoas, fazendo-as estar no local do acontecimento.  Por ser 

um meio tradicionalmente de comunicação de massa, o rádio possui uma audiência ampla, 

heterogênea e anônima. Pode-se comparar a comunicação radiofônica a uma palestra 

realizada em um enorme auditório às escuras. O emissor fala sua mensagem, usando um 

sistema de transmissão, atinge centenas de pessoas. Como elas não o vêem, criam em suas 

mentes imagens com base nas alterações daquela voz sem rosto, ora irônica ou sarcástica.

 O rádio nos oferece serviços variados no campo da informação e do conhecimento, 

notícias, etc. Há mais de um século faz história e estabelece vínculos mediadores com as 

pessoas em diferentes localidades, com suas diferentes culturas e práticas. Neste sentido, a 

rádio Atlântida, em busca de atingir o segmento jovem, criou o programa Pretinho Básico, 

que tem como marca principal a interação dos ouvintes.  
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3 O RÁDIO NO RIO GRANDE DO SUL 

O início do Rádio no Rio Grande do Sul começou em 1924, quando o aparelho 

transistor foi trazido de Buenos Aires por Edison Ganzo e Evaristo Bicca adquirido com  

colaboração de Alberto de Brito e Cunha.  O  nome da emissora  era  Rádio Sociedade Rio-

Grandense, instalada na capital, Porto alegre. Esta foi desenvolvida nos mesmos padrões da 

primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada um ano antes em 

1923 e criada por Roquette Pinto, o “pai da radiodifusão brasileira”.  

Algum tempo depois, em 1925, surge a primeira emissora baseada com moldes 

comerciais: a Rádio Pelotense, sediada na cidade de Pelotas. Sua programação era inspirada 

nas transmissões das rádios argentinas, pois aqui se ouvia muito que era transmitido nas 

rádios da nossa vizinha Argentina. 

No início foi difícil a implantação do rádio como meio de comunicação, pois havia 

poucas pessoas que dispunham de um aparelho radiofônico. Alguns donos de emissoras 

decidiram alugar rádios receptores. As famílias, então, pagavam um valor mensal e tinham 

acesso à programação através dos aparelhos alugados. Foi a partir disso que o negócio 

começou a dar certo, aumentando gradativamente a audiência. 

 Desde 1922 as experiências com rádioclubes vinham sendo realizadas, entretanto, foi 

somente em 1923, que Roquette Pinto inaugurou a primeira emissora de rádio AM, a Rádio 

Sociedade. No ano seguinte, foi inaugurada a Rádio Clube do Brasil, marcando o início da 

expansão.  

E, foi justamente a partir da década de 30 que o rádio encontrou sua melhor parceira, 

que permitiu dar um grande arranque e nunca mais parar de crescer: a propaganda. 

O patrocínio no começo e, logo em seguida, a propaganda avulsa, na forma de textos lidos 

pelos locutores e jingles, foram a fonte de onde o rádio buscou os recursos que lhe permitiram 

evoluir muito em termos de número de emissoras e de qualidade de programação. 

 A década de 30 marcou o apogeu do rádio como veículo de comunicação de massa, 

refletindo as mudanças pelas quais o país passava. O crescimento da economia nacional atraia 

investimentos estrangeiros, que encontravam no Brasil um mercado promissor. A indústria 

elétrica, aliada à indústria fonográfica, proporcionaram um grande impulso à expansão 

radiofônica. O rádio trouxe inovações técnicas e modificou hábitos, transformando-se na 

maior atração cultural do país. Desde 1932 a Rádio Philips investia no programa Casé, que 

representou uma revolução na forma de apresentar programas de rádio. Foi Adhemar Casé, 

juntamente com Nássara, que criou os primeiros jingles publicitários.  
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A letra dizia o seguinte: “seu padeiro não se esqueça, tenha sempre na lembrança, o  

melhor pão é da padaria Bragança”. 

Para muitos, esse foi o primeiro jingle (anúncio cantado) do rádio brasileiro. 

Ainda em 1932, as emissoras foram autorizadas oficialmente a veicular anúncios e o governo 

federal começou a distribuir concessões de canais para particulares.  

Getúlio Vargas foi quem mais influenciou a história do rádio na década de 30. 

Desde que assumiu a presidência com a Revolução de 1930, manteve o rádio entre as suas 

áreas de controle direto. No período de governo conhecido como Estado Novo (de 1937 a 

1945), que começou com um golpe de Estado, Getúlio usou o rádio para fazer propaganda da 

sua ideologia política. 

 O programa A Voz do Brasil, na época Hora do Brasil, foi criado em 1937 para ser o 

divulgador oficial do governo, principalmente dos discursos de Getúlio. 

Transmitido de segunda a sexta-feira em cadeia nacional de rádio, o programa logo se tornou 

de transmissão obrigatória. 

As empresas multinacionais foram as primeiras a utilizar o rádio na publicidade. Os 

programas de auditório e as rádionovelas tinham o patrocínio de marcas com Philips, Gessy e 

Bayer. Na política, o rádio também exerceu enorme influência: a propaganda eleitoral, os 

pronunciamentos do presidente e A Hora do Brasil faziam parte da programação e 

alcançavam milhares de ouvintes/eleitores. A partir de 1939, com o início da Segunda Guerra 

Mundial, o rádio se transformou num importante veículo para difundir fatos diários e notícias 

do front. Surgia o radiojornalismo, sendo o Repórter Esso um marco dessa época.  

A Rádio Nacional, inaugurada em 1936, marcou a radiofonia no Brasil. Em seus quadros, 

brilhavam os talentos de Iberê Gomes Grosso, Luciano Perrone, Almirante, Radamés Gnattali 

e Dorival Caymmi. 

Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a metade dos anos 50, o rádio viveu sua 

Era de Ouro, seu apogeu, na opinião de muita gente. Na verdade, é preciso ver esse período 

com um pouco mais de cuidado histórico e análise lógica.  

 É certo que esses anos representaram o apogeu da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a 

mais forte e influente emissora brasileira de todos os tempos. Também, durante esses anos o 

rádio atingiu sua maior importância relativa entre todos os meios de comunicação, sendo o 

meio mais consumido e para o qual era destinada a maior fatia das verbas de propaganda. 

 E também é certo que foi nessa época que, também relativamente, o rádio dominou 

mais a vida nacional, como centro das atenções, disseminador de informações e opção de 

entretenimento e lazer. 
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Seria errado minimizar o enorme e estrondoso sucesso que o rádio viveu entre a 

segunda metade dos anos 40 e a primeira metade dos 50. 

 Efetivamente, nessa época, o rádio era o centro de tudo: todas as coisas acabavam de 

uma forma ou outras ligadas, disseminadas, tratadas e influenciadas pelo rádio. 

 Inaugurada apenas cinco anos mais tarde a televisão começou a incomodar e a assustar 

o rádio, por três motivos principais: tirando - no caso das empresas proprietárias de rádio e 

televisão - os recursos para sua implantação; levando os principais talentos do rádio para 

administrar e produzir sua programação e ficando com parte das verbas publicitárias 

existentes na época. 

 Nos dois primeiros casos, os prejuízos ao rádio, causados pela televisão, foram 

bastante significativos e pesaram muito para que, a partir da segunda metade da década de 50, 

o rádio entrasse em declínio e vivesse sua fase de grande desânimo. 

Hoje, observando de uma perspectiva histórica mais confortável, pode-se constatar que, na 

verdade, o rádio se assustou demais e viu na televisão um inimigo muito maior e ameaçador 

do que na verdade ela foi. 

 Na realidade, o maior culpado pelo declínio do rádio foi ele mesmo, que entregou as 

pontas ao primeiro sinal de dificuldade e começou uma interminável discussão - que dura até 

hoje - sobre se a televisão iria ou não acabar com o rádio. No meio dessa polêmica 

improdutiva, a televisão foi conquistando com maior facilidade seu lugar entre os meios de 

comunicação. 

 Pôr volta de 1960, o rádio atingiu o fundo do poço e alguns de seus dirigentes mais 

sagazes descobriram que o rádio antigo, centro das atenções de todos, estava definitivamente 

liquidado, pois a televisão - em maior escala - e os demais meios de comunicação haviam 

assumido muitas das funções até então pertencentes quase que exclusivamente ao rádio. 

 Começa, então, um processo de profunda alteração na estrutura de programação do 

rádio, que só se completaria vinte anos mais tarde. 

As principais descobertas desse começo de reciclagem do rádio foram os disk-jockeys, 

o esquema de rádio musical e a rádio eclética, misto de diversos gêneros, atendendo a diversas 

necessidades específicas de seus consumidores. 

O rádio começa a transmitir então suas características de meio individual de consumo, 

quase que essencialmente privado, por uma pessoa apenas, ou um grupo delas de enorme 

afinidade. O rádio rompe as alças que o prendiam à sala de estar, à cabeceira das camas e a 

outros lugares fixos e começa a andar nos carros, zanzar pelas casas, acompanhar as pessoas 

ao trabalho, correr aos jogos, ser parte integrante do dia-a-dia das pessoas. 
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 Surgem então os descendentes dos pioneiros e admiráveis animadores: os 

comunicadores, que aos poucos vão ganhando espaço e aperfeiçoando sua arte, criando toda 

uma nova geração de programas de rádio. 

No começo dos anos 70, mais de 85% da população brasileira tem fácil acesso ao rádio, 

marca nem mesmo atingida no seu período de maior prestígio. 

 E uma nova revolução começa a acontecer no rádio: o FM, que abre um novo e 

vastíssimo campo para a expansão do meio, a partir da pioneira experiência da Difusora FM, 

em São Paulo. As modificações na programação do rádio, que já estavam em curso, são 

aceleradas e se tornam ainda mais radicais; o aumento da concorrência dos demais meios de 

comunicação e o próprio fenômeno do FM obrigam o rádio a criar novas alternativas de 

programação.  O rádio descobre, com nitidez, que sua grande opção é a segmentação em todos 

os níveis: geográfica, de público consumidor, de gênero de programa. 

 O sucesso começa novamente a visitar o rádio. Novas emissoras são criadas com 

grande sucesso. Reestruturações realizadas são coroadas de êxito.  Na segunda metade dos 

anos 70, uma nova fase de grande incremento começa a ser vivida pelo rádio brasileiro, com a 

enorme expansão das emissoras FM e o contínuo e acelerado processo de reestruturação da 

programação e busca da mais precisa segmentação. 

Nos anos 80, o rádio bateu todos os recordes em termos de posse de aparelhos de rádio 

pela população, cobertura do meio, nível de consumo pôr ouvintes, quantidade de emissoras 

em operação, crescimento do faturamento publicitário e utilidade social. 

 As perspectivas da segmentação apresentaram-se mais exploradas e asseguraram um 

extraordinário potencial de crescimento para o meio. O domínio cada vez maior da melhor 

linguagem do rádio produziu programas mais atrativos e cumpridores de sua função. O rádio 

começava a se estruturar em associações e redes, unindo forças, somando talentos, 

maximizando investimentos, compartilhando experiências, crescendo de importância. 
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3.1 HISTÓRICO: A RÁDIO ATLÂNTIDA FM 

 

Desde a união do Grupo RBS, com a criação da Rádio Gaúcha Zero Hora FM em 

1976 hoje, atual Atlântida.  A emissora era voltada para o público adulto (em alguns horários 

a emissora abria espaço para uma programação voltada para o público jovem). 

  Em 1981, a Rádio Gaúcha Zero Hora torna-se Atlântida FM. A rádio passa a ter como 

público-alvo os jovens das classes A, B e C. Em 1985 oficializa-se a consolidação da marca 

no mercado. Os primeiros anos de operação foram marcados pela tentativa da Atlântida 

sedimentar sua credibilidade e proximidade com o público ouvinte e com o mercado 

anunciante. Este período durou até 1985.  

Em 1996, em comemoração aos 10 anos da rádio, é realizado no Rio Grande do Sul, o 

primeiro Planeta Atlântida (é um festival de música anual de verão realizado pela Rede 

Atlântida, rede de rádios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina). Em 1997, a emissora tem 

início da operação em rede via satélite.  Até 1997, todas as emissoras da Atlântida 

apresentavam exclusivamente programação própria. No mesmo ano, com a disponibilização 

do sinal da Atlântida Porto Alegre via satélite, as emissoras retransmitiam integralmente a 

programação de Porto Alegre.  

Buscando maior integração, a rede inicia em 1998 adequações em seu formato de 

transmissão de programação, passando a combinar programação local com a programação 

gerada em Porto Alegre - chamada “cabeça de rede”. 

Em 2001 tem início do projeto de reestruturação da rede.   Revisão de afiliadas, nova 

logomarca, novos programas, alinhamento da programação, identidade visual e valorização da 

força da rede.  

