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RESUMO:  

 
O presente trabalho estuda as rotinas produtivas do programa Supersábado, da Rádio 

Gaúcha 105,7 FM de Santa Maria. Este estudo é de natureza qualitativa e teve como 

objetivo identificar as práticas jornalísticas que são realizadas em seu processo de 

coleta, seleção e apresentação das notícias, além de identificar estratégias de contratos 

de leitura presentes nesses processos. O percurso metodológico é composto pelas 

técnicas de observação participante, entrevista semi-aberta, descrição e análise do 

objeto. Por meio da união do resultado dessas técnicas e do cruzamento com o aporte 

teórico, pretendeu-se apontar os critérios de noticiabilidade aplicados na seleção das 

notícias e de que forma o programa em si constitui-se em um contrato de leitura.  

 
PALAVRAS-CHAVE: 

Radiojornalismo; rotinas produtivas; critérios de noticiabilidade; contrato de leitura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho por meio de sua pesquisa de caráter qualitativo tem como objeto de 

estudo o programa Supersábado da rádio Gaúcha FM, de Santa Maria. O programa é 

calcado no gênero informativo, mas possuis características de entretenimento, que o 

torna um programa híbrido.  

O programa Supersábado apresenta características peculiares em sua estrutura de 

apresentação. Neste sentido, infere-se que sua peculiaridade está ligada aos modos de 

como ele é produzido. As práticas jornalísticas, por sua vez, são organizadas a partir de 

uma lógica de ações, que envolvem a coleta, a seleção, a produção e apresentação das 

notícias.  

Considerando o rádio como um companheiro, que “fala” para cada indivíduo e 

atinge uma grande parcela da população, nos interessa compreender, não a penas como 

se dá o processo de seleção do conteúdo que vai ao ar nos sábados pela manhã e 

informa os atentos ouvintes, mas nos interessa identificar as ações estratégicas de 

captação dessa audiência. 

O programa não apresenta apenas as principais notícias de Santa Maria e região. 

Com cerca de uma hora de duração, o Supersábado também é composto pelos 

comentários dos jornalistas Deni Zolin, Cláudio Brito e Sara Bodowsky, além de 

entrevistas que são efetivadas no próprio estúdio, em Santa Maria, ou telefone. 

Acrescendo a característica de entretenimento ao programa durante a edição, em 

momentos determinados, é feita a inserção de músicas. 

São esses fatores que chamaram a atenção e motivaram a autora desta pesquisa a 

escolher o Supersábado como objeto de pesquisa. Não se pode deixar de lado o grande 

interesse pelo rádio, esse meio que, há quase um século, cativa a população e mantém-

se num constante processo de evolução, buscando acompanhar o surgimento de novas 

tecnologias. 

O rádio no seu auge era famoso pela sua programação artística e musical. Após a 

chegada da televisão, investiu nas sínteses noticiosas e serviços de utilidade pública. 

Atualmente, existe uma gama de emissoras com uma programação igualmente variada. 

O que atrai a autora no rádio é justamente essa diversidade de gênero e formatos que o 

veículo oferece: entretenimento, por meio de músicas e programas alternativos, 

culturais, e permite que o ouvinte esteja sempre bem informado dos últimos 

acontecimentos de sua região e do país, por meio dos boletins e sínteses noticiosas. E 
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isso, por meio de características expressivas: a instantaneidade e proximidade 

estabelecida com o ouvinte. 

Nesse processo de manter o ouvinte bem informado o papel do jornalista é 

primordial, tanto no envolvimento com a pauta, quanto na organização e apresentação 

do conteúdo. Esse processo de produção muito nos atrai e por isso, se enquadra e é mais 

um dos motivos que nos fizeram escolher tal objeto de pesquisa. 

A rotina produtiva do programa apresentado é tema de interesse deste trabalho  

final de graduação e estabelece os seguintes objetivos específicos: 1) descrever a 

arquitetura do programa, pois é possível identificar que em sua estrutura engloba 

diferentes artifícios em busca de captar a atenção do ouvinte, tais como: notícias, 

comentários entrevistas, não necessariamente factuais, mas relevantes além de utilizar o 

recurso da música como forma de entretenimento; 2) identificar elementos de práticas 

jornalísticas e práticas não-jornalísticas que determinam o gênero do programa, a partir 

dos conceitos sugeridos pelos autores André Barbosa Filho e Ferraretto; 3) analisar os 

processos de produção do objeto, partindo-se da ideia de que as ações produtivas são 

estratégicas, a fim de constituir vínculos com o ouvinte.  

Independente do veículo de comunicação, entende-se que o trabalho jornalístico 

é composto por etapas, as quais permitem a produção da notícia a partir de parâmetros 

institucionais, do conhecimento do jornalista e da ordem da audiência, ou seja, critérios 

de noticiabilidade. Os critérios fazem com que se leve em consideração uma série de 

quesitos para, finalmente, editar e colocar o produto final no ar. Diante desse panorama, 

o que se fez nesta pesquisa foi colocar em desenvolvimento uma observação e análise 

de processos de produção jornalística, partindo da seguinte questão norteadora: como 

funciona a rotina produtiva do programa Supersábado, quais são os critérios de 

noticiabilidade aplicados para seleção das notícias e que estratégias de contrato de 

leitura estão presentes nesse processo? 

Este trabalho apresenta um breve panorama histórico do rádio, e por sua vez do 

radiojornalismo. Por meio dos estudos e conceitos de autores como Gisela Ortriwano 

(1985), Milton Jung (2004), Debora Lopez (2010) e Luiz A. Ferraretto (2001) foi 

possível produzir uma contextualização histórica do veículo que sofreu múltiplas 

alterações e adequações devido ao surgimento de novas tecnologias, até o período atual. 

Para alicerçar os conceitos de newsmaking e critérios de notíciabilidade, são utilizados 

os autores Mauro Wolf (2005) e Nelson Traquina (2005). Em busca de compreender o 

gênero radiofônico, o qual se encaixa o objeto pesquisado, recorre-se aos conceitos 
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propostos por André Barbosa Filho (2003). Já para o fim de definir e esclarecer o 

conceito de contratos de leitura recorreu-se aos autores Verón (2002) e Fausto Neto 

(2002). 

Com o anseio de pesquisar e qualificar características peculiares presentes no 

objeto, são realizadas as técnicas de descrição e análise do programa. E para pesquisar 

mais a fundo o objeto, utilizamos a técnica de observação participante sem interferir na 

produção do programa, como sugerem Duarte e Barros (2005).  

Este trabalho está organizado em seis capítulos que afunilam as temáticas a fim 

de se alcançar as considerações finais. No primeiro capítulo, mais abrangente, é 

apresentada uma breve história do rádio e do surgimento do radiojornalismo, além da 

relação do veículo com internet. No segundo, desenvolveu-se o referencial bibliográfico 

a respeito dos processos de produção jornalística, o qual introduz o conceito de contrato 

de leitura que percebe-se por meio de estratégias presentes na rotina de produção. Já o 

quarto capítulo apresenta o objeto para que, enfim, no quinto capítulo construa-se a 

análise do objeto. E assim, no sexto capítulo, são concebidas as considerações finais a 

respeito desta pesquisa. 
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2. FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DO RÁDIO  

 

 O presente trabalho de graduação pretende analisar a rotina produtiva e os 

critérios de noticiabilidade presentes nos elementos que compõe o programa radiofônico 

Supersábado, que vai ao ar pela rádio Gaúcha FM de Santa Maria. Para que se tenha 

uma melhor compreensão a respeito do veículo, neste capítulo destina-se a desenvolver 

um breve panorama do rádio e da prática de radiojornalismo no Brasil. 

    Segundo a autora Roseane da Silva Borges, o rádio, em seu surgimento “contribuiu 

com os ideais de universalização e identificação de vários povos e nações”, (BORGES 

apud BARBOSA, 2003, p. 38). A autora defende que nos países subdesenvolvidos, 

categoria na qual o Brasil se encaixa, o rádio e, futuramente a televisão, exerceram o 

papel de fomentar a identidade nacional. 

        Este formato começa a se desfazer durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 

1945), quando o rádio se acentua por suas características únicas, tais como: grande 

abrangência, imediatismo. Deixa-se de ler os textos produzidos pelas agências de 

noticias para o jornal impresso. O rádio propunha-se a fazer o trabalho do jornal 

impresso: informar. Além de um prestador de serviços, que consegue atingir a camada 

analfabeta que não tem no jornal impresso o amparo para se firmar como um ser 

informado.  

É, também, no período da década de 40 que é implantado no Brasil o noticiário 

patrocinado pela empresa Esso Brasileira de Petróleo. O programa foi denominado 

Repórter Esso. Com o locutor Heron Domingues, detentor da voz mais conhecida do 

noticiário, o programa, segundo Ferraretto (2001), introduziu um modelo textual linear. 

Por meio da implantação do programa no país, o autor Klöckner reforça “as técnicas da 

síntese noticiosa, transmitidas com pontualidade, com o texto sucinto, direto, vibrante, 

aparentando imparcialidade contrapondo-se aos longos jornais falados, característicos 

da época” (2008, p.16). Através desse formato, o noticiário transmitia uma apresentação 

mais ágil e bem estruturada. 

No que tange à prática de jornalismo, o locutor Heron Domingues foi 

responsável nas mudanças ocorridas no quadro profissional. Em 1948, foi implantado 

na Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, pela qual era transmitido o noticiário, o primeiro 

departamento de jornalistas. 

 O rádio mantinha um curso de evolução e envolvimento com o ouvinte, tanto 

por meio da prática de radiojornalismo, transmitindo informações sobre a guerra e 
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prestação de serviço, além de entreter com programas de auditório e as radionovelas. 

Contudo, a magia contagiante do rádio foi surpreendida pelo surgimento de um veículo 

que mesclava os recursos de imagem e de áudio: a televisão. “O rádio aprendeu a trocar 

os astros e as estrelas por discos e fitas gravadas, as novelas pelas notícias e as 

brincadeiras de auditório pelos serviços de utilidade pública” (ORTRIWANO, 1985, p. 

21). André Barbos Filho (2003) complementa a perspectiva de Ortriwano (1985) sobre a 

chegada do novo meio, e acrescenta que foi necessário repensar sua estrutura visando 

garantir a fidelidade de seu público e evitar que o mesmo desertasse para a televisão. 

Resta ao rádio não apenas transmitir músicas gravadas, mas investir na prática de 

radiojornalismo, nas transmissões de jogos, serviços de utilidade pública e em uma de 

suas características prevalecentes: a instantaneidade. Borges apud Barbosa (2003, p. 38) 

afirma “que o papel do rádio é insubstituível em face das inovações tecnológicas do 

mundo da comunicação”. 

        Uma mudança bastante substancial na subsistência do rádio foi adoção de uma 

nova tecnologia criada em 1947: o transistor. A tecnologia vai se expandir na década de 

1960, e passa falar para cada indivíduo, não se trata mais de um programa familiar. O 

aparelho de televisão conquistou o lugar do rádio nas salas de estar, onde as famílias se 

reúnem, desta forma “o receptor radiofônico passa com a transistorização, em 

definitivo, a acompanhar os ouvintes” (FERRARETTO, 2001, p. 138). Jung (2004) 

acrescenta que “a proximidade com o ouvinte, a conversa direta com o cidadão” torna-

se outra característica marcante do rádio. 

 A partir da década de 1975, as rádios AM centram-se na programação 

jornalística, enquanto as emissoras em frequência modulada (FM) há o predomínio da 

programação musical.  “Inicia um processo de divisão de público que vai se consolidar 

nos anos 80” (FERRARETTO, 2001 p. 155). Nesta mesma década, o papel informativo 

das rádios é reforçado pelo interesse nas mudanças econômicas e políticas que 

marcaram o período de 1980 a 1990. Segundo Jung (2004, p. 43), foi a partir de 1983 

que a Rádio Gaúcha “investiu no sistema de notícias em tempo integral”. O cenário de 

radiodifusão sonora neste período era a adoção, por algumas emissoras, do modelo 

norte-americano voltado a transmissão de notícias em tempo integral, esse formato seria 

denominado all news. Contudo, Ferrareto (2001) defende que a emissora adota a 

programação talk and news, dando ênfase também a opinião. 

 Segundo o autor Walter Sampaio (2008), as notícias radiofônicas devem 

apresentar as seguintes peculiaridades:  
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1. Dirigir-se a toda população, inclusive os analfabetos; 2. Procurar trazer 

sempre o sentido do imediatismo; 3. Ser instantânea, pois não oferece a 

possibilidade de se voltar atrás para se corrigir eventuais erros; 4. Ser breve e 

sintética, devendo, em tese, esgotar o assunto no menor espaço de tempo 

possível; 5. Exercitar o ouvinte no sentido de criar um clima para que ele se 

sinta envolvido como participante do acontecimento. (SAMPAIO, 2008, p. 40). 

 

Em 1980 a chegada das redes via satélite muda o cenário radiofônico. “Nos anos 

90, as redes de rádio se expandem no Brasil com reprodução total ou parcial da 

programação” (JUNG, 2004, p. 42). Nessa década a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, 

lança a Gaúcha Sat que teria 116 afiliadas, distribuídas em nove estados brasileiros. 

  A década de noventa do século passado foi marcada pela modernização. Assim 

como ocorreu em 1950, o rádio, novamente, passa por um período que o conduz a uma 

situação de dúvida em relação a sua estabilidade. A chegada da Internet leva o meio de 

comunicação a readequar seus processos de difusão de informação. Nessas condições, o 

radiojornalismo contemporâneo, em meio a um “ambiente complexo e dinâmico 

propiciado pela tecnologia” (LOPEZ, 2010 p. 41) exige do jornalista uma nova lógica 

produtiva.   

2.1 O RÁDIO E A INTERNET 

As emissoras, em um primeiro momento, adotaram a nova tecnologia a sua 

rotina produtiva com um suporte complementar, servindo como um canal para agências 

de notícias. A nova tecnologia também foi e ainda é um recurso para detectar fontes. 

Apesar da pluralidade de fontes que se pode identificar no ciberespaço, não se abandona 

o critério de oficiais e oficiosas, mas é possível identificar uma democratização na 

propagação de discursos. 

 Presente de forma corriqueira na vida de todos a internet num segundo momento 

será utilizada pelas emissoras radiofônicas como suporte para sua difusão. "O rádio caiu 

na rede mundial de computadores, definitivamente, e de lá não saiu mais" (JUNG, 2004, 

P. 66). O autor acredita que o rádio "é o veículo que mais se beneficiou com a internet", 

e aumentou ainda mais sua abrangência de público, permitindo que o ouvinte ouça a 

radio e permaneça navegando pela internet.  

 A tecnologia permite que o acesso ao veículo acontece de diferentes formas: 

pode ser por meio do computador de mesa ou per aparelhos ainda mais sofisticados, 

como o notebook ou celulares e smartphones. Atualmente, a compreensão de rádio vai 
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além do estudo das ondas hertzianas e dos transistores. "Já estamos sob o impacto das 

mudanças proporcionadas pela internet." (JUNG, 2004, p. 67). 

 O rádio via internet é amparado pelo vasto campo do ciberespaço. Pode-se 

considerar então que as emissoras se apropriam dessa vastidão e se estruturam de forma 

mais diversificada.  

 Nos dias atuais o rádio é composto por um maior dinamismo, prezando pela 

satisfação e fidelidade do ouvinte, o meio busca trazer informações de qualidade e que 

abarque o critério de proximidade. A interatividade com o ouvinte é uma característica 

bastante presente no rádio, de forma que a interação ocorre de diferentes formas, seja 

por telefone, por carta ou e-mail. A internet potencializou essa relação emissor-receptor, 

revelando novos canais de participação, por exemplo os comentários via redes sociais 

(Twitter, Facebook, etc.) e aplicativos de smartphones, como o whatsapp. 

 O receptor é convidado a participar dos programas e não só para opinar sobre 

fatos abortados, mas também, ao ser introduzido no processo de produção, se tornando 

como co-produtor jornalístico, pois está nas ruas e tem possibilidades de trazer novas 

informações a respeito de acontecimentos diversos, agregar novos fatos às notícias 

transmitidas, constituindo uma relação mais próxima entre as esferas de produção e 

recepção radiofônica.  

2.2 A MIGRAÇÃO DO AM PARA FM 

 No final de abril de 2014, o Ministério da Comunicações divulgou a lista com as 

rádios que operam na faixa AM que solicitaram a migração para o espectro FM. 

Segundo o órgão, cerca 80% das rádios AM de todo o país requisitaram a migração. 

Para o atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a migração representa um 

"avanço extraordinário1. O ministro acredita ainda que a melhoria vai além da qualidade 

de sinal, mas também se reflete na audiência, "um interesse maior da audiência e com 

certeza vai fortalecer a rádio do ponto de vista comercial e financeiro".  

 A migração dos canais foi autorizada no final de 2013, com a assinatura do 

decreto 8.139 pela presidenta Dilma Rousseff. Em decorrência da redução de qualidade 

das estações AM, o objetivo da medida é assegurar a permanência dessas estações que 

migrarem para a FM. O decreto define o seguinte: 

                                                           
1 Informações retiradas de notícia publicada em: 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/03/governo-define-regras-para-migracao-das-emissoras-am-

para-fm. Acessada em:  2 de maio de 2014. 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/03/governo-define-regras-para-migracao-das-emissoras-am-para-fm
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/03/governo-define-regras-para-migracao-das-emissoras-am-para-fm
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Dispõe sobre as condições para extinção do serviço de radiodifusão 

sonora em ondas médias de caráter local, sobre a adaptação das 

outorgas vigentes para execução deste serviço e dá outras 

providências. (Decreto Nº 8.139, de 7 de novembro de 2013) 

A fim de democratização e a massificação da radiodifusão, e atendendo a uma 

demanda histórica dos radiodifusores, no dia 25 de agosto de 2014, o ministro das 

comunicações Paulo Bernard assinou um despacho habilitando a migração de rádios 

AM para FM. O documento é referente as emissoras do primeiro estado a ser 

beneficiado pela medida: Rio Grande do Norte. A expectativa é que o processo seja 

encerrado em novembro. Contudo, para concluir a habilitação e permitir que as 

emissoras entrem em funcionamento, é necessário efetivar o pagamento de um valor 

fixado por uma consultoria contratada pelo ministério, referente a diferenças das 

outorgas de AM e FM. 
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3. PROCESSOS DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 

 

No presente trabalho o principal objetivo constitui-se em identificar a rotina de 

produção do programa Supersábado, porém para uma melhor compreensão das 

atividades exercidas pelos jornalistas para compor essa rotina, é necessário que se 

entenda os processos de produção jornalística, o chamado newsmaking. 

 

3.1 NEWSMAKING 

Como já foi abordado anteriormente, o radiojornalismo, nada mais é do que a 

prática de jornalismo no veículo radiofônico. Desta forma, assim como na prática das 

redações, o jornalista produz notícias. E o conceito de notícia está atrelado a hipótese de 

newsmaking. Hipótese, que se considera o itinerário dinâmico de uma redação, onde 

rotinas de produção e divulgação de informação está em constante mudança. Segundo 

Hohlfeldt (2001) estudo sobre newsmaking começou a ser concebido por meio de uma 

pesquisa sobre fluxo informativo que Kurt Lewin, em 1947, realizava em órgão de 

comunicação norte-americano. Durante seu processo investigativo, e notou a existência 

de normas que ultrapassam a subjetividade presente na seleção e que tal processo não se 

restringia ao espaço da redação.  