Entre 2005 e 2006 a emissora passa pelo processo de reposicionamento. Realização de 

ampla pesquisa no RS e em SC sobre o comportamento do jovem em geral e sua relação com 

o meio rádio. A partir desta pesquisa, houve um amplo processo de planejamento e construção 

de um formato de rádio mais ágil e dinâmico, que se comunica com seu público (agora mais 

adulto, mas ainda dentro do público entre 15 e 29 anos), através de diversos canais. Entre os 

elementos que foram ajustados, estão à logomarca, a plástica da rádio, os programas, toda a 

identidade visual e o site, por exemplo. 

  Atualmente a Rede Atlântida é constituída por 13 emissoras próprias, sendo oito no 

Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz, Passo Fundo, 

Pelotas, Rio Grande e Tramandaí), e cinco em Santa Catarina (Florianópolis, Joinville, 

Blumenau, Criciúma e Chapecó). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_m%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Atl%C3%A2ntida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Atl%C3%A2ntida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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 A Rede Atlântida gera conteúdo de Porto Alegre para as demais emissoras filiadas ao 

que ficam conectadas via satélite. A emissora desenvolve programações locais com 

comunicadores ao vivo. A programação musical é a mesma em todas as emissoras e é 

definida pela emissora de Porto Alegre, para que a sequência de músicas não se diferencie das 

demais.  

 

3.2 HISTÓRICO PROGRAMA PRETINHO BÁSICO 

 

O programa de entretenimento transmitido pela Rede Atlântida para os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. Apresentado por Alexandre Fetter, com a participação de 

Iglênio, Maurício Amaral, Luciano Potter, Porã, Everton Cunha e Marcos Piangers, com 

algumas participações de convidados, intitulados de Estrelas Movéis (Neto Fagundes, David 

Coimbra, Rodaika Dienstbach e Lelê) que aparecem em alguns programas. Em ocasiões 

especiais, todas as estrelas móveis se reúnem.  

O programa estreou no dia 2 de abril de 2007, transmitido a partir dos estúdios da 

Rádio Atlântida FM de Porto Alegre. A base do programa foram os três integrantes: Fetter, 

Maurício e KG Lisboa, que antes faziam o mesmo tipo de programa em outra emissora, o 

programa Cafezinho na Pop Rock.   

Atualmente os comunicadores do progrma são Alexandre Fetter, Marcos Piangers, 

Porã, Cagê, Maurício Amaral e Luciano Potter. Estes ainda contam com a participação diária 

de uma “Estrela Móvel” no programa, sempre escolhido entre os demais profissionais dos 

veículos da RBS, como David Coimbra, Rodaika Daudt e Everton Cunha.   

 É exibido nos horários de 13h até 14h e 18h até 19h de segunda à sexta ou pela 

internet, ao vivo, nesses mesmos horários. São apresentadas ainda, reprises do programa aos 

sábados, nos horários convencionais e na internet são disponíveis os Podcasts, às 23 horas, 

todos os dias.            

O Pretinho Básico é produzido a partir de e-mails mandados pelo público que interage, 

sendo na maioria das vezes fatos atuais e piadas. Segundo Maurício Amaral, cerca de 95% do 

material do Pretinho é enviado pelo público. Os integrantes do programa costumam fazer 

várias viagens pelos dois estados, com suas apresentações ao vivo, chamadas "Balada do 

Pretinho", e aparições por colégios da capital gaúcha. 

Como todo programa humorístico, o Pretinho Básico possui seus personagens, ou 

"personalidades" como os próprios integrantes do programa costumam chamá-los. São 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Atl%C3%A2ntida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Fetter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mr._Pi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Piangers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neto_Fagundes
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodaika_Dienstbach
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leandro_Bortholacci&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Atl%C3%A2ntida_FM_(Porto_Alegre)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafezinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pop_Rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Podcast
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interpretados por eles ou pelas estrelas móveis e geralmente são copiados pelos próprios 

integrantes. A cada tempo são criados novos personagens. Entre eles temos: 

 Abutre (Mendigo de Canoas): sátira de Ted Williams, ex-mendigo que virou locutor 

de rádio. Aparece sempre pra mostrar seu dom. Interpretado por Mr. Pi. 

 Alcemar: Vai ao programa falar de seus afazeres de pedreiro e de poeta. Fala sempre 

de seu companheiro de obras Adão, que, segundo Alcemar, é baixinho e mal 

humorado.Bordões:"ôôô Adão, traiz as argamassa a-a-aqui na Atlântida".Há também o 

Aristeu,o Arizolin/Arizori,seus companheiros de obra. Quando falado "8 e 7" ele se 

transforma no Faustão e volta ao normal ao ouvir "viga 12". Interpretado por Pedro 

Smaniotto. 

 Antonymous Gourmet: imitação de Antônio José Pinheiro Machado, vai ao programa 

para apresentar as suas receitas. Bordões: "Olá!" e "Voltaremos!". Interpretado por 

Pedro Smaniotto. 

 Apoio: É o responsável por anteceder as piadas do Potter e do Porã e as cantadas do 

Potter. Ele se revolta muito quando o quadro anunciado por ele não tem apoio, essa 

revolta está relacionada a perda de sua mulher para o "cara do oferecimento". 

Interpretado por Cagê, eventualmente pelo Almir (Marcos Piangers) e pelo Cid (Mr. 

Pi). 

 Auditório: Característico, sempre bate palmas nos chamados "Flatos do dia" e vaia 

Alexandre Fetter quando recebe cartão ou são negadas propostas de ensaios de 

famosas. Causou polêmica entre os ouvintes se existia ou não. Interpretado por Cagê, 

Porã, Marcos Piangers, L. Potter e algumas estrelas móveis, juntos. 

 Campainha: Sempre apitando nas piadas do Joãozinho, em qualquer teste, em alguma 

discussão que não tem fim ou no caso de algum integrante falar algo que não devia. 

Em uma ocasião esteve com defeito por alguns dias e apitava a qualquer momento do 

programa. Interpretado, na maioria das vezes, por Maurício Amaral. 

 Castelhano: O argentino que, segundo ele mesmo nasceu em Camboriú, diz ter vindo 

de uma rádio chamada "General Madariagla". Muito malandro e esperto, vive 

dormindo em situações ditas como "chatas" emitindo um característico ronco. 

Costumava chamar Alexandre Fetter de "Alessandro". Diz-se que é pai de Marcos 

Piangers. Bordões: "Vô te dar um toque, cara", "Qual é o lance, cara?". Interpretado 

por Neto Fagundes. Canta as músicas "Guampa maneira" e "La Guampa". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ted_Williams
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mr._Pi
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Smaniotto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Smaniotto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%B4nio_Jos%C3%A9_Pinheiro_Machado&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Smaniotto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cag%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Piangers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mr._Pi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mr._Pi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Fetter
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cag%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Por%C3%A3&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Piangers
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=L._Potter&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maur%C3%ADcio_Amaral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cambori%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neto_Fagundes
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 Cid Moreira: Imitação do próprio. Conhecido pela sua grande cabeça, sempre quer sair 

para a balada e cair na gandaia, ainda mais quando acompanhado de seus amigos Dr. 

Alceu e Pauzi. Vive se discutindo com o Duda (Porã) e com o Almir (Piangers). 

Bordões: "Onde estão as mulheeres?", "É pela minha grande cabeça que as mulheres 

se apaixonam!", "Boa noite" e "Jabulaaaniii". Interpretado por Mr. Pi. 

 Clô: Imitação de Clodovil. Sempre ligava para o programa, contava fatos de sua vida e 

atuava no helicoptero da Atlântida, "dando" informações sobre o tempo e trânsito. 

Atualmente fala com o programa pela "Linha do Além". Bordões: "Tudo bem, tudo 

bem, tudo bem?". Interpretado por Alexandre Fetter. 

 Controlador de vôo: sempre aparece em piadas em aviões. Fala rapidamente, sem 

ninguém entender. Interpretado por Alexandre Fetter. 

 Cristiano Manueldo: O típico nativo de Portugal, leva tudo ao pé-da-letra, na maioria 

das vezes não se pode entender muito bem o que ele diz nas piadas, e sempre se mete 

em confusões. Interpretado por Mr. Pi. 

 Dejair: Conhecido por estrelar seu momento no programa, chamado Saga do Dejair. 

Falando de momentos de sua vida, dizendo: "Olá, meu nome é Dejair, e eu queria 1 kg 

de patinho?" e a atendente do açougue pergunta: "De que?" e ele responde: "Dejair". 

Bordões: "Dejair", "Tá Tudo Ok". Interpretado por Pedro Smaniotto.  

 Dirceu: Músico do programa, sempre com seu saxofone na boca. Aproveita os 

momentos dramáticos ou cômicos e começa tocar uma música incessantemente. Ele 

sempre sobrevive à chuva de tiros que Fetter lança sobre ele depois de uma canção. 

"Bordões": canções famosas como a Marcha Fúnebre e a trilha de abertura do Super 

Cine, entre outras, sempre ao som de seu saxofone. Interpretado por Cagê. 

 Dr. Alceu: Imitação do ex-governador do RS Alceu Collares. É quem comenta os fatos 

esportivos e administra as ligações telefônicas. Praticamente não se entende o que ele 

fala e, algumas vezes, é traduzido. Costuma chamar todo mundo de doutor e em 

algumas ocasiões profere palavrões. Bordões: "Exatamente!", "Doutor Fetter..." e 

"Putaquepariu!" . Interpretado por Mauricio Amaral. 

 Faustão: Imitação do próprio. Aparece quando Alcemar ouve "8 e 7" e desaparece 

depois de ouvir "viga 12". Bordões: "8 e 7!", "Grande fera!". Interpretado por Pedro 

Smaniotto. 

 Gaúchão: A sátira dos gaúchos, insinua que qualquer gaúcho é homossexual, o que 

nem sempre é verdade. Sempre repetindo frases de duplo sentido ditas por outros 
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integrantes. Essa personalidade chegou a apanhar em Cacequi, num grande episódio, 

junto com Piangers e Almir. Marcelo noticiou o feito. Bordões: "Tchêêê..." e "É bom 

uma entrada atrás...". Interpretado por Marcos Piangers. 

 Girimum: Sua personalidade é a de um típico adolescente de Porto Alegre, que fala 

alto e com muitas gírias. Começou sua aparição como uma imitação do Cagê em uma 

edição do programa Bola nas Costas, também da Rádio Atlântida, que é apresentado 

por alguns integrantes do pretinho. Bordões: "Pô cara...vou botar na tua...", "Bá meu, 

queria dar esse toque aqui...". Interpretado por Cagê. 

 Jeisô: O típico guri da Zona Norte de Porto Alegre, Jeiso trabalha e mora no Bar da D. 

Rose, namora a Jenife e é muito amigo do Sarampo. Jeiso vai direto ao programa e 

conta piadas e cantadas, além de contar histórias engraçadas sobre sua vida. Teu um 

famoso bordão "Tálãgado?!" Passa trotes no quadro "Cabelo no Spaghetti". 

Interpretado por Duda Garbi. 

 Joãozinho: A criança do programa, participa quando pede explicações para o Porã 

sobre palavras estranhas ou expressões de duplo sentido proferidas por alguém e 

quando o Potter lhe faz perguntas do tipo "O que é, o que é:". Bordões: "Idiotão", "Tio 

Porã..." ou "Tio Almir...". Interpretado por Alexandre Fetter. 

 Josias: O caipira do programa, sempre tem tiradas inteligentes apesar de sua 

ignorância. Aparece quando há piadas sobre mineiros. Interpretado por Alexandre 

Fetter. 

 Judeu Salim (ou Jacó): Aparece como personagem principal de piadas ou notícias que 

relacionem judeus, sírios ou turcos. Bordões: "Vá lá cuidar da lojinha pro papai" e 

"Tem que fechar a lojinha pro Shabbath." referindo-se ao dia sagrado dos judeus, o 

sábado. Interpretado por Porã. 

 Lauro: goleiro do Internacional, sempre discute o caso de poder ser goleiro reserva. 

Com a voz muito fina e baixa, ninguém entende o que ele fala. Bordões: "São coisas 

que acontecem, né?". Interpretado por Mr. Pi. 