A hipótese de newsmaking abrange a informação, e principalmente o potencial 

que acontecimentos cotidianos têm de serem transformados em notícia. Compreende a 

ação do emissor, no caso o jornalista, com relação às etapas de produção da notícia, 

iniciando na apuração e encerrando-se com a apresentação. Para o autor Mauro Wolf 

apresenta o newsmaking como uma abordagem que pode ser articulada a partir de duas 

unidades: “a cultura profissional dos jornalistas; a organização do trabalho e dos 

processos de produção” (2005, p.194). 

O cotidiano é constituído de um conjunto abundante de acontecimentos que 

devem ser selecionados pelo jornalista, desta forma, o profissional atua como um editor. 

“O objetivo de selecionar é dificultado por uma característica ulterior dos 

acontecimentos” observa Tuchman apud Wolf (2005, p.194). “Cada um deles pode 

reivindicar ser o único” (TUCHMAN apud WOLF, 2005, p.194). Assim, os valores-

notícia são empregados, a fim de definir a noticiabilidade de cada evento, ou seja, 

qualificar a aptidão do mesmo para ser transformado em notícia.  

Desta forma, Wolf acredita que a união de características da organização de 

trabalho e da cultura profissional do jornalista se constituem num processo 
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“absolutamente restrito e vinculador, e isso define justamente o conjunto de 

características que os eventos devem possuir” para serem transformados em notícia. 

(2005, p. 195). 

Em decorrência de uma ampla oferta de informações, o autor cita três tarefas, 

sugeridas por Tuchman, que a notícia deve atender: 

 

1. Deve tornar possível o reconhecimento de um evento (inclusive dos 

excepcionais) como evento noticiável; 2. Devem elaborar modos de relatar os 

eventos, que não levem em conta a pretensão de cada acontecimento de ser 

uma exposição idiossincrásica; 3. Devem organizar o trabalho temporal e 

especialmente de maneira tal, que os eventos noticiáveis possam afluir e ser 

trabalhados de modo planificado. Essas tarefas estão inter-relacionadas. 

(TUCHMAN apud WOLF, 2005, p. 195). 

 

Também é preciso compreender que para constituição da notícia há uma 

interação entre o jornalista e suas fontes e seus pares, ou seja, a comunidade de 

jornalista, apesar das imposições da empresa jornalística, tal profissional possui um 

conhecimento próprio e uma certa autonomia para a construção de sentidos investidos 

na notícia. A formatação do evento em uma linguagem adequada ao receptor é uma 

incumbência do jornalista. 

Contudo, Traquina (1993) adverte que a escolha da narrativa do acontecimento 

não é inteiramente do jornalista. “Essa escolha é orientada pela aparência que a 

realidade assume para o jornalista, pelas convenções que moldam a sua percepção e 

fornecem o repertório formal para a apresentação dos acontecimentos, pelas instituições 

e pelas rotinas.” (TRAQUINA, 1993, p. 169). A organização de trabalho do jornalista 

numa empresa do ramo, está atrelada as rotinas produtivas e suas diferentes fases. A 

autora Gislene Silva (2005) corrobora com tal consideração e afirma que a criação das 

notícias depende de uma interação entre repórter, editor e constrangimentos da 

organização de redação.  

 

3.2 DA APURAÇÃO À APRESENTAÇÃO - A ROTINA PRODUTIVA 

 

Assim como uma instituição jornalística adota um modelo editorial o qual 

confere uma identidade ao veículo, também é preciso que se estabeleça uma rotina de 

produção, essencial para a organização de trabalho dos profissionais de mídia. Os 

valores-notícia analisados no capítulo anterior fundamentam a rotina produtiva que 

envolve os processos de coleta, seleção e apresentação, como sugere Wolf (2005).  
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A fase de coleta de informações para construção do programa informativo está 

associada a organização e a proposta de estabelecer uma rotina de trabalho. Segundo 

Wolf, é frequente o caso de redações que recebem ou retiram as informações de outras 

plataformas de mídia e reestruturam a notícia de acordo com os valores-notícia 

aplicados ao produto e a estrutura do programa e do veículo. Essa forma de coleta pode 

ser justificada quando leva-se em conta o tempo limitado que o jornalista possui e até 

mesmo os recursos que a empresa jornalística oferece. “A integração entre 

procedimentos de coleta e valores/notícia reflete-se também na interdependência entre 

as fases da coleta e da estruturação do material” (WOLF, 2005, p. 230). Ambos 

procedimentos acontecem quase simultaneamente, pois o material informativo, 

adquirido por meio de fontes estáveis, é inserido no processo de produção com 

facilidade. 

Outro aspecto que envolve a etapa de coleta é a origem do material informativo 

de qualidade: as fontes. Essas divididas em duas: as “fontes verdadeiras”, como 

identifica Wolf, referindo-se às fontes que não se destinam a produção de informação, e 

sim ao fornecimento, por meio de entrevista, por exemplo: as agências de informação, 

que possuem a específica função e facilitam o trabalho do jornalista, o qual não precisa 

se deslocar e, assim, conferem maior agilidade a sua rotina. 

A etapa de seleção corresponde a uma filtragem do material recolhido a fim de 

alcançar os fatos relevantes. Como já elucidado por Hohlfeldt (2001), anteriormente, 

esse processo não se trata de uma escolha subjetiva do profissional. Nesse momento se 

recorre ao gatekeeper, ou seja, seletor de notícias, pretende auxiliar na definição de qual 

acontecimento é mais merecedor de adquirir existência pública como notícia.  A notícia 

não surge naturalmente de um evento, ela é elaborada por meio de uma conjunção de 

demais acontecimentos e informações, mas principalmente, ela surge ao atender os 

critérios de noticibilidade. Segundo Wolf, tal conceito pode ser definido como um 

“conjunto de elementos por meio dos quais o aparato informativo controla e administra 

a quantidade e o tipo de acontecimento que servirá de base para a seleção das notícias” 

(2005, p. 202). 

A fase de apresentação do material limita-se ao formato e ao tempo disponível 

para síntese noticiosa. Wolf sustenta que nessa etapa a notícia é apresentada de maneira 

clara e objetiva e como um “espelho da realidade. “A programação estabelece uma 

periodicidade rotineira e um ponto de vista a partir do qual a emissora organiza a 

produção de informação e define sua pertinência” (MEDITSCH, 2005. p. 102). 
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        Já Gislene Silva, argumenta que o conceito de noticiabilidade, valores-notícia e 

seleção de notícias frequentemente são empregados como sinônimos, quando na 

verdade os dois últimos itens pertencem “ao universo mais amplo do conceito de 

noticiabilidade” (2005 p. 96). Silva define noticiabilidade como: 

 

todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da produção da 

notícia, desde características do fato, julgamentos pessoas do jornalista, cultura 

profissional da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de 

mídia, qualidade do material (imagem e texto), relação com as fontes e com o 

pública, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e 

sociais. (SILVA, 2005, p.96). 

 

Como já explicado anteriormente, a autora trabalha os conceitos de valores-

notícia e seleção de notícias separadamente. Para ela a seleção de notícias está 

profundamente ligada ao conceito de gatekeeper. Diante de infinidade de 

acontecimentos que se sucedem dia-a-dia, surge a necessidade de se refletir sobre 

critérios de noticiabilidade, pois é inviável a publicação de todo material ofertado. Já os 

valores-notícia, segundo Silva, constituem “atributos que orientam principalmente a 

seleção primária dos fatos” (SILVA, 2005, p. 97).  

É definida como seleção primária a ação de escolher, a partir da grande oferta, 

os acontecimentos para se noticiar, nessa etapa os valores-notícia funcionam como guia. 

Silva considera que essa seleção não é definitiva, pois a partir dos acontecimentos já 

filtrados, é necessário identificar, entre eles, quais merecem maior destaque, “é preciso 

não apenas escolher, mas hierarquizar”, explica Silva (2005, p. 98).  

Wolf compreende que a aplicação dos valores-notícia serve para responder a 

seguinte pergunta: quais acontecimentos são considerados relevantes para serem 

transformados em notícia? O autor esclarece que, apesar dos critérios serem 

classificados de forma individual, sua aplicação ocorre de maneira conjunta, e durante 

processo de construção da notícia, não apenas na seleção. Considerados pelo autor 

critérios de relevância eles estão “difundidos ao longo de todo o processo de produção: 

sendo assim, estão presentes não apenas na seleção das notícias, mas também permeiam 

os procedimentos posteriores, porém com uma importância diferente” (WOLF, 2005, p. 

2002) 

        Com intuito de tornar viável o trabalho dos profissionais nos veículos de 

comunicação, se estabelece uma rotina a fim de facilitar o processo de produção. Os 

valores-notícia também são empregados como referência, podendo facilitar a dinâmica 
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rápida da rotina de produção de notícia. Diferentes são os critérios empregados pelos 

jornalistas para tornar o fato noticiável. 

 

Obviamente, os jornalistas não podem decidir a cada vez, desde o princípio, 

como selecionar os fatos que aparecerão sob vestes de notícia: isso tornaria o 

seu trabalho impraticável. A exigência primaria é, portanto, a de fazer dessa 

incumbência uma rotina, a fim de torna-la passível de ser cumprida e 

administrada. Os valores/notícia servem justamente para isso. (WOLF, 2005, 

p. 203). 

 

 

Segundo Golding-Elliott apud Wolf (2005, p. 202), os valores-notícia podem ser 

utilizados de duas maneiras: como critérios que auxiliam na seleção de elementos 

presentes no material apurado que será usado na composição do produto final, a notícia. 

E “funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve 

ser enfatizado” ou omitindo e onde dar prioridade. 

Traquina cita os valores-notícia estabelecidos por Galtung e Ruge(1965/1993). 

São eles estão: a frequência; a amplitude do evento; a falta de ambiguidade; a 

significância; a consonância; o inesperado; a continuação - quando a notícia é veiculada; 

a composição, levando em conta os demais assuntos abordados; a referência a nações de 

elite; a referência a pessoas de elite; a referência às pessoas envolvidas; e a 

negatividade. 

Diferentes dos demais autores que pesquisam tal assunto, Traquina se aprofunda 

na análise e classificação dos valores-notícia. Traquina, por meio da teoria apresentada 

por Wolf, a qual aponta que os valores-notícia estão presente tanto no processo de 

seleção dos acontecimentos, quanto na elaboração da notícia. Desta forma, se 

“estabeleceu a distinção entre os valores-notícia de seleção e os valores-notícia de 

construção” (TRAQUINA, 2005 p. 78).  

Traquina desenvolve sua perspectiva por meio da teoria de Wolf, o qual defende 

que os valores-notícia de seleção estão ligados aos critérios utilizados pelos jornalistas 

na seleção dos acontecimentos considerados aptos a serem transformados em notícia. 

Wolf divide os valores-notícia de seleção em dois sub-grupos: os critérios substantivos 

e os critérios contextuais. O primeiro refere-se “à avaliação direta do acontecimento em 

termos de sua importância ou interesse como notícia” (ibidem p. 78). Já os critérios de 

contextuais estão relacionados ao âmbito de elaboração da notícia. “Os valores-notícia 

de construção são qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-

guia para a apresentação do material” (ibidem p. 78). Assim, os critérios sugerem que 
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fatos devem ser evidenciados e quais devem ser suprimidos, no processo de construção 

da notícia. 

 Traquina esclarece, que autores como Galtung e Ruge utilizam critérios 

semelhantes os sugeridos por ele, no entanto, não os distinguem entre os dois sub-

grupos, ou seja aplicam da mesma maneira critérios, considerados pelo autor, de grupos 

diferentes. Inseridos nos critérios substantivos estão: a morte; a notoriedade; a 

proximidade; a relevância; a novidade; o tempo; a notabilidade; o inesperado; o 

conflito ou controvérsia; e a infração. Já os critérios contextuais correspondem: a 

disponibilidade; ao equilíbrio; a visualidade; a concorrência; dia noticioso.  

 Os valores-notícia de construção corresponde aos critérios de seleção presente 

nos acontecimentos considerados aptos a serem incluídos na produção da notícia. A 

partir dos valores-notícia identificados por autores Ericson, Baraneck e Chan e Galtung 

e Ruge, Traquina faz uma seleção dos seguintes valores-notícia de construção: 

simplificação; amplificação; relevância; personalização; e dramatização. 

 Wolf (2005) acredita que os valores-notícia são elementos que tornam possível a 

rotinização do jornalista. Presentes nos processos da rotina produtiva os 

“valores/notícia” são inseridos nas estratégias que captam o receptor e criam laços com 

o ouvinte, garantindo, assim, um contrato de leitura entre emissor e receptor. 
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4. CONTRATOS DE LEITURA  

 

 O que faz o receptor escolher uma fonte de informação ou uma emissora de 

rádio diante da ampla oferta de serviços com grande similaridade? Para se diferenciar 

dos demais produtos midiáticos e a fim de estabelecer um vínculo com o receptor, são 

inseridas, na rotina de produção, estratégias de captura. Essas estratégias vislumbram 

compromissos por parte do emissor e do receptor, estabelecendo uma ligação entre eles. 

Para Verón (2002), essa ligação é construída e mantida por meio do dispositivo de 

enunciação, ou seja, contrato de leitura.                                                                                                                                                                                                                                                           

 O veículo comunicacional estabelece “maneiras discursivas” que são 

direcionadas ao campo da recepção. O autor Fausto Neto (2002) sugere que exista um 

regulamento do campo de recepção, e para ele esse é definido por operações realizadas 

previamente pela esfera da produção. A produção, por meio de operações discursivas 

concebe o receptor “de maneira singular por diferentes ‘contratos de leitura’ 

estabelecidas pelo campo da emissão” (FAUSTO NETO, 2002 p. 196).  

 Contudo, o autor defende que “todo sujeito reúne as possibilidades de produzir e 

receber discursos”, ou seja, o encargo de impulsionar e apropriar-se dos códigos não se 

restringe ao campo de emissão.    

 Os contratos de leitura, além de formar seus interlocutores, criam possibilidades 

de vínculos com os mesmos, por meio da enunciação. Em seu estudo, Verón (2002) 

analisa capas de revistas femininas, e assim infere que as modalidades de enunciação 

presentes na capa da revista são “em todo caso, um suporte de imprensa, um fator 

crucial na construção do contrato: a capa pode mostrar de um modo simultaneamente 

condensado e preciso a natureza do contrato, ou então, ser mais ou menos incoerente 

com esse último” (VERÓN, 2002 p. 221). O discurso acontece entre os sujeitos da 

interlocução e, segundo Verón (2002), ele é composto por “lugares” que aceitam o 

emprego de sentido, considerando as condições de produção, circulação das notícias e 

reconhecimento do público.  

  Fausto Neto (1995) define contratos de leitura como a existência de dispositivos 

que “funcionam como espécie de ‘apanhamentos’, ‘assédios’, ‘capturas’ do receptor, 

feitos no âmbito e na especificidade dos discursos” (FAUSTO NETO, 1995, p. 199).  

 O receptor é concebido, por meio de diferentes contratos de leitura, de forma 

singular, abandonando o conceito de que o receptor é genérico e abstrato, propiciando 

uma visão do receptor como possibilidades de produzir e receber discursos. 
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Considerando programas de informativos de rádio, é possível afirmar que cada um 

possui uma relação com o seu ouvinte a partir das estratégias inseridas no discurso que 

será consumido pelo público, o que se busca é que seja de maneira constante, projetando 

um contrato de leitura. O autor Fausto Neto define o contrato como:  

 

“(...)um conjunto de regras pensado em produção e que, necessariamente, não é 

correspondido em recepção, pois, como se sabe, um discurso não é suscetível 

de gerar um único e só efeito. (...) Os “contratos de leitura” (sic) são os níveis 

onde se formalizam linguística e discursivamente os vínculos entre instituições 

e os usuários dos seus serviços”. (FAUSTO NETO, 1996, p. 6) 

 

 O contrato de leitura pode ser concebido como a união da mídia e de seus 

consumidores, com o objetivo principal de preservar a praxe do consumo, e assim 

garantir a permanência da audiência de um programa ou emissora. Segundo Rocha e 

Ghisleni (2010, p. 5) a relação contratual é estabelecida entre os “interlocutores, 

representados por um produtor, a mídia, e um receptor da informação, o público”. Essa 

relação contratual organiza os discursos, e a forma como os elementos discursivos são 

dispostos resulta da “interação comunicativa entre o produtor e destinatário”.  

Segundo Salomão (2003), “o discurso radiofônico é de permanente tentativa de 

sedução e de informação”. O autor afirma que o rádio foi capaz de viabilizar contratos 

de comunicação quando constituiu uma linguagem própria. Os contratos, segundo ele 

“são escritos e reescritos em função das mais diversas mudanças e alterações da 

realidade e das próprias condições em que se efetivam as mediações” (2003). 

 Especificamente no rádio os contratos são certificados por meio da identidade da 

emissora, do timbre de voz e da fala do locutor, e até mesmo pela garantia de que em 

determinados horário o ouvinte vai ser informado sobre o transito, o resultado da loteria 

e a temperatura. 

 Salomão sugere que há dois compromissos presentes no processo para 

estabelecer um contrato: o primeiro deles é a identificação com a fala, com a 

abordagem, de modo gera, com a forma que o programa foi estruturado pelo 

enunciador. E o outro a adesão dos ouvintes, pois assim como muitos criam uma 

sensação aproximação com certo programa ou locutor, outros tantos podem não se 

sentir confortáveis com a oferta.  

 Entre o conjunto de fatores que conquistam o público e fazem o ouvinte 

permanecer atento, estão os atos de linguagem, os quais podem ser compreendidos 

como “encontro dialético entre dois processos – o de produção e o de interpretação [...]” 
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(SALOMÃO, 2003). Para Salomão (2003) “os atos de linguagem indicam 

intencionalidade do sujeito falante”. O autor Patrick Charaudeau apud Salomão (2003) 

sugere que o “sujeito falante” constrói seu enunciado de objetivos, os quais ele cita 

quatro: o factitivo, no qual se nota a presença de um “sujeito incitador” que tem em sua 

fala uma conotação de ordem ou sugestão; o informativo, está presente o princípio de 

novidade e de transmitir o saber ao outro; o persuasivo, a intenção é fazer o outro aderir 

“ao seu próprio universo de discurso”; e o sedutor, que busca causar prazer no outro, 

despertando-lhe “estados emocionais positivos”. 
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5.  A RÁDIO GAÚCHA 

 

 Para uma melhor compreensão sobre o Supersábado da Rádio Gaúcha Santa 

Maria, o presente capítulo irá fazer um breve apanhado histórico e estrutural da 

emissora, à qual o objeto pertence. A Rádio Gaúcha é considerada uma das maiores 

emissoras radiofônicas do Rio Grande do Sul. 

Pertencente ao Grupo RBS (Rede Brasil Sul), a emissora teve origem no dia 8 de 

fevereiro de 1927, ainda sob o nome de Sociedade Rádio Gaúcha, tornando-se a 

primeira emissora de rádio de Porto Alegre, e a terceira estação de rádio do Rio Grande 

do Sul. A Rádio Sociedade Gaúcha contava com a contribuição mensal de trezentos 

sócios. “Até o final de 1927, a sua programação espelhava as alternativas culturais e de 

lazer da época” (FERRARETTO, 2002, p.79). 