 Neila Torraca: Imitação do ator global Ney Latorraca. Entra no programa, em 

qualquer ocasião, "considerando" pessoas e famosos. Bordões: "Fetter: ótimo âncora, 

péssimo amigo"", "Porã: ótimo radialista, péssimo amigo!", "Adoro... Odeio...", 

"Nanini não me liga.", "Um presente que eu me dou!" e "Estamos em 2010, nos anos 

70 se discutia isso!". Interpretado por Marcos Piangers e, evenetualmente, por Porã. 
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 Marcelo Demente: Imitação de Marcelo Rezende, eventualmente interfere no meio de 

um e-mail ou notícia que está sendo lida, sempre gritando: "PAAARAAA", começa a 

debater os problemas e expor o "jornalismo verdade" que, segundo ele, só o Pretinho 

Básico possui. Embora negue, é extremamente sensacionalista e consegue colocar um 

"estrupo" no meio de todas as notícias.  Interpretado por Marcos Piangers. 

 Marcelino: Parceiro de Marcelo Demente. Sempre aparece com ele e também o 

substituindo em sua ausência. Bordões: "É verdade, Marcelo!". Interpretado por Porã. 

 Meira: imitação de Luiz Onofre Meira, ex-conselheiro do Grêmio. Sempre aparece no 

Bola nas Costas, falando sobre o planejamento dos clubes. Bordões: "O importante é o 

planejamento...", "Querido...", "Evidentemente...". Interpretado por Mr. Pi. 

 Mulheres: são usados nas chamadas "vidas de merda" e quando mandam cartas... 

Interpretadas por Cagê e David Coimbra. 

 Nego Véio: O Gaúcho Bagual, macho e muito tradicionalista, diferente do outro 

gaúcho. Interpretado por Neto Fagundes. 

 Narrador:Era a voz pricipal quando falavam sobre piadas de futebol. Perdeu espaço 

nos últimos tempos. Era interpretado por Maurício Amaral. 

 Oferecimento: Personagem que aparece sempre em cantadas e piadas do Potter após o 

"Apoio" com o oferecimento de produtos fictícios com anúncio de duplo sentido, 

tendo uma vasta lista de trocadilhos. Bordões: "Preservativos gozex com tamanhos: 

Porã, pequeno, médio, grande e Ai-Meu-Deus!", "Refrigerantes Umbu: agora na 

versão 5 litros, como pode Umbu ser tão grande assim?!", "Funerária um Irmão: antes 

eram dois!". Interpretado por Mauricio Amaral e eventualmente por Porã. 

 Saulo Autuori: Imitação do ex-técnico do Grêmio, Paulo Autuori. Fazia suas aparições 

no Momento Bola nas Costas concedendo uma entrevista coletiva, fazia longos 

discursos, dava respostas quase sempre incompreensíveis e que não tinham nada a ver 

com as perguntas de seus entrevistadores. Recentemente voltou por via telefônica. 

Bordões: "Você está me entendendo?". Desde que o Autuori, o verdadeiro, saiu, o 

personagem não é mais feito. Interpretado por Mr. Pi. 

 Silvio: Imitação do Silvio Santos, sempre fazendo os testes de 'QI do Silvio', onde faz 

perguntas aos integrantes do programa com alternativas sempre bem 

"elaboradas",costuma também cantar a Rodaika, esposa de Alexandre Fetter. Bordões: 

"Ma-ma-ma oeee, vamos às perguntaaas!". Interpretado por Alexandre Fetter. 

 Tim Maia: Outra personalidade que usa a "Linha do além", dá as caras quando o 

retorno de som é cortado ou é fraco durante o programa. Bordões: "Onde tá o retorno, 
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Vanderlei?", "Eu bem que te aviseeeeeii...", "Quatro horas da manhã?". Interpretado 

por Porã. 

 Toninho Teixeira: Apelidado de "Paulista" ou de T.T. Típico paulista afetado pela 

crise mundial. Sempre reclama da vida de "novo pobre" e relembra da vida em que 

aparecia nas revistas. É torcedor do Corinthians após virar pobre. Bordões: "Orra 

meu..." "Pior que ser pobre é ser ex-rico, o novo pobre.". Interpretado por Porã. 

 Vanzolin: Imitação de Armindo Antônio Ranzolin, locutor esportivo da Rádio 

Gaúcha, faz rápidos comentários com a "voz" característica de narradores de rádio 

durante as notícias, e-mails ou situações inusitadas do programa. Interpretado por Neto 

Fagundes. 

 Zacarias:Imitaçao do próprio. interpretado por Pedro Smannioto. 
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4 OS GÊNEROS RADIOFÔNICOS: 

 

Para  compreender o Pretinho básico, é necessário recorrer a um referencial teórico 

sobre gêneros  radiofônicos. O objetivo é identificar qual o gênero do programa. Nesse 

sentido, para Barbosa Filho (2003, p.61) os gêneros podem ser entendidos “como unidades de 

informação que, estruturadas de modo característico, diante de seus agentes, determinam as 

formas de expressão de seus conteúdos, em função do que representam num determinado 

momento histórico”. Quando falamos em um programa de rádio, precisamos escolher o 

gênero radiofônico a ser utilizado. André Barbosa Filho (2003) cita Bakhtin que define gênero 

como: 

Uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma determinada linguagem, um 

certo modo de organizar idéias, meios e recursos expressivos. Suficientemente 

estratificado numa cultura, de modo a garantir a comunicabilidade dos produtos e a 

continuidade dessa forma junto às comunidades futuras. (FILHO, 2003, p. 54) 

Para Martin-Barbero  apud Filho (2003, p. 54) gênero é: “[...] o elo dos diferentes 

momentos da cadeia que une espaços da produção, anseios dos produtores culturais e desejos 

do público receptor [...].”   

Buscando identificar os conceitos sobre a definição que auxilie no reconhecimento do 

gênero a alguns aspectos da comunicação, e que consiga identificar o caminho traçado na 

tentativa de classificar os gêneros radiofônicos. 

A aplicação desses conceitos de gêneros radiofônicos mostra que autores, 

pesquisadores e profissionais trabalham sem partir de um conceito formal de significado, 

sugerindo que eles representam contornos diferenciados.  

Outro aspecto a ser considerado, segundo Barbosa Filho (2003), é a distinção entre 

gênero radiofônico e formato radiofônico, bem como programa de rádio, descreveremos: 

a) Formato radiofônico: “é o conjunto de ações integradas e reproduzíveis, enquadrado 

em um ou mais gêneros radiofônicos, (BARBOSA FILHO, 2003, p.71) 

b) Programa de rádio ou produto radiofônico: “é a reprodução concreta das propostas 

do 'formato radiofônico', obedecendo a uma planificação e a regras de utilização dos 

elementos sonoros.” (BARBOSA FILHO, 2003, p.71) 

c) Programação radiofônica: “é o conjunto de programas ou produtos radiofônicos 

apresentados de forma seqüencial e cronológica.” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 72)  
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Barbosa Filho apresenta uma tipologia de produtos sonoros, classificados como 

naturais, criados, reconstruídos e recriados. Para ele, os produtos sonoros naturais não 

precisam do meio tecnológico para existir, pois esses formam o espaço acústico por natureza. 

Já os produtos sonoros criados são frutos da ação humana, nessa ordem temos os de 

origem mecânica, como exemplo o ruído das máquinas e também os de origem  intelectual, no 

qual a música e o canto. 

Os produtos sonoros reconstruídos surgem como uma possibilidade de alcançar a 

retenção do registro sonoro. Esses se originam de produtos sonoros naturais criados de origem 

mecânica e que podem ser fixados em qualquer base por meio do processo de gravação e 

dessa forma podem ser reproduzidos com as mesmas características, portanto são 

manipuláveis. 

Barbosa Filho cita Marplan (2003, p. 74), que é um instituto de pesquisa sobre os 

caminhos de pesquisa sobre o rádio, que classifica os grupos de formatos e seus conteúdos 

como gêneros distintos, deixando de lado o fato de que muitos deles tem raízes comuns ou 

partem das mesmas estruturas de produção. As transmissões esportivas, dos noticiários e 

comentários, entrevistas, onde esses são formatos do gênero jornalístico do rádio.  

Programa de rádio ou produto radiofônico é o módulo básico de informação 

radiofônica; é a reprodução concreta das propostas do “formato radiofônico”, obedecendo a 

uma planificação e a regras de utilização dos elementos sonoros.    

No caso do Programa Pretinho Básico, temos o gênero “radiorrevista”. Uma de suas 

principais marcas é a inserção das estratégias de interação com o ouvinte, visando estabelecer 

vínculos com ele. 

Diante disso, no capítulo a seguir, vai-se compreender os processos de interação que 

ocorrem entre o sistema midiático e seus receptores.    
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5 A INTERAÇÃO NA MÍDIA 

 

Desde o início da civilização em todas as sociedades os seres humanos se ocupam de 

produção e do intercâmbio de informações e conteúdo simbólico. Desde as mais antigas 

formas de comunicação gestual e de uso da linguagem até os mais recentes desenvolvimentos 

da tecnologia computacional, a produção, o armazenamento e a circulação de informação e 

conteúdo simbólico têm sido aspectos centrais da vida social. 

Para se entender os processos de interação, é preciso saber que a palavra interação 

inter + ação que se exerce funções entre duas ou mais coisas ou pessoas. Partindo-se deste 

conceito podemos perceber que a mesma está presente em todos os campos de conhecimento 

uma vez que este conceito diz a respeito das ações do ser humano. Com as facilidades 

técnicas de que dispõe, o meio possibilita a ação direta e a difusão das opiniões do público, 

seja com auxílio de linhas telefônicas, cartas, e-mail, etc.  

O formato interativo de entretenimento constitui o conjunto de ações de cunho 

diversional, que tem como pressuposto fundamental a “presença” dos ouvintes, fazendo com 

que estes sejam mais assíduos e “convidem” amigos a participarem dentro de formatos 

especiais ou programas específicos. 

O autor Thompson (1998, p.19) fala sobre o desenvolvimento de uma série de 

variedades de instituições de comunicação a partir do século XV até nossos dias, os processos 

de produção, armazenamento e circulação têm passado por significativas transformações. 

Estes processos foram alcançados por uma série de desenvolvimentos institucionais que são 

característicos da era moderna. 

A comunicação, segundo Rabaça (2000, p. 393), é o fator de contato social que leva a 

interação, “não há processo de comunicação sem interatividade na medida em que a 

comunicação pressupõe participação, interação e troca de mensagens.” 

 Ele é o único meio que consegue atingir todos os lugares, ele está presente onde 

muitos outros meios de comunicação não conseguem chegar. Além da facilidade de captação, 

é um dos únicos veículos que permite aos analfabetos, por exemplo, acompanhar suas 

transmissões, já que para ouvi-lo basta estar com o ouvido atento.  

O ato de proferir uma expressão é executar uma ação e não apenas relatar ou descrever 

um estado das coisas, nos tornamos sensíveis ao fato de que falar uma linguagem é uma 

atividade através da qual os indivíduos estabelecem e renovam as relações uns com os outros. 

Mas se comunicação é uma forma de ação, a análise da comunicação deve se basear, pelo 
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menos em parte, na análise da ação e na consideração do seu caráter socialmente 

contextualizado. 

Os fenômenos sociais podem ser vistos como ações intencionais levadas a cabo em 

contextos sociais estruturados. A vida social é feita por indivíduos que perseguem fins e 

objetivos dos mais variados. Assim fazendo, eles sempre agem dentro de um conjunto de 

circunstâncias previamente dadas que proporcionam a diferentes indivíduos diferentes 

inclinações e oportunidades. 

Estes conjuntos de circunstancias podem ser conceituados como “campo de interação”, 

dentro desses campos, dependendo do tipo e da quantidade de recursos disponíveis para eles. 

A posição em que cada individuo ocupa dentro de um campo ou instituição é muito ligada ao 

poder que ele ou ela possui. No sentido mais geral, poder é a capacidade de intervir no curso 

dos acontecimentos e em suas conseqüências. 

A comunicação como um tipo distinto de atividade social que envolve a produção, a 

transmissão e a recepção de formas simbólicas e implica a utilização de recursos de vários 

tipos. Considerando a natureza dos meios de comunicação e alguns dos usos a que eles se 

prestam. 

As novas tecnologias nos mostram novas maneiras de comunicação entre as pessoas, 

algumas surpreendentes para as gerações acostumadas com a linguagem tradicional, como a 

interação pelo Messenger, as conversas pelo Skype, a postagem de vídeos no YouTube, entre 

outros.  

 A configuração de um novo rádio passa, com toda certeza, pelas formas de 

interação. A digitalização proporciona novas possibilidades interativas, redefinindo as 

tradicionais formas de interação praticadas no rádio. Assim, vamos buscar nesta seção uma 

revisão da literatura acerca da interação e seus desdobramentos no rádio e na internet. 

Prado (2006, p. 45) fala sobre a interatividade, a autora cita sobre os temas que mais 

ajudam a pautar os quadros de serviço de utilidade pública são as dicas dos ouvintes. Eles 

telefonam para saber sobre concursos públicos, quando precisam matricular seus filhos na 

escola, porque a taxa de água subiu etc. Em cima de dúvidas, o programa deve ser produzido.  

Thompson (1988, p. 77) diz que durante a maior parte da história humana, a grande 

maioria das interações sociais foram face a face, embora existam outras duas formas de 

interação. A primeira já citada, diz eu os indivíduos se relacionavam entre si principalmente 

na aproximação e no intercâmbio de formas simbólicas, ou se preocupavam de outros tipos de 

ação dentro de um ambiente físico compartilhado. 
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Devido ao grande desenvolvimento dos meios de comunicação foi possível “sair do 

meio físico”, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns com os outros ainda que 

não compartilhem do mesmo ambiente. O uso dos meios proporciona novas formas de 

interação que se estendem no espaço e que oferecem diversas características que as 

diferenciam. (THOMPSON. 1998, p.77). 

A segunda forma citada pelo autor, (THOMPSON 1998, p. 78) de interações mediadas 

implicam um certo estreitamento na possibilidade de deixas simbólicas disponíveis aos 

participantes. A quase interação mediada refere-se às relações sociais estabelecidas pelos 

meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, etc.). Como o precedente, 

este tipo de interação implica uma extensa disponibilidade de informação e conteúdo 

simbólico no espaço e no tempo – ou, em outras palavras, a interação quase mediada se 

dissemina através do espaço e do tempo.  

 Como as novas formas de interação, no rádio podemos elencar o chat, o fórum, a 

enquete e o e-mail (correio eletrônico). Mas como a web é um ambiente heterogêneo, que 

permite mais manipulação que o rádio, as emissoras disponibilizam a seus usuários várias 

ferramentas interativas com o objetivo de atrair e fidelizar o seu público. A principal delas, 

com certeza, é o próprio site, constitutivamente polifônico, marcado por vozes não apenas 

sonoras, como no rádio hertziano, mas também estruturalmente formado por textos e imagens. 

A mediação simbólica está desvinculada do contexto de produção assim como a da 

recepção, pois existe uma “estrutura interativa de produção” e as “estruturas interativas de 

recepção” que John B. Thompson desenvolveu. Estes conceitos foram desenvolvidos com o 

apoio de estudos desenvolvidos por Erving Goffman. Segundo Thompson (2002) esta 

estrutura interativa nada mais é do que um ambiente na qual se forma a ação, sendo que está 

ligada a certos padrões e características que o indivíduo vai agir dentro dela. 

O rádio é o veiculo interativo por excelência. Por carta, pessoalmente, telefone, e-mail, 

e redes sociais, os ouvintes acorrem às emissoras opinando, reivindicando ou informando. 

Com o advento da telefonia celular e do fax, algumas rádios abriram espaços bem-definidos 

em suas programações. Radiojornais como Chamada Geral, da Rádio Gaúcha AM, de Porto 

Alegre, mantém um telefone permanentemente à disposição do público para o registro de 

reclamações (FERRARETO 2001, p. 196). 

O desenvolvimento os meios de comunicação não somente criou de bom novas formas 

de interação, mas também fez surgir novos tipos de ação que tem características e 

consequências bem distintas. A característica mais geral desses novos tipos de ação é que eles 

são de ações ou de pessoas que se situam em contextos espaciais remotos. As novas 
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tecnologias fizeram surgir novos tipos de ação a distancia que se tornaram cada vez mais 

comuns no mundo moderno (THOMPSON 1998, p. 92). 

De acordo Menezes (2007, p. 22) o rádio, que como mídia sonora envolve todo o 

corpo, tem a capacidade de vincular os corpos e, em conjunto com outras mídias, possibilitar 

a sincronização da vida em sociedade. 

O mesmo autor cita Baitello (2007, p. 24) que os estudos sobre a constituição das 

sociedades são um campo de tensões entre o amor e o ódio que apenas dissolve a constituição 

dos chamados “rituais de vínculos”. E deste campo de tensões que nasce a informação que, 

por sua vez, viabiliza a geração e a organização das sociedades, o que cria o que chamamos de 

comunicação. (BAITELLO, 1997, p. 88-89). 
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5.1 A INTERAÇÃO RADIOFÔNICA COMO ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO 

 

O rádio é um meio de comunicação interativo por natureza, que visa à representação 

de seu público, e, até por isso, costuma ser local ou regional, construindo uma identificação 

desse ouvinte com a emissora (FERRARETTO, 2001).   

O ouvinte toma conhecimento da existência de determinado bem de seu interesse pelo 

rádio. A característica básica da mídia tradicional é a distribuição do conteúdo, que é 

padronizado e entregue “igual para todos”. Não há como personalizar o material editado em 

um jornal impresso e diferenciá-lo para públicos específicos em uma mesma edição.  

Prado (2006, p. 74) diz que a palavra nos dias atuais no rádio é interação. O rádio 

sempre foi interativo, com participação dos ouvintes e colaboradores. Mas nada impede que a 

produção invista cada vez mais, fazendo com que essa interação seja cada vez mais 

proveitosa. 

É preciso ouvir outras pessoas com outros pontos de vista sobre o mesmo assunto: o 

ouvinte comum, o especialista no tema, ou mesmo alguém na rua que nunca 

participou de nenhum programa de rádio. “Todos têm validade e trazem do cotidiano 

o que lhes interessa.” (PRADO 2006 p. 74). 

 

A participação dos ouvintes nos programas de rádio tem possibilitado que os mesmos 

interajam com o conteúdo que as emissoras disponibilizam em sua programação. A tecnologia 

vai ganhando cada vez mais espaço. O rádio, assim como outros meios de comunicação, 

busca novas adaptações, como a produção de conteúdo on-line bem como a participação dos 

ouvintes.  

As transformações da tecnologia desenvolvidas a partir do século XX, em alguma 

medida, tiveram responsabilidade na midiatização da sociedade. A mediação da experiência 

dos diferentes campos sociais acontece com a colaboração de aparatos técnicos utilizados 

pelos meios de comunicação. A acentuação do processo tecnológico, favorecendo ao homem 

o uso dos meios de comunicação em uma escala cada vez maior, é aspecto decisivo para o 

cenário da midiatização. 

De acordo com Charaudeau (2006, p. 72), todo ato de comunicação midiática põe 

relação em duas instâncias: uma de produção e outra de recepção. A de produção teria um 

duplo papel, de fornecedor de informação, pois deve fazer saber, e de produtor do desejo de 

consumir as informações, pois deve captar seu público. 
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A comunicação midiática é produzida e transmitida por meio tecnológico, sendo que 

desta maneira tem grande alcance, pois os seus receptores (ouvintes) são muitos, e as 

mensagens transmitidas tem maior abrangência. Deste modo  a comunicação midiática tem 

um sentido de atingir um número infinito de receptores através de um emissor. 

O público, hoje, tem possibilidades tecnológicas disponíveis para se comunicar e está 

se utilizando das mesmas, sendo utilizada pelos ouvintes das emissoras. Para se falar de 

interação no rádio é preciso buscar uma das características mais marcantes do veículo: a 

sensorialidade, já mencionado em “A Informação no Rádio” (ORTRIWANO, 1985). É 

importante destacar que os veículos de comunicação de massa trabalham sempre com a 

imagem: o jornal impresso com a imagem parada; a TV, com a imagem em movimento e o 

rádio com a imagem formada pela imaginação. Este diálogo mental entre emissor e receptor 

se dá pela voz. A voz é o suporte da sensorialidade. 

De acordo com o autor Cebrián Herreros (2007, pg. 286), o rádio é um meio de 

representação do público. O rádio tem uma infinita concepção personalizada da internet. O 

veículo na internet perde sua característica de comunicação social e adquire outras 

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

informações entre todos os participantes, com diversas possibilidades: foros, chats, listas, 

correios eletrônicos, blogs, navegações por diversos assuntos. 

Com as facilidades, o público hoje acessa o rádio via telefone celular e tem, em suas 

mãos, a possibilidade de interagir com a emissora através de SMS, de mensagens em 

Bluetooth, ou ainda em ferramentas web através da navegação em 3G. O ouvinte pode ainda 

consumir produções das emissoras de rádio em formato armazenados na página da emissora 

ou newsletters enviadas a seu aparelho. 

 Assim como nas conversas cotidianas que se desenvolvem a partir de dada situação, na 

conversação do rádio também deve haver parâmetros para a identificação. As identidades 

devem ser facilmente reconhecíveis para fluir a conversação. No rádio a mensagem deve estar 

construída de forma a ser entendida por parte do público para se fazer concluir o objetivo da 

informação que é informar. 

 O público, agora, converte-se também em produtor de conteúdo e demanda do meio de 

comunicação uma nova postura em relação a ele, com um volume maior de ferramentas de 

interação, com a inserção do veículo nas redes sociais e com o espaço para que o ouvinte-

internauta se identifique com a rádio – e ajude a construir o seu conteúdo. 
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O rádio está no celular, no carro, no computador. Cada vez mais está se modificando, 

próximo e com preocupações com o jornalismo, com a utilidade pública e com o serviço, está 

presente na sociedade. 

 A interatividade com a programação define-se pelo compartilhamento entre produtor e 

consumidor. Os conteúdos e opiniões ficam armazenados no banco de dados e alimentam o 

produto informativo. Assim o usuário participa e pode ver que suas idéias continuam 

armazenadas incrementando a notícia e sendo ouvida por outros internautas. 

 As rádios buscam a participação do ouvinte, que pode escolher músicas, dar 

depoimentos, contar histórias e até dar palpites na programação. Se no passado os ouvintes 

das emissoras visitavam as rádios ou enviavam cartas, hoje a maioria tem no telefone e no e-

mail o seu ponto de contato mais forte. O telefone ainda é, apesar da disseminação da internet, 

o grande canal de comunicação entre a rádio e seu público e através dele é que acontecem as 

participações de toda natureza. 

A participação direta dos ouvintes nos programas de rádio permite a estes satisfazer 

suas necessidades de comunicação. Estes dispõe de um acesso fácil e rápido, pois suas 

considerações colocadas no ar recebem o retorno pelo órgão competente sobre a reclamação. 

Com a chegada da internet, pessoas de todo o mundo poderão ter a oportunidade de 

conhecer produções regionais na hora em que quiserem. A produção da emissora permite ao 

ouvinte fazer sua própria programação na hora em que ele estiver disponível e conectado à 

rede. Com programas diversos nas mais variadas  áreas de cultura, lazer, entretenimento, etc. 

O retorno que a comunidade dá para a emissora de rádio com as diversas formas de 

comunicação, disponibilizam um mecanismo direto dos ouvintes sobre os programas que 

podem servir de instrumento complementar das diferentes ferramentas que as emissoras 

encontram para conhecer a audiência o publico que se dirige a ela. Este retorno é muito útil  

para conhecer  quantitativamente seu público que escuta a programação para conhecer seus 

aspectos qualitativos (interesses, gostos, reivindicações, etc.). 

Quando os ouvintes se dirigem à emissora de rádio para apontar alguma informação, 

suas mensagens podem aumentar o número de participantes no momento para tratar o assunto 

em pauta. Os ouvintes também servem de fontes de informações quando recorrem ao rádio 

para relatar casos próprios. A interatividade na emissora, é um recurso que foi sendo 

introduzido aos poucos e que na atualidade, se faz bastante presente, especialmente no 

objetivo de estudo aqui referido.  
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6 CONTRATOS DE LEITURA 

 

A reformulação das novas formas como as mudanças da “sociedade dos meios” em 

“sociedade midiatizada” passaram a reconfigurar o status das mídias, que se convertem em 

novos tipos de dispositivos de mediação para atender as demandas da sociedade. Os pontos 

entre emissor/receptor, a partir da análise dos discursos midiáticos e suas condições de 

produção e reconhecimento exigem reflexões a respeito dos contratos de leitura. As condições 

produtivas dos discursos sociais têm relação com as determinações que dão conta das 

restrições de geração de um discurso (ou mais) e com as determinações que definem as 

restrições  de sua recepção. 

 Todo programa de rádio tem modos específicos de se dirigir ao público, de interpelá-

lo, de criar seus receptores, de estabelecer um diálogo com eles; disso dependerá a sua 

aceitação ou rejeição, seu êxito e seus índices de audiência. Cada um elabora o seu, para um 

público de formas diferentes, conscientes de que o mercado radiofônico oferece.  

 As diferentes formas de cada programa designam o que é conhecido como modo de 

endereçamento, definido como a forma em que se constroem os aspectos de um texto ou de 

uma locução que estabelecem relações entre o remetente e o destinatário, na medida em que 

esses aspectos se opõem àqueles que os constroem. 