A Rádio Gaúcha tem sinal pela Rede Gaúcha Sat, que é via satélite, e sua 

frequência é 600 AM e, a partir de 2008, passou a ter frequência 97.3 FM e transmitir 

sua programação pela internet no site www.rdgaucha.com.br. Além de Porto Alegre, 

existem as emissoras Rádio Gaúcha da Serra e Rádio Gaúcha Santa Maria. Segundo 

Klöckner a emissora, por meio da Rede Gaúcha Sat, conserva uma ampla abrangência e 

obtém audiência em todas as classes sociais.  

Apesar de possuir grande relevância na transmissão esportiva, a emissora 

também comporta, em sua programação, a difusão de notícias, opinião entrevistas e 

interatividade com o ouvinte, uma mescla de elementos que suscitam no formato talk 

and news. Para Klockner, “a Rádio Gaúcha desenvolve um jornalismo analítico, que 

proporciona debates, aberturas e aprofundamento de questões locais, regionais, 

nacionais e internacionais” (1997, p. 24). 

Já o programa Supersábado da Rádio Gaúcha Santa Maria é mais focado em 

notícias regionais, e atende ao formato talk and news característico da emissora. 

 

5.1. SUPERSÁBADO: DO HARD NEWS AO ENTRETENIMENTO 

   

O objeto da análise é o programa Supersábado, que vai ao ar todo sábado, das 

8h15min às 10h, o período é dividido em cinco blocos. O programa é a presentado pela 

jornalista Viviana Fronza, e vai ao ar pelo sinal via satélite 105.3 FM da Rádio Gaúcha 

de Santa Maria. O formato do objeto estudado traz notícias atualizadas, comentários, 
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previsão meteorológica, entrevistas, esportes e execução de música, reunindo diversos 

gêneros radiofônicos.  

A fim de informar e entreter o público ouvinte o programa é dividido em cinco 

blocos, nos quais podemos identificar os gêneros: serviço, entretenimento, opinião, 

entrevista. 

O programa integra a programação da Rádio Gaúcha de Santa Maria desde sua 

implantação no município. Contudo, no princípio seu formato era diferente, dividido 

por temas. O Supersábado era segmentado em: cidade, saúde, educação e esporte. 

Segundo Fronza (2014)2 em outubro de 2013 pensou numa remodelagem, criando a 

estrutura atual do programa que é um “grande programa” com os temas inseridos na 

programação. 

Ao considerar o rádio como um veículo que possui características próprias e 

particulares, Barbosa Filho (2001) defende que a aplicação satisfatória dessas 

características facilitam a mediação entre produção/recepção e locutor/ouvinte. 

O programa conta com a presença dos comentaristas de Porto Alegre: Cláudio 

Brito, Sara Bodowsky e José Alberto Andrade, e do repórter do Diário de Santa Maria, 

Deni Zolin. Também, há a participação de outros repórteres do DSM, que possuem um 

espaço no programa para comentar algum caderno ou matéria especial do jornal 

impresso. 

O programa Supersábado existe também em Porto Alegre, e foi implantado na 

capital em 2007. Possui um formato mais dinâmico, pois possui dois apresentadores. O 

programa de Porto Alegre também é mais longo, se estende até às 11h. Desta foram, 

quando o programa Supersábado de Santa Maria encerra, os ouvintes continuam 

acompanhado a edição de Porto Alegre, com ofertas diferentes, como o quadro de 

receitas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Entrevista concedida à acadêmica pela jornalista Viviana Fronza, na RBS Santa Maria, no dia 10 de 

setembro de 2014. 
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6. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

O interesse por estudar o objeto surgiu pela identificação com o meio 

radiofônico e com o formato do programa, que possui uma “estrutura base” de 

informação e prestação de serviço característico do talk and news, mas também possui 

marcas de entretenimento. Desta maneira delimitou-se o objetivo em compreender a 

rotina de produção do programa e identificar as estratégias de captura do ouvinte, 

inseridas na estrutura do objeto, buscando firmar um contrato de leitura. 

O objeto de pesquisa é o programa Supersábado, que vai ao ar todos os sábados 

pela Rádio Gaúcha Santa Maria. A partir de uma prévia observação de edições do 

programa foi possível notar uma sistemática na divisão dos blocos, trazendo as últimas 

notícias do município, a previsão do tempo, os comentários sobre os temas que tiveram 

mais destaque na mídia ao longo da semana. O programa traz também uma grande 

reportagem, mas sempre de abrangência factual, a fim de manter o ouvinte atualizado. 

Em um primeiro momento, foi desenvolvida uma consulta bibliográfica, por 

meio de teorias científicas reconhecidas no campo do conhecimento. Buscou-se um 

respaldo teórico/conceitual para o trabalho proposto. Concentrou-se em pesquisar 

teorias nas áreas relacionadas ao problema de pesquisa, aos objetivos e o objeto deste 

trabalho, ou seja, radiojornalismo, rotinas produtivas, newsmaking, critérios de 

noticiabilidade e contratos de leitura 

Os autores Wolf (2005) e Traquina (2005) estão sendo abordados para alicerçar 

o conteúdo conceitual sobre rotinas produtivas e o newsmaking. Sobre radiojornalismo 

na atualidade, a pesquisa se desencadeia por meio do acesso a autores como Ortriwano 

(1985), Jung (2004), Ferraretto (2001), Lopez (2010) e Barbosa Filho (2003). Este 

último também é empregado para fundamentar conceitos sobre gêneros radiofônicos. 

 Para teorizar os contratos de leitura usou-se Verón (2004), e a respeito de fidelização 

Fausto Neto (2002). Barros e Junquira (2005) defendem a seguinte estratégia para a 

construção de um referencial teórico: 

 

O método para a construção de um referencial teórico é o dedutivo, ou seja, 

vai-se do geral para o específico. Isso significa que a partir das teorias gerais 

ou de longo alcance, o pesquisador estabelece relações com o seu objeto 

específico de pesquisa de forma lógica, relacional e aplicativa (BARROS e 

JUNQUIRA 2005, p. 45). 
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Em busca de uma melhor compreensão da hipótese de newsmaking e das rotinas 

produtivas do objeto pesquisado, acreditou-se que seria cabível a utilização do método 

de observação participante almejando vivenciar as atividades que competem aos 

envolvidos no meio. “Desta forma, é possível reunir e obter, sistematicamente, as 

informações e os dados fundamentais sobre as rotinas produtivas que operam na 

indústria dos mass media”, (WOLF, 1995, p. 180).  

Peruzzo apud Duarte e Barros (2005) esclarece que a técnica consiste na 

inserção do pesquisador no ambiente natural de ocorrência do fenômeno. Mediante o 

contato com uma das responsáveis pelo programa, a jornalista Viviana Fronza, e sua 

autorização, o método de observação participante foi efetivado no dia 6 de setembro, no 

qual se acompanhou a dinâmica do programa, inclusive da presença de situações 

peculiares e diálogos que podem ser substanciais à pesquisa. É importante que fique 

claro que ao realizar os métodos o investigador não “se confunde” com um membro do 

grupo, seu papel foi exclusivamente de observador.  

Após o agendamento da participação, com uma das responsáveis pelo programa, 

a jornalista Viviana Fronza, no dia 6 de setembro, cheguei ao estúdio cerca de 10 

minutos antes do programa entrar no ar, assim foi possível acompanhar a organização 

da jornalista frente aos elementos inseridos no programa e sua preparação para iniciá-lo. 

Desta forma, foi possível identificar elementos das práticas utilizadas pelos jornalistas e 

que poderão compor a análise do programa, além de conferir credibilidade à pesquisa.  

Nesse dia foi possível envolver-se ligeiramente com as rotinas inerentes ao 

exercício de jornalismo no que diz respeito ao período de 8h às 10h, quando o programa 

é encerrado. De acordo com Viviana Fronza, o programa é produzido ao longo da 

semana pelos membros da equipe da Rádio Gaúcha Santa Maria. Desta forma não há 

um horário específico de produção exclusiva do programa Supersábado.  

Além da técnica de observação participante optou-se por complementá-la com a 

técnica de entrevista em profundidade. Técnica proposta por Duarte (2005) no qual, por 

meio de uma entrevista semi-aberta e de caráter qualitativo objetivou-se “explorar um 

assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, 

discutir e fazer prospectivas” (DUARTE E BARROS, 2005, p. 63). 

 O resultado dessa técnica é o apanhado de dados oferecidos pela fonte, que em 

uma entrevista semi-aberta pode expor em suas respostas sua experiência subjetiva 

trazendo questões pertinentes para a pesquisa e que podem vir a acrescentar a descrição 

do objeto. Os dados são interpretados e alicerçam os capítulos de descrição do objeto e 
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de análise do mesmo.  Não houve rigidez na aplicação do questionário, ou seja, as 

questões foram adaptadas e alteradas no decorrer da entrevista, conforme as respostas 

obtidas. “Uma questão pode ser dividida em duas e outras duas podem ser reunidas em 

uma só, por exemplo. Por isso, é natural o pesquisador começar com um roteiro e 

terminar com outro, um pouco diferente” (DUARTE, 2005, p.66). Porém, teve-se o 

cuidado ao conduzir o questionário, de não despertar possibilidades de perder-se na 

irrelevância.  

Mediante a construção do aporte teórico, foi realizada a análise do objeto. 

Optou-se por analisar um programa. A definição da quantidade foi decidida ao levar em 

consideração o tempo de duração do programa, uma hora e 45 minutos. Além de 

concentrar-se na rotina de produção nessa etapa da pesquisa analisou-se o conteúdo, 

pois este preocupa-se em avaliar não somente a mensagem, mas outros elementos que 

fazem parte do sistema de produção midiática.  