 Entende-se por contrato de leitura uma categoria que não se destaca explicitamente no 

funcionamento das rotinas produtivas. Pelo contrário, são “providências” muitas vezes 

naturalizadas, como uma estratégia única, enquanto operações de produção. Mas, de qualquer 

forma, podemos considerar um problema que estaria nos horizontes das rotinas, por dizer 

respeito aos processos que cuidariam de estruturar possíveis interações entre emissor e 

receptor, processos estes que já se fazem presentes nas lógicas de produção da oferta 

discursiva, aquelas que norteiam a produção das mensagens e seus produtos. 

 O modo de endereçamento tem a ver com o que, em semiótica, se denomina “contrato 

de leitura” (VERÓN, 1985) e é a forma através da qual os emissores interpelam aos seus 

públicos como sujeitos do seu discurso. 

 O contrato de leitura é para Eliseo Verón, um elo fundamental que se estabelece entre 

o comunicador e seus ouvintes, baseado naquilo que chama de “invariantes referenciais”, isto 

é, categorias fixas a partir das quais se deve observar o discurso do rádio. Dessa forma, é pela 

recorrência de um assunto que a emissora vai construindo sua própria identidade. 

E o consumo do discurso, para Véron as condições de reconhecimento, que para ele 

estão sempre associadas ao seu poder. Considerar esses dois momentos – produção e 
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reconhecimento – é reconhecer que todo discurso é produzido num contexto histórico, 

circulando no meio social, sendo consumido real e simbolicamente.  

À análise do discurso aos meios de comunicação, Verón propõe ao invés da utilização 

de dispositivo de enunciação o conceito de contrato de leitura. Isso porque na noção de 

contrato estão bem caracterizadas as relações entre o suporte e seu público. O contrato de 

leitura é proposto pelos meios de comunicação, de acordo com as  necessidades de cada 

suporte, em função de um público receptor, cujos interesses e evoluções devem ser 

considerados na formulação do contrato 

Dessa forma o suporte constrói o seu contrato pela modalidade de dizer o conteúdo e 

não pelo “dito”. Para Véron, um discurso ao ser constituído gera também uma certa imagem 

de quem fala (o comunicador) e uma imagem para quem se fala (o ouvinte). 

 A proposta de Verón permite compreender como as emissoras constroem suas 

matérias a partir de aspectos verbais e não-verbais do discurso. A idéia central é que cada 

emissora estabelece uma relação com seus ouvintes a partir de propriedades do seu próprio 

discurso engendradas para serem aceitas e consumidas por esses. 

 É preciso considerar que a verdadeira substância de qualquer enunciado discursivo 

resulta de uma multiplicação de vozes existentes no seu interior, sendo esta determinante para 

a enunciação. A relação entre o campo emissor e receptor pode-se dar a partir desses contratos 

de leitura, que se referem às propriedades do discurso que permitem a um suporte criar e 

manter, ao longo do tempo, uma relação com seus ouvintes. 

De acordo com Charaudeau (2006, p. 16)  as mídias não são uma instância de poder, e 

que elas manipulam os indivíduos tanto quanto manipulam a si mesmas e, por fim, que não 

transmitem o que ocorre na realidade social. O modelo de análise de discurso se baseia no ato 

de comunicação, na troca entre duas instâncias: a de produção e a de recepção. As mídias, ao 

relatarem um acontecimento, constroem uma representação que toma lugar da realidade.   

O autor ainda fala da análise de discurso e se baseia como ato de comunicação, na 

troca entre duas instâncias: a de produção e a de recepção. A instância de produção estaria 

ligada a questão econômica, já que as mídias se constituem em empresas. Então o plano 

econômico interfere diretamente na produção informacional que as mídias produzem. Nesse 

espaço de produção existe ainda a questão do sentido, que o autor denomina de “condições 

semiológicas”, que são os critérios do que deve ser posto na ordem do discurso midiático. 

A instância das condições de recepção se refere ao público que consome a informação 

midiática, que interpreta as mensagens de acordo com suas próprias condições de 
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interpretação. Ao lado dessas duas primeiras instâncias está a terceira descrita pelo autor 

como a instância do texto, o produto midiático, produzido através do contrato de leitura. 

Este, o autor mostra que ao viver em comunidades os indivíduos fazem parte e criam 

um jogo de regulação das práticas sociais. E é através dos discursos que eles representam 

estas práticas sociais valorizando-as e é assim que as convenções e normas de comportamento 

são estabelecidas e fortalecidas. E a comunicação tem um papel fundamental neste processo. 

O mesmo autor ressalta a importância de mostras quase são as instâncias de 

informação, como elas se constituem e qual a identidade que elas assumem no complexo 

processo da comunicação/informação midiática. São elas as instâncias de produção da 

informação (geram e organizam econômica e enunciativamente a informação) e as de 

recepção (sejam entendidas como alvo - destinatário - e como público - consumidores). São 

elas que compõem o contrato de informação. 

No contrato são utilizadas formas de capturar as informações que são elas: relatar o 

acontecimento, comentar e provocar o mesmo. Relatar é construir midiaticamente o ocorrido, 

pois quando ele é descrito em uma notícia, esta é objeto de um tratamento discursivo. 

Comentar é uma atividade discursiva complementar ao relato e requer o exercício do 

raciocínio através da análise das razões e motivos que explicam o surgimento de um 

acontecimento. 

Já provocar o acontecimento se refere ao fato de que a mídia se constitui em um 

espaço público no qual diferentes vozes e discursos se confrontam. Assim, a mídia pode 

provocar ou fomentar esse confronto. 

Charaudeau (2006, p. 67), fala da situação da comunicação como um palco, com suas 

restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, na qual se encenam as trocas sociais 

e aquilo que constituem seu valor simbólico. Como se estabelecem tais restrições? Por um 

jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos 

que tentam viver em comunidade e pelos discursos de representação, produzidos por justificar 

essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim se constroem as convenções e as normas 

dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria possível a comunicação humana.  

 O modo como o produtor e destinatário se comunicam resulta da forma como os 

elementos discursivos são dispostos. As estratégias de enunciação presentes no contrato de 

comunicação são organizadas de duas formas: interna e externa. Como teoriza o autor, 

enquanto o primeiro se preocupa na maneira de perceber o ato, a segunda se detêm em como 

ocorre a troca. 



47 
 

Surgem, então, os porta-vozes. Eles representam os veículos e, ao mesmo tempo, têm 

ligações estreitas com a audiência. Os ouvintes firmam com os porta-vozes um “contrato de 

escuta”, variante dos “contratos de leitura”, entre autor e leitor. 

[...] 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) 

 

A relação entre o campo emissor e receptor pode-se dar a partir de contratos de leitura, 

que se refere às propriedades do discurso que permitem a um suporte criar e manter, ao longo 

do tempo, uma relação com seus leitores. O contrato de leitura é proposto pelos meios de 

comunicação, de acordo com as particularidades de cada suporte, em função de um público 

receptor, de acordo com interesses e evolução devem ser considerados na formulação do 

contrato. No funcionamento de um discurso, existem aspectos aos quais diz respeito a um 

modo do sistema produtivo. 

 Os pontos entre emissor/receptor, considerando a análise dos discursos midiáticos e 

suas condições de produção e reconhecimento, exigem reflexões a respeito dos contratos de 

leitura. Dessa forma, as condições produtivas dos discursos sociais têm relação com as 

determinações que dão conta das restrições de geração de um discurso (ou de mais) e com as 

determinações que definem as restrições de sua recepção.  

 Para que haja um contrato, os interlocutores têm de reconhecer a fala uns dos outros. 

Os atos de fala põem em prática as regras, as convenções que regulam as relações entre os 

sujeitos. O conjunto de regras, que faz parte do aprendizado dos indivíduos na sociedade, 
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7 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização deste trabalho “A interação no programa pretinho básico, da rádio 

Atlântida” fez-se o uso de diferentes usos de técnicas e métodos de pesquisa. Baseando-se na 

leitura de livros e artigos publicados na internet também como pesquisas em outras 

monografias e até mesmo uma visita ao Programa Pretinho Básico. O primeiro método foi 

uma consulta bibliográfica, como o objetivo de fazer um levantamento teórico a respeito da 

temática tratada na monografia.  

Para poder entender os processos de interação utilizados no programa Pretinho Básico, 

recorri a autores que tratam sobre as diferentes formas de comunicação disponibilizadas na 

rede bem como, as formas de fidelização com seus ouvintes. 

Desta forma, Rabaça (2001), afirma que a comunicação é um fator de contato social 

que leva a interação, é de extrema importância salientar que “não há processo de comunicação 

sem interatividade na medida em que comunicação pressupõe participação, interação e troca 

de mensagens”. 

A mesma afirmação é encontrada por Thompson (1998, p77), quando o autor comenta 

sobre as mudanças dos meios da comunicação que passaram a afetar e interação social. Uma 

vez que o processo de socialização e disseminação da cultura era por meio face a face, mas 

que os meios de comunicação tiveram de “criar novas formas de ação e interação e novos 

tipos de relacionamentos sociais, essas formas que são bastante diferentes das que tinham 

prevalecido na maior parte da história humana” 

Eliseo Verón também afirma que a dinâmica do funcionamento da sociedade foi 

afetada com as novas tecnologias, essas são por sua vez, a transformação de tecnologias em 

meios ou situações de recepção, o que provoca novos funcionamentos regidos pelas mídias. 

Essas relações são construídas com outros campos sociais que afetam a dinâmica do 

funcionamento social. 

Para que os ouvintes percebam que o locutor está realmente interessado naquilo que 

está transmitindo, os autores Chantler e Stewart (2007, p.72) falam sobre como o locutor deve 

mostrar interesse no material, ou pelo menos mostrar-se preocupado com os fatos. Se o 

assunto não lhe interessa e isso transparece, o ouvinte provavelmente se aborrecerá com a 

locução. Se  demonstra que está lendo a notícia, está fazendo a coisa errada. Se demonstra que 

está conversando com alguém a respeito do assunto abordado, está no caminho certo, desta 

forma os integrantes do programa Pretinho Básico ganham a confiança dos ouvintes, pois dos 

casos debatidos no decorrer do programa, alguns deles já vivenciaram algum fato. 
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A mesma afirmação pode ser encontrada por McLeish (2001, p. 21) quando o autor 

comenta que o locutor fala diretamente para o ouvinte, e é muito importante considerar que 

cada ouvinte deve-se trabalhar como uma pessoa única. ”Quando você fala no rádio, você está 

falando para massas por meio de um gigantesco sistema de transmissão de mensagens. Você 

está falando para uma pessoa, como se estivesse falando com ela, bebendo juntos uma xícara 

de café ou um copo de cerveja.  

Outro método utilizado foi à entrevista que segundo Fontana & Frey (1994, p. 361) 

apud Jorge Duarte (2005) entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que se 

pode utilizar para tentar compreender a condição humana. Métodos e técnicas de pesquisa em 

comunicação, diz que a entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que 

utilizamos para tentar compreender nossa condição humana. 

A entrevista é uma das estratégias metodológicas mais utilizadas em pesquisa social. 

Através dela é possível contar dados objetivos e subjetivos (CRUZ NETO, 2002). Uma das 

formas tradicionais de complementação da observação livre é através das entrevistas que 

podemos captar sensações, impressões e opiniões dos agentes do processo social que 

estudamos. 

O roteiro com o entrevistado partiu de questões amplas acerca do tema proposto. 

Buscou-se o perfil de entrevista semi-aberto, por esgotar o assunto através de perguntas mais 

específicas.  

Sobre a fidelização dos ouvintes que para Fausto Neto (2007, p. 10), os contratos de 

leitura têm sido estudados, pois definem como um conjunto de normas e prescrições que um 

discurso em produção e colocam o ouvinte no sentido de o receptor observá-las como 

condição de interpretação. De acordo com o autor, esse conceito é entendido “como operações 

que visam a estabelecer o „modo de dizer‟ da emissora que se explicitam nas mensagens 

endereçadas aos ouvintes. 

Para ampliar o conhecimento a respeito do objeto, também foi necessária a aplicação 

de uma entrevista semi-aberta, com um roteiro de questões-guia que deram cobertura ao 

interesse da pesquisa. Conforme Triviños apud Duarte (1990, p. 146), ela parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam a pesquisa e que 

oferecem amplo campo de interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas. 