A partir dos dados coletados foi feita uma organização sistemática dos mesmos 

por meio de categorias, com o intuito de analisar de forma singular cada segmento do 

programa. As categorias propostas são: critérios de notíciabilidade e estratégias de 

contrato de leitura.  
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7. ANÁLISE DO OBJETO 

 

Este Trabalho Final de Graduação conceitua-se como pesquisa qualitativa, na 

qual tem-se o objetivo de analisar a rotina de produção do programa Supersábado, e 

assim   identificar as estratégias, a partir dos critérios de noticiabilidade utilizados no 

processo produtivo e que acarretam em contratos de leitura com o ouvinte. Para isso foi 

sistematizado um plano de trabalho que envolve as técnicas de entrevista, observação e 

descrição do objeto, a fim de estabelecer uma articulação com o aporte teórico adquirido 

por meio da pesquisa bibliográfica.  

Segundo Fronza (2014), apesar de já possuir um roteiro pré-definido, o qual é 

delineado nas quintas-feiras, dia reservado para reunião de pauta e feedback, no dia do 

programa a produção é constante. Antes de começar a transmissão é feita uma apuração 

das principais notícias da madrugada e da manhã. Ao longo do programa surgem pautas 

que conforme a relevância e o tempo restante, são encaixadas. Para analisar o objeto 

serão utilizadas as categorias: critérios de noticiabilidade; e as estratégias de contrato de 

leitura.  

 

7.1 A LINHA TÊNUE ENTRE O PROGRAMA DE RADIORREVISTA E O 

FORMATO HÍBRIDO 

 

A emissora se caracteriza como talk and News. Considerando que sua 

programação é estruturada preferencialmente por sínteses noticiosas. O objeto de estudo 

dessa pesquisa se diferencia ao abranger outros gêneros. Ao compreender o objeto como 

pertencente ao gênero de radiorrevista, ou seja, que compõe uma diretriz na qual além 

de tratar de notícias que repercutiram ao longo da semana, também deixa o ouvinte 

atualizado das últimas notícias e sobre um tema específico abordado na entrevista, além 

de entreter o receptor, por meio da inserção de música e momentos de diálogos 

descontraídos.  

Barbosa Filho (2003) sugere os seguintes formatos: nota; notícia, boletim; 

reportagem; entrevista; comentário; editorial; crônica; radiojornal; documentário; mesa- 

redonda ou debate; programa policial, programa esportivo; divulgação tecnocientífica; 
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educativo-cultural; programa instrucional; audiobiografia; programa temático; 

documentário educativo-cultural; entretenimento; programa musical; programação 

musical; programa ficcional; programete artístico; evento artístico; programa interativo 

de entretenimento. O autor entende que gêneros são unidades que se podem descrever 

sob dois pontos de vista, o da observação empírica e o da análise abstrata. O primeiro 

refere-se às “propriedades discursivas” fazendo com que um texto não saia igual ao 

outro, e o segundo tem a ver com o conceito dessas propriedades.  

Por meio das inferências do autor, poderíamos classificar o objeto como 

programa de entretenimento, o qual caracteriza-se pela mistura em um único programa 

de vários gêneros existentes, baseando-se em música, informação e opinião. Segundo 

Barbosa Filho (2003) o programa pode ter duração de até 3 horas, esse tipo de programa 

é dividido em núcleos, de acordo com os assuntos e quadros. Ferraretto (2001) 

corrobora com esse entendimento, porém ele classifica a união de entretenimento e 

informação como programa de variedades ou radiorrevista. Esse formato engloba: 

notícias, prestação de serviço, execução de música e entrevista. 

Ferraretto (2001) divide os programas radiofônicos em dois grades grupos, 

compostos por subgrupos. Com o objetivo de informar o receptor tem-se os programas 

informativos: noticiário; programa de entrevista; programa de opinião; mesa-redonda; e 

documentário. Já os formatos humorístico, de dramatização, de auditório e musical, 

constituem os programas de entretenimento. Esclarecida a composição de ambos os 

grupos, o autor propõe que o programa de radiorrevista abrange os dois grupos, pois 

estrutura-se com elementos do informativo e de entretenimento. 

Contudo, Ferraretto (2001) estabelece também o formato de programa híbrido. 

O autor estabelece os formatos puro e híbrido, o primeiro engloba os programas 

informativo, musical, comunitário, educativo-cultural e místico-religioso, enquanto o 

híbrido é classificado com um programa que contém participação do ouvinte e o 

conjunto de música, esporte e notícia. Portanto, pode-se definir o objeto como híbrido, 

pois sua estrutura abrange elementos próprios do formato híbrido.  
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7.2 PROGRAMA SUPERSÁBADO - 18 DE OUTUBRO DE 2014 

 O programa é dividido em cinco blocos, desta forma optou-se por fazer a 

análise por blocos, nos quais serão observadas as categorias de Critérios de 

Noticiabilidade e Estratégias de Contrato de Leitura. Nota-se que gênero informativo é 

predominante, deixando de atender características do gênero de entretenimento sugerido 

pelo autor. A presença do locutor é bem marcante e com predomínio do tom de 

formalidade, em grande parte do programa. Contudo, a fala do locutor não é 

predominante, existe a inserção de diferentes vozes, além do locutor e dos comentaristas 

existem os reportes que trazem as últimas notícias.   

 Nos primeiros blocos do programa se abordam pautas locais: temperatura, 

boletins, destaques do jornal impresso local. Outra característica que se identificou no 

nos blocos 1 e 2 é a característica de hard news. Fronza (2014) corrobora e explica que 

o programa segue uma lógica de veicular primeiro as hard news e depois vai 

amenizando, considerando o público diferenciado, que “acorda mais tarde”. “Então a 

gente tem que pensar faixa de horário também para a produção do programa”, justifica 

Fronza (2014).  

 

7.2.1 Bloco 1: atualidades 

 

O primeiro bloco inicia com um cumprimento aos ouvintes, feito pela locutora 

Viviana Fronza, seguido do informe sobre a hora e a temperatura. E o convite aos 

ouvintes a participar do programa. Essas manobras discursivas se constituem em 

estratégias e tornam o programa numa estrutura de contrato de leitura, a fim de capturar 

o ouvinte e fazê-lo “assinar” esse contrato em manter-se ligado ao produto radiofônico.  

 

Olá, muito bom dia. Oito horas e 14 minutos, temperatura de 22 graus e seis 

décimos. [...] 

A chuva deu uma trégua por enquanto, mas choveu bastante no começo da 

manhã de hoje. Tempo nublado, também, e com instabilidade aqui nos 

municípios da região central. Bom dia para você que nos acompanha nesse 

sábado pela manhã. Você que vai trabalhar, você que está de folga, né?! Pode 

ligar o rádio também, e nos acompanhar no Supersábado, aqui pela Rádio 

Gaúcha Santa Maria, Nós queremos, também, que você participe do programa 

através do torpedo: 9966-3423, e também do whatsapp da Gaúcha Santa Maria: 
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9966-1849. A Gaúcha Santa Maria também está no Twitter: @gauchasm, e no 

Facebook.com/GauchaSM.  (FRONZA, Supersábado, 18 de outubro 2014). 

 

Para reforçar ainda mais esse vínculo com o programa e também com a 

emissora, os ouvintes são convidados a acessar o site da Gaúcha Santa Maria. “No site 

da Gaúcha, as principais notícias de Santa Maria e região”, destaca Fronza. 

Os destaques do programa, ou seja, uma chamada sobre as principais pautas 

abordadas no programa quem vêm a seguir. Na chamada é apresentado um lead 

respondendo seis questões que o estruturam.  

Vamos conferir agora, o que será destaque no programa de hoje. Nessa semana, após a 

Agência Nacional de Saúde revelar que quer reduzir o número de cesáreas feitas no 

Brasil, esteve em destaque a discussão: qual a melhor forma de se realizar o parto. E é 

sobre isso que vamos falar logo mais. No estúdio a participação de um médico 

ginecologista e obstetra e também de uma enfermeira e doula, profissional que é 

especialista em acolhimento e apoio às gestantes. No esporte, novidades aqui da dupla 

Rio-Nal, Riograndense e Inter de Santa Maria, que estão montando seus elencos para a 

disputa da divisão de acesso de 2015, que começa no dia 1º de março. A gente vai 

conversar com o repórter de esportes do Diário de Santa Maria, o Pedro Pavan. 

Também, vamos ter os destaques da dupla GreNal, com José Alberto Andrade. Tem 

jogo da dupla nesse final de semana, hoje o Grêmio que enfrenta o Goiás, esse jogo que 

vai ser em Goiânia, lá no Serra Dourada. E amanhã, ás quatro da tarde, Inter e 

Corinthians no Beira Rio. Zé Alberto, daqui a pouquinho, também, trazendo as 

informações da dupla. Também, previsão do tempo, os comentários de Cláudio Brito, 

Deni Zolin e Sara Bodowsky. (FRONZA, Supersábado, 18 de outubro 2014). 

 

O primeiro destaque é a entrevista, no estúdio, com a presença de um 

ginecologista e obstetra e enfermeiras e doulas. Apesar da entrevista estar presente no 

quarto, e penúltimo bloco, acredita-se que seja o primeiro item da chamada por ser o 

elemento mais elaborado do programa, pois aborda um assunto que atende ao critério de 

atualidade e relevância, que teve repercussão na mídia durante a semana, além de contar 

com a presença de especialista, os quais acredita-se que dispõem de credibilidade em 

suas falas. 