 As questões desse modelo têm origem no problema de pesquisa, como os ouvintes 

interagem com a programação e até que ponto essa interação é disponibilizada. Na busca de 

ampliar o tema, fazendo com que cada pergunta seja da forma mais aberta possível. Uma 
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entrevista semi-aberta geralmente tem de quatro a sete questões tratadas de forma individual 

como perguntas abertas.  É feita a primeira pergunta e o entrevistador explora ao máximo 

cada resposta. No caso desta pesquisa, uma visita a Radio Atlântida ocorreu no dia 

26/09/2911. Lá, pode-se conhecer um pouco da estrutura física da emissora, bem como do 

local onde o programa e apresentado diariamente. Também pode-se entrevistar Maurício 

Amaral, que é responsável pela produção do programa. No estúdio onde é transmitida a 

programação, foi onde podemos conversar sobre os diferentes modos de interação da 

participação dos ouvintes. As perguntas realizadas na entrevista com Maurício Amaral estão 

em anexo.  

  Considerada uma pesquisa qualitativa, objetivou-se analisar um programa, do dia 

08/07/2011, para observar as estratégias utilizadas como forma de constituir vínculos entre o 

campo de produção midiática e a audiência. Neste sentido, entende-se que a presente pesquisa 

é um estudo de caso, pois investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da 

vida real.   

Os estudos de caso visam o entendimento por parte do entrevistador: mesmo que este 

parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele se manterá atento a novos elementos que 

poderão surgir, buscando novas respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu 

trabalho. E para melhor compreender a manifestação geral de um problema, devem-se 

verificar os comportamentos e as interações das pessoas envolvidas com a problemática da 

situação a que estão ligadas. 

A observação feita pelo entrevistador deve ser feita quando se visita o local de estudo 

de caso e serve para fornecer dados adicionais sobre o tema que se quer analisar. Compreende 

atividades formais como desenvolver perguntas para a elaboração da entrevista.  É uma 

modalidade de observação onde se deixa de ser apenas ouvinte e assume uma série de 

funções, podendo inclusive participar de eventos que estão sendo analisados.  

 Diante do quadro de técnicas e métodos de pesquisa, entendeu-se que seria  

necessária a gravação e transcrição de um programa radiofônico. O programa é do dia 08 de 

Julho do ano de 2011, das 13 horas.  O motivo foi aleatório, pois nos demais programas a 

interação é realizada da mesma forma. Para se analisar os enunciados que foram utilizados no 

programa, como modo de interagir com ou ouvintes, ou seja, como estratégias de constituição 

de vínculos, elencou-se algumas categorias que funcionam como Contratos de Leitura do 

programa. Fez-se, também, uma identificação dos dispositivos de interação utilizados no 

programa.  
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O quadro abaixo visa esclarecer o que se entende como estratégias do campo 

midiático, ou seja, os contratos de leitura que serão analisados no próximo capítulo desta 

pesquisa.  

 

Categorias de análise: os 

contratos de leitura do 

programa 

 

Piadas Através dos e-mails que os internautas enviam para o 

programa piadas. Os comunicadores solicitam este envio, 

para lerem durante o programa.  

Comentários sobre os 

temas do programa  

Sete temas durante a programação.  

Acidentes aéreos, esporte solidário, homens e mulheres, 

gastos para quem mora só, dicas de roupas, confraternização 

da AACD, programa Patrola.  

Notícias do mundo Os comunicadores buscam notícias no portal Clic RBS, e 

lêem para os ouvintes, pedindo para que estes interajam, por 

meio das redes sociais e e-mail dando um ponto de vista 

sobre o assunto. 

Situações do cotidiano Os comunicadores tentam interagir com os ouvintes, pedindo 

para que relatem situações do seu cotidiano, por meio de e-

mails, twitter e facebook. 

Classificados Os ouvintes podem anunciar seus produtos e/ou serviços por 

meio do programa. Os anúncios são enviados pelos 

dispositivos tecnológico. 
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8 ANÁLISE DA INTERAÇÃO COMO FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULOS ENTRE O PROGRAMA E SEUS OUVINTES 

  

A partir deste capítulo, vai- se descrever e analisar as estratégias de captura dos 

ouvintes na Rádio Atlântida, no programa Pretinho Básico. Ao longo do texto, verifica-se 

uma série de ações do campo midiático que visam constituir contratos de leitura com o campo 

receptor.  

De acordo com Maurício Amaral, produtor do programa Pretinho Básico, diz que o 

ouvinte gosta de opinar. “A opinião é o conteúdo da maior parte dos contatos, são ouvintes 

que querem comentar os fatos/notícias e alguns até mesmo se familiarizam com os casos, e 

com isso, escutar seu nome e opinião lidos no ar pelo apresentador. 

O programa começou assim:  

F1: Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o Sul do Brasil pela 

grande Rede Atlântida de rádios e pra todo mundo pela rede mundial de computadores pelo 

atlantida.com.br. 

 Esta abertura do programa serve para convocar os ouvintes para que fiquem 

sintonizados e que participem do programa.  Neste sentido, Medistch (2005, p. 115) comenta 

sobre a oralidade da linguagem do rádio. O simples problema de alcançar o maior número de 

pessoas, de lhes ser acessível e as convencer a todas, obriga o rádio a utilizar de uma 

linguagem mista, de um sabor especial, a começar pelo “Amigo Ouvinte” que traduz uma 

aproximação do comunicador com o ouvinte, fazendo deste estar na programação.  

Depois disso o mesmo agradece pela audiência e são mencionados os patrocinadores 

do programa com o alerta para os ricos de direção e álcool.  

 A continuação da trilha de fundo do programa é para os demais integrantes do 

programa cumprimentarem os ouvintes quando esses são chamados por Maurício. Esses 

respondem como estão e dão um “alô” para os ouvintes e mencionam sobre como os ouvintes 

podem interagir. É dito sobre a estrela móvel do programa entre brincadeiras e aplausos, neste 

dia a jornalista e radialista Rodaika. 

F2: Hoje é dia do padeiro, abraço pra todo mundo que faz sua rosca assada. Rodaika 

fala que ando querendo levar o Potter e o Igor pra aprender a fazer pão então se tem algum 

padeiro interessado a ensinar pra eles pode se manifestar agora no twitter no @rodaika para 

levar eles para uma padaria pra ver se fazem alguma coisa útil. Esta primeira oportunidade 

da divulgação do twitter já faz menção ao uso da interação. 
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Segundo Thompson (1998, p.77) devido ao grande desenvolvimento dos meios de 

comunicação foi possível “sair do meio físico”, de tal maneira que os indivíduos podem 

interagir uns com os outros ainda que não compartilhem do mesmo ambiente. O uso dos 

meios proporciona novas formas de interação que se estendem no espaço e que oferecem 

diversas características que as diferenciam. 

F3: Está bem queridinhos então vamos aqui debater os destaques do clicrbs neste dia 

do padeiro.  Vôos com origens ou destino à Argentina e Uruguai são cancelados no 

aeroporto Salgado Filho. Cancelamento de vôos na Argentina é devido às cinzas do vulcão 

chileno, ainda segue a novela, um avião com 112 pessoas, por falar nisso, a bordo caiu nesta 

sexta-feira quando tentava pousar na República Democrática do Congo. 40 pessoas teriam 

sido resgatadas com vida dos destroços do Boeing 727, o avião caiu em meio à floresta 

tropical do congo. 40 sobreviventes ainda. (Potter) A minha primeira piadinha aqui era de 

avião, não sei se rola... daí por diante as notícias em meio às sátiras de notícias locais.  

A fala inicial “está bem queridinhos”, traz uma familiaridade, uma aproximação do 

comunicador com os ouvintes.  

Conforme Ferraretto (2001, p. 71) o rádio é um meio de comunicação interativo por 

natureza, que visa à representação de seu público, e, até por isso, costuma ser local ou 

regional, construindo uma identificação desse ouvinte com a emissora. 

Após alguns minutos falam sobre coisas que não queremos ouvir no autofalante de um 

avião, para isso Maurício Amaral chama outro comunicador, Potter, que começa com um 

assovio, F4: essa piada foi enviada por um internauta, André Felipe de Porto Alegre,                       

com esta piada eles comentam sobre o ocorrido dos 11 de setembro de 2002. Após esses 

comentários sobre o que é verdade dos acontecimentos do World Trend Center, Potter 

continua fazendo piadas sobre o Twitter com os diferentes nomes de usuários, F5: twitter 

bíblico, Jesus Cristo que é o mais seguido, seguido do “escreveu não leu Bartolomeu comeu” 

de “Bartolomeu”, @Bartolomeu. Após são divulgados outros usuários com nomes diferentes. 

F4, F5 dizem respeito da participação ativa dos ouvintes, conforme Prado (2006, p. 

74) diz que a palavra nos dias atuais no rádio é interação. O rádio sempre foi interativo, com 

participação dos ouvintes e colaboradores. Mas nada impede que a produção invista cada vez 

mais, fazendo com que essa interação seja cada vez mais proveitosa. 

Passados 18 minutos de programa quem tem voz dessa vez é a estrela móvel, jornalista 

Rodaika, que faz diferentes comentários sobre as notícias da internet e comenta sobre o ensaio 

sensual de um ator global em um site onde o ator deixa o órgão sexual a mostra, F6: “para 
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quem quiser ver acessa o site do holofote que lá tem um link para as fotos”. Desta forma, a 

jornalista convida o ouvinte a interagir na página do programa. 

Ainda no mesmo quadro a jornalista fala sobre homens com mais parceiras sexuais ao 

longo da vida, obtiveram menor satisfação sexual, nesse momento os demais integrantes do 

programa vaiam o comentário de Rodaika. A jornalista concorda com a teoria   F7: “apesar 

de não ser homem”, mas ela tem uma teoria para concordar “se o homem teve que transar 

com tantas mulheres é porque ele não se satisfez com nenhuma, nesse momento ela pede para 

tuitar. Mais uma oportunidade da interação dos ouvintes. Após alguns comentários pessoais 

eles conversam sobre namoros e diferentes formas de como foi feita a pesquisa.   

Nesse momento da fala da jornalista, ela pede a participação dos ouvintes pelas redes 

sociais, de acordo com Charaudeau (2006, p. 72) todo ato de comunicação a midiática põe 

relação em duas instâncias: uma de produção e outra de recepção. A de produção teria um 

duplo papel, de fornecedor de informação, pois deve fazer saber, e de produtor do desejo de 

consumir as informações, pois deve captar seu público. 

Após isso, Maurício chama Geison, interpretado por Porã, outro integrante do 

programa, que comenta sobre a história de que ele estava em casa quando recebe uma 

chamada no celular, do Fernando do Grêmio que faz alguns comentários sobre os jogadores.  

Passados 28 minutos do programa eles comentam sobre assuntos das notícias que 

estão circulando pela internet. Após isso vem o quadro os classificados do pretinho, onde os 

internautas que anunciam gratuitamente o que querem vender.  

Horário do intervalo 

 Retomada a programação é divulgado o site da emissora para quem quer acessar o 

conteúdo para poder ouvir quando quiser. Na hora do quadro “bola nas costas‟ com o Dr. 

Alceu que faz comentários sobre o esporte. No meio deste quadro é chamado Dr. Cagueu, 

satirizado pelo F8:  Dr. Alceu que faz menção de ter recebido um e-mail do Roberto Tolson 

que é o diretor regional consular do Grêmio de Passo Fundo, sobre informações do Grenal 

solidário que acontecerá na cidade, já citada, para arrecadar dinheiro para ajudar o Kita, ex 

jogador do Inter e Grêmio, que teve um pé amputado devido o diabetes. 

Nesse momento mais uma participação, um e-mail recebido, e como a programação é 

apenas ouvido, sem distinção de imagens, o ouvinte que está no trânsito ou na rua e até 

mesmo em casa, pode perguntar novamente onde serão sediado os jogos. Mais uma 

oportunidade dos ouvintes interagirem através das redes sociais.  

O autor Charaudeau (2006, p. 73) comenta sobre a comunicação midiática e diz que é 

produzida e transmitida por meio tecnológico, sendo que desta maneira tem grande alcance, 
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pois os seus receptores (ouvintes) são muitos, e as mensagens transmitidas tem maior 

abrangência. Deste modo  a comunicação midiática tem um sentido de atingir um número 

infinito de receptores através de um emissor 

 Após isso são divulgado eventos locais para arrecadação de donativos, Potter faz o 

comercial para Coca-Cola sobre um evento da postagem de vídeos no site da empresa para os 

ouvintes participarem da promoção. 

No último quadro do programa, Rodaika faz comercial para a marca de calça Jeans 

Damyller, produtos para serem consumidos pelos jovens que estão ouvindo o programa. 

Potter faz o comentário que já postou no blog do pretinho sobre as tendências das novas 

calças, Rodaika faz menção do twitter da Damyller para seguir. F9:  Maurício faz uso de um 

twitt recebido do ouvinte Paulo Cassiano Duarte que fala sobre uma seguradora de carros, 

HDI, que atendeu o mesmo após ter o párabrisa quebrado e passado um dia já estava 

consertado, devido à agilidade da empresa. 

Maurício faz uso da palavra da programação para chamar Rodaika que vai falar sobre 

a programação do Patrola, programa de entretenimento televisivo apresentado pela jornalista 

aos sábados, onde a mesma diz onde estará no dia seguinte. Finalização do programa com 

notícias de pesquisas realizadas pela internet sobre homens que são mentirosos por terem o 

rosto mais largo e demais comentários aleatórios sobre os próprios integrantes.   

Com o término do programa, Maurício anuncia os patrocinadores do mesmo se 

despedindo da grande audiência agradecendo mais uma vez aos mesmos. 

 De acordo com Maurício, além dos canais de comunicação que o programa 

disponibiliza ao vivo no decorrer da semana os ouvintes podem interagir pelo portal de voz, 

onde podem deixar recados para os apresentadores.  

A programação é feita para um público diversificado, onde a sua grande maioria de 

jovens que podem interagir. O programa é transmitido em dois horários, devido ao grande 

fluxo de e-mails recebidos surge pauta para o próximo horário ou dia seguinte, afirma 

Maurício Amaral. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de final de graduação do curso teve como objetivo entender quais são as 

estratégias de interação que a Rádio Atlântida utiliza para estabelecer vínculos com os 

ouvintes no programa Pretinho Básico, que vai ao ar das 13h às 14h e das 18h às 19h, de 

segundas às sextas-feiras. Analisando alguns enunciados dos produtores do programa, bem 

como uma entrevista semiaberta com um dos apresentadores, Maurício Amaral, foi possível 

verificar os diferentes canais abertos para a os ouvintes participarem do programa  

O humor predomina na programação do programa Pretinho Básico, parecendo que os 

comunicadores estão preparados para lançar mão de algum artifício engraçado sempre que a 

situação permitir. No entanto, para tornar essa analise possível, considero apenas os 

momentos humorísticos, seja em forma de piada ou situações de humor por parte do locutor.  

No Pretinho Básico, o humor é buscado como garantia de audiência, e momentos de 

seriedade abreviados pelo âncora, Alexandre Fetter. 

Há também o uso do gênero jornalístico, seja no formato de notícias, entrevistas ou 

debate, além do formato esportivo fixo no programa. O caráter de noticias, a forma como são 

veiculadas e acessadas pelo produtor sugere que a noticia, em sua maioria em formato flash, 

serve apenas como um meio rápido de chegar a um debate com os demais integrantes da 

programação. 

Também é importante ressaltar na programação da emissora a utilização de vinhetas, 

trilhas sonoras e ruídos.  A alta incidência de testemunhais, identificada no Pretinho Básico, 

pode dar pistas de como é a relação na programação nos dias de hoje.  

Pode-se perceber também que os formatos encontrados não são rígidos, e sim bastante 

flexíveis. A notícia se assume o papel de serviço para a população e o faz por caráter 

opinativo. 

A ocorrência de vários formatos radiofônicos contidos no programa aliado ao 

despojamento do texto e da liberdade de desenvolvimento das pautas caracteriza uma 

diferenciação de gênero, focado  em contemplar  a audiência jovem como uma grande 

diversidade de informações. 

Desta forma, acredito que o tom informal da conversa dos locutores  e a aleatoriedade  

que a falta de um roteiro  possibilita a aproximação do ouvinte para a mesa de debate. Não 

posso deixar de comentar sobre a participação cada vez mais acentuada da audiência através  
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de ferramentas diversas como e-mail e mensagens de celular, ou ainda através do Twitter e 

Facebook, que possibilitam a interação em tempo real. 

O Pretinho Básico disponibiliza para os ouvintes, diferentes canais de comunicação, 

entre eles, e-mail, facebook, twitter, cartas e o canal interativo que é um número de celular no 

qual os ouvintes podem deixar recados para os integrantes do programa, bem como sugerir 

pautas para entrevista. 

A participação dos ouvintes em um programa de rádio é essencial para a permanência 

do mesmo. Com isso, a emissora não tem gastos para a produção.  

A distribuição de conteúdos radiofônicos via internet, por meio de web radios, 

podcasts e rádio social, traz o desenvolvimento de novas práticas interacionais e de novas 

modalidades de recepção, em múltiplas temporalidades e ambiências, configurando o rádio 

como instância de mediação sociocultural. 

Através da pesquisa, pode-se observar o grande número de e-mails recebidos (100 -

200 e-mails diários) , eles possuem um contador on-line para se saber quantas pessoas 

conectadas naquele momento ouvindo a programação. Segundo Maurício Amaral, estima-se 

que 100 mil ouvintes estão conectados no horário das 13 h. 

Qualquer conto pessoal dos integrantes, algum ouvinte interage dizendo que já esteve 

na mesma situação e como fez para sair de algum caso embaraçoso. No caso das piadas, o 

pessoal interage de uma forma de tentar diferentes versões para a finalização das mesmas. 

Os diferentes personagens vividos pelos humoristas satirizam a forma de se 

comunicar, para quem está ouvindo a programação pensa que realmente é a autoridade 

presente, no facebook, o pessoal comenta sobre as falas e até mesmo manda abraço ou pede 

mais agilidade nos serviços (autoridades governamentais). 

O programa Pretinho Básico se relaciona diretamente com seu ouvinte através das 

redes sociais, e-mail. A participação do público é praticamente inexistente. A audiência que 

contribui com e-mails geralmente pede que os locutores saúdem com a repetição de bordões 

clássicos dos personagens, no formato: manda um “Ah, velha”, para o ouvinte Z, da cidade 

W. Este é o momento da interação quando algum ouvinte manda um e-mail ou um twit na 

rede social se manifestando de alguma notícia veiculada no programa.  

Afirmo que a pesquisa se torna uma fonte de informação para futuros estudos a 

respeito do tema tratado. Diagnosticou-se que através desta, que a produção radiofônica é 

cada vez mais dinâmica e está preocupada em dar conta das necessidades do cotidiano dos 

sujeitos sociais. 
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A pesquisa apontou que o meio de comunicação se adapta a realidade de uma 

sociedade cada vez mais complexa, na qual os produtos midiáticos visam cada vez mais 

lançar ações nas quais tem por finalidade construir modos de interação. 

A interatividade constituiu-se numa das principais marcas da sociedade em 

midiatização. Tornou-se dessa forma a possibilidade de uma maior inserção dos sujeitos no 

campo midiático, dando-lhes a possibilidade de problematizar seus anseios e necessidades.  

O espaço midiático, como no programa estudado funciona como um mediador das 

demandas sociais. Não se pode esquecer que as estratégias aqui identificadas respondem a 

uma lógica comercial. 
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11 ANEXOS 

 

 

 

Na figura pode-se verificar o número de seguidores no facebook 
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No blog do programa além da interatividade, existe o número no qual os ouvintes podem 

assinar o conteúdo para receber as Dicas do Pretinho 

 

 

 

 

 

 

O twitter também é usado para interatividade, pode-se perceber o número de seguidores. 
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Transcrição do programa 

Alexandre Fetter: Estamos chegando com o pretinho básico ao vivo para todo o sul do 

Brasil pela grande rede Atlântida de rádios e para todo o mundo pela grande rede mundial 

de computadores, pelo atlantida.com. br. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado 

também a Coca-Cola, Nova Schin, TIM e lojas Colombo que estão conosco aqui no Pretinho. 

Coca-Cola torcer é a maior felicidade, Nova Schin um cervejão, se beber não dirija, e as 

melhores ofertas TIM você encontra nas lojas Colombo, você pode, você merece. Daí Jeisô? 

Qual é que é? Tudo bem Jeisô? Hoje o Jeisô tem uma historinha legal para contar para nós 

daqui a pouquinho ele vai contar o envolvimento do Jeisô com a gurizadinha da seleção 

brasileira da seleção sub 20. Daqui a pouquinho o Jeisô conta para a gente. 

Fala Poter. Boa tarde gente, t’amo aí. Beleza Kagê? Daí beleza, boa tarde, salve a 

sexta-feira. 

Ceeeerto, fala Maurício Amaral. Eu to bem.  

Alexandre Fetter: Nossa senhora dá para perceber, a gente percebe que tu tá bem e 

sem fone. 

Maurício Amaral: To gritando?  

Alexandre Fetter: Tá gritando muito bota o fone aí Amaral. Peraí. Isso 

Porã: Viram o que Jesus Cristo colocou no Twitter dele hoje? Quem?  Jesus Cristo, 

Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. É sério. Bom esse Jesus Cristo. 

Alexandre Fetter: A estrela móvel do programa de sexta-feira às 13h aparece todo 

sábado de manha às 11h15min em HD na RBS TV para todo o Rio Grande do Sul e o 

Patrola, o nome dela é.....   

Todos: rodaiiirodaiiirodaiiirodaiiiirodaiiiiiiiiii, lalaialalaia. E aí. Tudo bem 

Rodaikinha?  

Rodaika: Tudo beleza.  
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Alexandre Fetter: Vais ficar de óculos o programa inteiro ou dá para tirar para a 

gente se enxergar olhos nos olhos? Tá parecendo um pause Rodaika.  

Rodaika: Você quer que eu coloque ou tire os óculos? Esse é o efeito de quem 

trabalha muito sabe. É isso é verdade, o pessoal que acorda cedo. 

Alexandre Fetter: Eu reconheço que tu trabalha muito, se fosse eu, trabalhava menos.  

Hoje é sexta-feira oito de Julho de dois mil e onze. Hoje é dia do padeiro. Grande 

abraço ao Renato Porta Lupe, que é o padeiro mais conhecido, célebre, um abraço pra todo 

mundo que faz sua rosca. O que é isso Jeisô? Rosca, pão, massa, o padeiro, a especialidade 

do padeiro é afofar a massa.  

Rodaika: Eu ando querendo levar o Potter e o Igor para aprender a fazer pão, então 

se tiver algum padeiro interessado em ensinar pra eles, agora no twitter pode manifestar, no 

@rodaika eu gostaria de levar eles para a padaria para ver se fazem alguma coisa útil.  

Maurício Amaral: O pão da minha prima, o pão que o diabo amassou. 

Rodaika: é o pão que o diabo amassou literalmente. 

Alexandre Fetter: Tá bem queridinhos, vamos aqui debater os destaques do clicrbs 

nesse dia do padeiro. Vôos com origem ou destino à Argentina ou Uruguai são cancelados no 

aeroporto Salgado Filho. O cancelamento de vôos na argentina é devido às cinzas do vulcão 

chileno ainda, segue a novela. Um avião com 112 pessoas, por falar nisso a bordo, 112 

pessoas caiu nesta sexta-feira quando tentava pousar na República Democrática do congo. 

40 pessoas teriam sido resgatadas com vida dos destroços do Boing 727, o avião caiu em 

meio à floresta tropical do Congo. 40 sobreviventes ainda.  

Porá: A minha primeira piadinha aqui era de avião, não sei se rola? Mas era no 

congo. É que chama a atenção, qual é o número de mortos, 112 menos 40, 72 pessoas. 

Quantas pessoas morreram hoje no trânsito? Não tem o que? É que o avião foi feito para não 

cair, carro foi feito para não bater. Entendeu. É que chama muito a atenção. 

Piangers: Setenta e duas pessoas vão morrer em São Paulo, setenta e dois 

motoqueiros vão morrer, mas daí são vários acidentes. Ah mas eu acho um pavor. É mais 

seguro tu andar de avião do que andar no trânsito.  
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Alexandre Fetter: O problema é que as mortes coletivas chamam mais a atenção. Tu 

entra no avião e entrega tua vida para dois caras, o piloto e o co-piloto. Imagina quem tá 

ouvindo o Pretinho agora e tá indo para o aeroporto, nesse momento para pegar o vôo. Paro 

aí. paro aí. 

Quarta ponte de Floripa terá modelo similar a Pedro Ivo Campos e Colombo Sales. O 

custo estimado para a obra é de cerca de 900 milhões de reais. A nova ligação será erguida 

entre a Avenida Beirar Norte e o bairro Estreito. Sendo que o projeto ainda prevê a 

construção de um aterro para integrar o complexo ABR 101. O projeto ainda é só uma idéia 

e ainda está no papel. Só lá por 2028. 

Um motociclista sem habilitação colidiu sua moto contra uma viatura da EPTC. Se é 

para fazer cagada, já faz ela completa. Pega a moto sai sem carteira e bate no carro da 

EPTC. A moto ainda atingiu um terceiro veículo depois que caiu e o documento da moto 

também estaria vencido. Ou seja, o motociclista será autuado e a moto será recolhida. 