O segundo destaque na chamada é a editoria de esporte, com notícias sobre os 

dois principais times de futebol de Santa Maria, com comentários de Pedro Pavan, 

repórter do Diário de Santa Maria (DSM). E sobre os dois principais times de futebol de 

Porto Alegre, na voz do comentarista José Alberto Andrade. A editoria está presente no 

quinto bloco, ou seja encerra o programa. Está em destaque, pois trata-se de um assunto 

de interesse de grande parcela da população e mobiliza a atenção do ouvinte, afim que 

ele acompanhe todos os blocos do programa. Essa chamada atende ao critério de 
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atualidade, proximidade e de novidade como revela o lead: “Novidades aqui, da dupla 

Rio-Nal. Riograndense e Inter de Santa Maria que estão montando os seus elencos para 

a disputa de divisão de acesso de 2015”, destaca Fronza.  

Também estão presentes na chamada a previsão do tempo, elemento 

característico do rádio, e os comentários de Deni Zolin, repórter do DSM e Claudio 

Brito e Sara Bodowsky, que atendem ao critério de notoriedade. 

Logo após os destaques, são informados o horário e a temperatura. As 

informações são transmitidas ao ouvinte, em média, duas vezes por bloco, o que Parada 

(2000) considera fundamental na construção da informação, e que se conquista a 

audiência no rádio por meio da atualização constante da hora certa e da previsão do 

tempo. Ao informar a temperatura, a locutora faz uma conexão com a situação de 

municípios da região que sofreram, ao longo da semana, com a forte chuva e queda de 

granizo, e faz com que o ouvinte continue atento para obter mais informações: “daqui a 

pouquinho, nós vamos atualizar a situação de Rosário do Sul, também de São Sepé e 

São Gabriel e aqui em Santa Maria”. É possível perceber essa fala como uma estratégia 

para manter o ouvinte interessado, mantendo sua atenção para que ele não se sinta 

entediado e mude o dial para outra emissora ou mesmo desligue o aparelho. 

 Na sequência são transmitidas as principais notícias da manhã, da central de 

jornalismo dá Rádio Gaúcha, por um repórter da emissora de rádio. São veiculadas três 

informações classificadas como notícia, pois possuem um tempo de exposição curto, 

atendendo à média satisfatória sugerida por Barbosa Filho (2003) de um minuto e trinta 

segundos. Nota-se que em comum entre as três notícias está o critério de atualidade, 

pois a notícias são apuradas no dia do programa. O programa possui uma pré-produção, 

ou seja, possui um roteiro para a locutora guiar-se. “Eu sei que vou ter as informações, 

sei quem vai entrar da central de jornalismo, mas não o conteúdo”, Fronza (2014). 

A primeira notícia é sobre “um caso de homicídio” na RS 287. Esta primeira 

notícia atende ao critério de morte, que Traquina (2005) acredita um valor fundamental 

para a comunidade jornalística. Também, aplica-se o critério de infração, o qual, o autor 

defende que esse critério está ligado à violência, e compreende-se a importância do 

crime como notícia. Outro critério identificado é o de proximidade, no que diz respeito à 

geografia, pois o fato aconteceu em Santa Maria, atualidade e novidade, pois a vítima 
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foi identificada após uma semana de seu desaparecimento, no dia anterior à edição do 

programa. 

“A polícia federal fechou no final da tarde de sexta-feira, aqui em Santa Maria, 

um bingo que funcionava clandestinamente no bairro Rosário”. Esse é o lead da terceira 

notícia transmitida, no qual podem-se identificar os seguintes critérios de 

noticiabilidade: atualidade, pois o fato aconteceu no dia anterior do programa; pode-se 

considerar o critério de relevância, se considerarmos o envolvimento da polícia federal; 

proximidade, pois aconteceu em Santa Maria, e num bairro localizado na região central 

da cidade; pelo fato do “jogo de azar” ser proibido também pode-se aplicar o critério de 

infração que “refere-se sobretudo à violação, à transgressão das regras”, explica 

Traquina (2005, p. 85). 

 A última notícia transmitida corresponde a chamada feita anteriormente e 

atende ao interesse do ouvinte que foi “capturado” pela chamada e ficou atendo para 

obter mais informações sobre danos causados pelo conjunto de chuva, ventos fortes e 

queda de granizo ao longo da semana nos municípios de Santa Maria, Rosário do Sul, 

São Sepé e São Gabriel.  Desta forma, além do critério de atualidade, pode-se identificar 

os critérios de proximidade e relevância. 

 Após a atualização das principais notícias de sábado, direto da central de 

jornalismo, são transmitidos os destaques dos jornais impressos DSM e ZH. Acredita-se 

que este momento se configure como estratégia de contrato de leitura, pois ambos os 

jornais possuem ampla veiculação e credibilidade. O DSM possui uma receptividade no 

âmbito regional, enquanto a ZH atinge o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Portanto, se configura numa estratégia de contrato de leitura não apenas com o objeto, 

no qual o ouvinte tem ciência que será bem informado por fontes credíveis, mas 

também busca-se envolver o receptor enquanto consumidor dos produtos da rede de 

comunicação RBS.          

Para amenizar o conjunto de hard news transmitidas ao ouvinte, e dando 

continuidade ao espaço dedicado às informações presentes do jornal impresso, uma 

repórter do DSM, presente no estúdio, comenta os destaques do caderno cultural do fim 

de semana. Novamente percebemos a tática para cativar o ouvinte, pois comentário do 

caderno cultural pelo profissional envolvido em sua produção atribui maior 

credibilidade de que se a locutora do programa radiofônico apenas lesse as manchetes 
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do caderno cultural. Outro aspecto a ser destacado é a confirmação do programa como 

um formato híbrido, por meio desse momento de breve comentário sobre um produto 

impresso. 

 No encerramento do primeiro bloco é feita chamada para o próximo bloco, no 

qual a locutora ao citar a próxima “atração”, o comentário de Cláudio Brito, convida o 

ouvinte a manter-se vinculado com o objeto, a fim que ele se sinta atraído para 

continuar a acompanhar o programa, sem deixar-se amornar pelo intervalo presente 

entre um bloco e outro.         

       

7.2.2 Bloco 2: atualidades com inserção de opinião 

   No segundo bloco é inserido, preferencialmente, o comentário, ao vivo, de 

Cláudio Britto. Barbosa Filho (2003) qualifica o comentário como uma peça importante 

na programação radiofônica por criar “ritmo e amplia o cenário sonoro do receptor” 

(BARBOSA FILHO, 2003, p. 95). A presença do comentarista acrescenta um conteúdo 

opinativo ao objeto, além de informar e orientar o ouvinte a respeito do assunto 

abordado.  

Diferente do que sugere Marques de Melo apud Barbosa Filho (2003) que o 

comentário vem na sequência da notícia, no programa Supersábado o comentarista tem 

liberdade de escolher uma notícia que tenha veiculado nos dias que antecedem sua 

transmissão, e não necessariamente faça parte do roteiro do programa. Fronza (2014) 

explica que no momento que as pautas do programa são definidas, os comentaristas são 

informados, porém eles têm a liberdade de escolher sobre o que vão comentar, se eles 

acharem que o tema deles ele não conseguem acrescentar algo ao assunto podem 

escolher outro.  

Nessa edição do Supersábado, Brito comenta sobre a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF), de fixar o prazo de 60 dias para a divulgação oficial das 

decisões da corte: 

Bom dia, Viviana. Tudo bem, tudo bem com o nosso povo de Santa Maria. Um 

abraço a todos que nos ouvem na Gaúcha SM nesse Supersábado. Viviana, eu 

quero fazer uma referência ao dia do médico, antes do rápido comentário que 

farei sobre o tema que escolhi, que é o tema do prazo razoável para os 

processos terem fim na justiça. Mas não posso deixar passar o dia 18 de 

outubro, dedicado a São Lucas, na dupla comemoração que esse Santo inspira. 

São Lucas é protetor dos pintores e é protetorados médicos, porque além de 

evangelista, era médico e pintor. E por conta disso, a uma sacralização da 



37 
 

comemoração[...] A todos os médicos e médicas que nos ouvem, um grande 

abraço. Um grande abraço e a homenagem nesse dia que é sagrado, por tanto. 

E por fim, o tema que falo do tempo razoável da justiça, é apenas para 

registrar a decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro presidente do 

supremo Ricardo Lewandowski de estabelecer que doravante os ministros do 

supremo quando terminarem um julgamento terão o prazo máximo de 60 dias 

para entregarem a sua decisão por escrito, o chamado acordão, que é a 

sentença. A sentença que resulta de um julgamento colegiado é um acordão, 

que reúne os votos de todos que se manifestaram. Invariavelmente. Bom, para 

resumir a história, Viviana, nós temos hoje acumulados, nós temos reprisados 

no supremo tribunal federal dois mil processos findos, dois mil processos já 

julgados e que ainda não tiveram a decisão publicada, o acordão publicado, 

porque os ministros não entregaram na secretaria do tribunal os seus votos, a 

sua manifestação. E especialmente o relator de cada processo ou quando ele é 

vencido na votação, aquele que seja representante dos votos vencedores tem 

que entregar na secretaria do tribunal o conjunto de toda essa obra para que 

se publique um acordão. Porque com a publicação é que se torna efetiva a 

decisão, passa a ser obrigatória e abre, inclusive, prazos para eventuais novos 

recursos. Como a instituição federal fala que todos nós, cidadão brasileiros, 

temos o direito a um prazo razoável, a um tempo razoável dos processos e esse 

tempo razoável não foi decidido que tem é, quantos meses, quantos anos, 

quantos séculos. Pelo menos quanto a isso chegamos a um número agora. Os 

ministros do supremo nos processos que estiverem lá, no último grau da 

justiça, na suprema corte brasileira e fizerem o julgamento, depois do 

julgamento feito terão o prazo máximo de 60 dias para publicarem os benditos 

acórdãos. Eu quero festejar, porque finalmente descobri o tempo razoável do 

processo no caso do supremo: 60 dias. [...] Bom, nós sabemos e Santa Maria 

acompanha particularmente processos que já vão longe e que irão mais longe 

ainda. E por isso, eu entendi que era razoável fazer essa referência nesse 

Supersábado. 