No Rio de Janeiro o teto da quadra da escola de samba Beija-flor de Nilópolis 

desabou. Não houve feridos, pois a quadra estava fechada. A Beija Flor é a atual campeã no 

carnaval do Rio de Janeiro. Baita escola, cometa Rodaika. Tu já desfilou pela Beija-flor? 

Pergunta Potter. A partir daí conversas paralelas entre os comunicadores. 

Segundo lote de restituição do imposto de renda 2011 já pode ser consultado a partir 

de agora. O dinheiro será liberado no seu banco, na sua conta a partir do dia 15 de julho.  

Comércio de Blumenau fica aberto das nove da manhã até as cinco da tarde amanhã, 

o horário faz parte da programação do programa Supersábado, as baixas temperaturas 

deverão provocar bons negócios para o varejo. 

Tudo bem, esses foram os destaques comentados no clicrbs para este inicio de tarde 

de sexta-feira e início de fim de semana, fim de semana que apresentará temperaturas 

amenas. Hoje já amanheceu melhor o dia, amanheceu quente. 

Vamos dar uma girada aí mister Kagê. Coisas que não queremos ouvir no autofalante 

de um avião. Atenção senhores passageiros. Aqui quem fala é Ambrósio, por acaso alguém aí 

sabe pilotar avião. 

Senhores passageiros tenho uma boa e uma má notícia eu vou dar logo a boa porque 

daqui a pouco não vai dar tempo de dar à má. Senhores passageiros que porra de luzinha 
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vermelha é essa que está piscando aqui. Senhores passageiros vamos fazer um teste, será que 

essa coisa faz luping. 

Piloto bêbado já, senhores passageiros não, aeromoça segura aqui enquanto eu vou 

ao banheiro porque o copiloto está embriagado. E a última e melhor de todas, senhores 

passageiros, almahaideradiaudpacalili, bum... quem enviou essa aqui foi o André Felipe de 

Porto Alegre.  

Alexandre Fetter: O 11 de setembro, aquelas imagens fortes dos aviões se chocando 

nas torres gêmeas é uma coisa que quase ficção cientifica. Então experimente já tá na hora 

de dizer pro seu filho de seis, sete, oito anos que aconteceu isso, é real. Daqui a pouco vão 

dizer que o homem ainda não pisou na lua.  

Conversas paralelas entre os integrantes do programa.  

Piangers: Twitter bíblico, todas as pessoas da bíblia, já citei o de Jesus Cristo que é o 

mais seguido, e daí tem o segundo aqui, escreveu não leu Bartolomeu comeu. @bartolomeu. 

Meu nome é com i porra, @felipe, é que tem Felipe e Filipi. MM derrete na sua boca e não 

na sua mão, @Maria Madalena. Final de semana com feriado prolongado vai chover 

@pedro. Nome de bêbado, cara de bêbado, jeito de bêbado, e ainda to bêbado, @tomé. 

Potter anuncia o horário e agradece pela audiência 

Alexandre Fetter: Vai lá Rodaiquinha.  

Rodaika: Mulheres tem mais satisfação sexual em relacionamentos duradouros. Sátiras pelos 

demais integrantes.   

            Aliás, falando em relacionamentos duradouros, vamos fazer um parêntese aqui, quem 

tá ligado na novela das oito, assim como eu, Insensato Coração, sabe que tem o cara que 

trabalha para a Norma que é motoboy, que agora tá pegando a quicazinha lá na novela, uma 

loucura que ta rolando na  internet hoje de  manha, é que esse cara fez um ensaio fotográfico 

deixando o órgão sexual à mostra, o rapaz da novela. E ele fez o ensaio todo conceitual, todo 

diferencial e as pessoas estão surpresas, pô o cara está em evidencia, está na novela das oito. 

Está num momento, e a gente sabe que essa coisa sempre puxam mais pro lado... baixou o 

calão, baixou o calão. Então eu sei que como vocês ao vai querer assistir eu vou dar essa 

notícia para as mulheres que estão nos ouvindo. Entra no site do holofote que lá tem um link 

para as fotos. 
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           Agora outra notícia, mulheres Alexandre, são mais propensas em relatar satisfação em 

relacionamentos longos que duram mais de 15 anos. Outras confusões sobre os estudo que lá 

sei eu que estudo é esse. Homens precisam de mais carinhos e ternura que as mulheres para 

terem relacionamento feliz.  

          Para eles é mais provável haver felicidade na vida a dois se estiverem com a saúde em 

dia. Os japoneses se mostraram mais felizes nos seus relacionamentos que os americanos.  

Conversas paralelas entre os participantes que discutem a notícia anterior. 

        Rodaika: E aí completando o que vocês vão dizer que não, a pesquisa diz que homens 

com mais parceiras sexuais ao longo da vida obtiveram menor satisfação sexual, nesse 

momento os demais integrantes do programa vaiam o comentário de Rodaika. A jornalista 

concorda com a teoria, apesar de não ser homem, mas ela tem uma teoria para concordar “se o 

homem teve que transar com tantas mulheres é porque ele não se satisfez com nenhuma, 

nesse momento ela pede para tuitar.  

Os demais integrantes comentam a pesquisa. 

       Agora, Jeisô, Interpretado por Duda Garbi, comenta notícias do futebol e faz piadas entre 

comentários dos demais integrantes da programação. 

       Alexandre Fetter dá seguimento à programação saudando o carteiro que entrega cartas 

na rua onde ele mora, onde o carteiro, Rocha, faz uso da correspondência de Alexandre e 

escreve no local do remetente 1, 2,3, tu é gay que eu sei. 

      Alexandre Fetter parabeniza o carteiro, pois a vida com desconcentração e alegria é 

muito melhor. Referindo-se à programação descontraída do Pretinho. Os demais integrantes 

comentam o caso. 

       Alexandre Fetter: Solteiros desembolsam oito mil reais ao ano em relação aos casados. 

Comentários diversos entre os integrantes. Alexandre e Rodaika começam a conversar sobre 

quando eles saem e as dificuldades que ambos vêem na hora de sair. 

        Hora dos desclassificados do Pretinho, anúncios enviados pelos internautas. Opiniões 

diversas entre os membros do programa sobre os produtos anunciados. 

Horário do intervalo 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Duda_Garbi&action=edit&redlink=1
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        Retomada a programação, Alexandre Fetter fala sobre os horários nos quais o programa 

é apresentado, caso alguém perca algum pode acessar o site do programa e baixar a 

programação. 

       Doutor Alceu, comenta sobre os jogos no RS e notícias das celebridades, Dr. Cagueu 

também participa da programação para comentar sobre o futebol solidário, faz menção de ter 

recebido um e-mail do Roberto Tolson que é o diretor regional consular do Grêmio de Passo 

Fundo. Este comenta sobre a grande audiência da emissora não somente em Porto Alegre, 

mas no RS todo. No e-mail informações do Grenal solidário que acontecerá na cidade, para 

arrecadar dinheiro para ajudar o Kita, ex jogador do Inter e Grêmio, que teve um pé 

amputado devido o diabetes. 

Alexandre Fetter: anuncia o New College festival, um evento promovido pela emissora no 

qual serão arrecadados agasalhos para crianças carentes.  

        Chamada para Potter fazer uso da voz para anunciar a promoção da Coca-Cola, este 

comenta sobre a promoção, que para quem não sabe, basta acessar o site da emissora que 

tem um link para a tal. 

Faltando onze minutos para o término do programa Rodaika é chamada para comentar 

sobre assunto comercial. Piangers faz uso e diz que acabou de twitar no site da emissora sobre 

o comentário de Rodaika.  

Potter anuncia que a banda Nenhum de Nós estará no programa Altas Horas na 

madrugada do final de semana. Jeisô é chamado para fazer uma piada, os demais integrantes 

sem entender do que se trata perguntam se ele já contou.  

Final da programação Potter, faz anuncio de uma programação da AACD no final de 

semana para arrecadação de verbas para crianças. 

Kagê é chamado para contar uma piada. 

Rodaika fala sobre a programação do Patrola que vai ao ar no sábado de manhã, a 

mesma comenta notícias da internet. Comentários diversos entre os integrantes da emissora. 

Alexandre faz uso da chamada para anunciar que na sequencia da programação tem Cabelo no 

Spaguetti. 

Rodaika faz mais um comercial e Alexandre anuncia que a programação continua no 

Pretinho Básico das 18h. 
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Entrevista com Maurício Amaral 

 

Entrevistador: Ao que vocês devem o motivo da grande audiência da programação? 

Entrevistado: olha Carlos, a emissora disponibiliza de vários meios de contatos com o 

público, as redes sociais facilitaram e muito a conversa entre comunicador e ouvinte. Antes 

apenas falávamos de notícias, mas não tínhamos o retorno sobre o fato ocorrido. Com o 

advento das novas tecnologias nos possibilitou uma opinião muito maior do que esperávamos. 

 

Entrevistador: quais os modos de contato com o público? 

Entrevistado: as redes sociais, Twitter, facebook, blog do Pretinho tudo em tempo real. 

Também tem o canal interativo, é um número de telefone, onde os ouvintes podem deixar 

recados para os integrantes, muitos desses recados são pesados, Maurício ri em tom irônico. 

Para os ouvintes, na página do PB é disponibilizado o conteúdo da programação todas as 

noites às 23h. Isso vai depender de quem coloca o conteúdo no site, a gente faz o programa ao 

vivo, ele é gravado e outro setor se encarrega de colocá-lo para que o pessoal possa ouvi-lo 

novamente.  

 

Entrevistador: os recados pesados que vocês recebem são muito fortes? De que tipo estamos 

falando? 

Entrevistado: não posso comentar a respeito, mas são pesados. 

 

Entrevistador: porque não é disponibilizado uma linha direta para o ouvinte? 

Entrevistado: telefone nem pensar, porque senão teríamos de ter algumas dezenas de 

atendentes para todas as ligações, e isso é inviável devido aos inúmeros e-mails e contatos em 

tempo real. Imagina se no horário das 13h, quase um milhão de ouvintes estão conectados, 

quantas linhas teríamos para atender a todos. 

 

Entrevistador: por falar em ouvintes, todas as manifestações feitas por eles são levadas ao 

conhecimento da sociedade? 

Entrevistado: não, nem todas, pois cada caso é isolado. Cada tema no programa é discutido de 

várias formas por pessoas de diferentes opiniões formadas. Muitos dos casos quando se trata 

de maus tratos as pessoas ou animais, o pessoal pede muito a pena de morte, mas no Brasil 

não se pode ainda, então não vemos um motivo justo para a discussão. 

Entrevistador: quais são as maiores solicitações dos ouvintes? 
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Entrevistado: antes tínhamos um quadro específico para isso, mas que foi retirado do ar 

devido à grande repercussão e no meio político isso poderia causar grandes desentendimentos. 

 

Entrevistador: mas esses desentendimentos poderiam der controlador por um mediador na 

programação? 

Entrevistado: até poderia, nem todas as reclamações levávamos ao ar. Mas para não entrar em 

conflito e parar na justiça, decidimos terminar com o quadro. 

 

Entrevistador: das reclamações que os ouvintes faziam qual delas não foi levada ao ar? 

Entrevistado? Teve de uma cidade, que não posso falar o nome, no qual a pessoa que nos 

enviou disse que o secretário de obras estava desviando verbas do município para compras 

pessoais. Não sabíamos se isso era verdade ou não, nem teríamos tempo de investigar, pois 

isso não faz parte da programação. Para isso, seria necessário a pessoa denunciar na polícia. 

 

Entrevistador: os casos tratados por vocês na programação tem alguma pessoal, vivida por um 

integrante? 

Entrevistado: olha, não posso te dizer que sim nem que não, pois todos já presenciamos 

alguma situação conosco mesmo ou com alguma pessoa próxima, daí nos espelhamos em uma 

delas e discutimos como acontecido, pois devemos tratar os ouvintes como nossos amigos 

próximos. 

 

Entrevistador: vocês respondem a todos os e-mails, os contatos de alguma forma? 

Entrevistado: não tem como, pois são muitas as reclamações que recebemos e isso se torna 

inviável. Recebemos, discutimos se isso pode ser levado ao conhecimento, daí divulgamos. 

 

Entrevistador: alguma pessoa já se manifestou prejudicada com o humor feito na 

programação? 

Entrevistado: não posso dizer que sim, mas que temos uma grande audiência, e isso acho que 

faz o diferencial. Nunca recebemos e-mail de alguma pessoa prejudicada, pois atingimos a 

todas as classes sociais, desde médicos que nos ouvem, que inclusive participam com algum 

comentário sobre a saúde, como até pessoas que moram ao lado da emissora que fica aqui no 

morro. 