 

O comentário contém o critério de atualidade, pois a decisão foi tomada no dia 

16 de outubro, dois dias antes da transmissão do programa. Também compreende o 

critério de notoriedade diretamente relacionada ao presidente do STF Ricardo 

Lewandowski. Esse critério é justificado por Traquina (2005) pela “importância 

hierárquica dos indivíduos envolvidos no acontecimento”.  Em virtude da decisão ter 

impacto na vida das pessoas, pode-se aplicar o critério de relevância. O quarto critério 

que se pode identificar no comentário de Brito é de novidade, apesar da informação de 

que existe um acúmulo de processos do tribunal, classifica-se como novidade por trazer 

um novo elemento: a decisão de Lewandowski. 

O comentário de Brito inserido logo no segundo bloco justifica-se pela sua fala 

conter os critérios de atualidade e relevância, pois os assuntos escolhidos são aqueles 

que tiveram uma ampla repercussão na mídia ao longo da semana. Desta forma seu 

comentário no início do programa preza pela harmonia do produto, visto ser uma 

incoerência deixar “uma coisa que já é notícia às 8 horas da manhã, deixar para ele 

comentar às 10 horas, lá no final do programa”, esclarece Fronza (2014).  
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Ao fim do comentário de Cláudio Brito, a locutora traz os destaques do site da 

Rádio Gaúcha. Com esta inserção pode-se identificar os processos de produção do 

programa e fica bastante transparente os usos da plataforma digital como fonte de 

informação.  

Por meio de seu enunciado “daqui a pouquinho vamos falar sobre o momento do 

parto”, Viviana busca capturar a fidelidade do ouvinte, para que ele permaneça atendo 

no programa. Apesar da entrevista ser no quarto bloco a locutora, prende a atenção do 

ouvinte através da inserção do comentário da jornalista Sara Bodowsky, que discorre 

sobre o assunto. Dessa forma, cria-se um envolvimento do ouvinte com o tema e, assim, 

ele vai permanecer vinculado ao programa para poder acompanhar a entrevista. 

Sara, a partir das duas formas de realização do parto, discorre sobre o 

desenvolvimento das crianças que nascem de parto natural. Para embasar sua fala, a 

comentarista traz dados de uma pesquisa realizada em Yale sobre o desenvolvimento 

cerebral de bebês, que é favorecido quando realizado o parto normal. 

 

“Muito bom dia ouvintes do Supersábado, ouvintes de Rádio Gaúcha 

Santa Maria! Olá, há muitas dúvidas ainda cercam o desenvolvimento cerebral 

e cognitivo de crianças que nascem do parto normal e daquelas que nascem de 

parto cirúrgico. Mas algumas questões estão cada vez mais claras para os 

médicos, os quais eu tenho conversado. Todo processo de nascimento, através 

do parto natural traz cada vez mais clareza sobre a maturação e o 

desenvolvimento que o processo de nascimento natural traz. Claro, guardada as 

situações em que vida da mãe ou do bebê correm risco de vida, e ai, é claro, a 

cessaria acompanhada é a melhor garantia de um nascimento saudável. A cerca 

de dois anos, pesquisadores da Universidade de Yale demonstraram que o parto 

natural favoreceria a expressão de uma proteína que é fundamental para o 

desenvolvimento cerebral dos recém nascidos, De acordo com esses 

pesquisadores, a presença dessa proteína é mais significativa quando o parto é 

normal. Em casos de cesárea, no entanto, a expressão dessa proteína fica 

comprometida, e em alguns momentos chega a ser enfraquecida. O estudo, ele 

foi realizado com camundongos e foi publicado na revista científica Plus One. 

Essa proteína, explicando de acordo com o que os especialistas repassam, ela é 

importante para o desenvolvimento adequando dos neurônios do hipocampo. O 

hipocampo possui estruturas localizadas nos lobos temporais do cérebro 

humano, que são aquelas responsáveis pelas memórias de curto e longo prazo, 

diretamente realizadas com o aprendizado das crianças. A relação do tamanho 

e da capacidade, no entanto, não ficou clara, mas essa também atua no sistema 

de navegação espacial e na ativação de hormônios que respondem às situações 

de estresse adaptando o corpo, ou seja, tudo que envolve o desenvolvimento 

cognitivo e também o desenvolvimento cerebral dessas crianças. O 

coordenador do estudo foi Tamas Horvath e ele, inclusive, fez um alerta 

naquela pesquisa, ao final da pesquisa, e acho que cabe muito porque a gente 

está conversando hoje aqui no Supersábado. Ele disse: ‘o número cada vez 

maior de cesarianas feitas por conveniência e não por necessidade médica, 

também, pode ter um efeito inesperado no desenvolvimento cerebral e no 

comportamento dos humanos’. E a gente pensa que sobre aprendizado e 

cognição a natureza, ela é muito sabia, e criança quando está pronta o corpo da 

mulher, também, dá os seus sinais. É claro, sempre guardas as condições 
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quando há risco para mãe ou para o bebê. Fica aqui minha participação, e eu 

volto semana que vem, Um abraço!” 

 

Em seu comentário identifica-se o critério notoriedade ao citar um estudo de 

pesquisadores de uma renomada universidade norte-americana. Também, identifica-se o 

critério de proximidade, mas não em termos geográficos, e sim culturais, pois o parto, 

nas palavras de Fronza (2014) “é o fechamento de um ciclo, sem dúvidas o mais 

importante para uma mãe”. 

Em seu comentário, Sara, aparentar deixar clara a sua inclinação pelo parto 

normal como a melhor escolha para uma mãe. E capta a inferência feita por Kaplun 

apud Barbosa Filho (2003), de que o comentário não procura “somente informar, como 

também orientar o ouvinte, influir sobre ele e incliná-lo em favor de uma determinada 

interpretação do fato, considerada justa e correta” (Kaplun apud Barbosa Filho, 2003, p. 

97).  

Novamente o clima é explorado, mas em forma de chamada para o próximo 

bloco que conta com a participação do especialista Cléo Kuhn, para falar sobre a 

temperatura para Santa Maria e região. “Daqui a pouquinho a gente vai conversar com 

Cléo Kuhn, nós vamos atualizar a previsão do tempo, mas antes no Gaúcha Hoje, o 

Cléo já tinha nos adiantado que a meteorologia prevê chuva, durante todo final de 

semana, em boa parte do estado”. 

Ao final do bloco é inserida trilha sonora, porém ao invés de entrar o artista 

selecionado nessa edição: Elvis Presley, o ouvinte é embalado pela música da banda 

Jota Quest, porém essa mudança na estrutura do programa tem uma justificativa. A 

banda estava com show marcado para o dia 18 de outubro, em Santa Maria, portanto 

Viviana Fronza utilizou a execução da música como gancho para inserir uma prestação 

de serviço, ao informar o local do show, o horário de abertura dos portões e os locais 

para adquirir ingresso.  

 

7.2.3 Bloco 3: meteorologia e boletim de notícias 

No terceiro bloco, a presença do meteorologista Cléo Kuhn, autentifica a 

chamada feita pela locutora no bloco anterior. Personagem constante em programas 

radiofônicos e televisivos do Grupo RBS, Kuhn, de forma simples, clara e descontraída 
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informa os receptores sobre clima e as previsões do tempo. Sua fala considerada 

credível para o público atribui, consequentemente, credibilidade ao objeto, 

estabelecendo assim uma estratégia de contrato de leitura. Entende-se que sua 

credibilidade, também, possa ser mensurada ao considerar o tempo disponibilizado ao 

especialista. Nessa edição do programa Kuhn permaneceu cerca de oito minutos no ar. 

Wolf afirma que “a audiência compartilha em grande parte os pontos de vista próprios 

dos emissores”, a partir de sua escolha pelo que deseja escutar e estabelece “uma 

relação casual entre as opiniões do destinatário e seu comportamento furtivo de 

comunicação de massa” (WOLF, 2002, p. 23). 

Conforme a característica primordial do rádio, o imediatismo, um repórter da 

rádio faz-se presente no estúdio para atualizar os ouvintes sobre a situação das moradias 

atingidas pela chuva, acompanhada de fortes ventos e queda de granizo, na madrugada 

que antecedeu o programa. 

“Em Santa Maria, até o momento, a Defesa Civil distribuiu cerca de 

380 metros de lona para auxiliar as famílias. Os principais estragos em 

telhados foram registrados nas localidades de Altos das Palmeiras, no distrito 

de São Valentim, Passo da Ferreira e bairro Urlândia. Houve alagamento na 

avenida Borges de Medeiros com a rua Samuel Kruschim e na rua Domingos 

Dalla Costa, no Pé de Plátano. De acordo com a Defesa Civil, as regiões com 

Vila Billy Bill, Vila Canários, Campestre, do Menino Deus, KM3, Itararé e 

Vila Ipiranga, estão sendo monitoradas devido a riscos de deslizamento, 

porque ficam na encosta do morro. Com a previsão da chuva no final de 

semana, a Defesa de Santa Maria ficará de prontidão até domingo. Já em 

Rosário do Sul, a prefeitura está sem lona para distribuir desde às sete horas 

da noite de sexta-feira. [...] Já foram distribuídos 25 mil metros quadrados de 

lona, e o material esgotou nas cidades da região. [...] Pelo menos 100 

profissionais da Defesa Civil, bombeiros e policias, estão em prontidão para 

atender a população [...]”. 

 

Nota-se que além de um boletim atualizado, o conteúdo traz serviços como a 

informação das equipes que estão à disposição das comunidades atingidas. Além dos 

critérios de atualidade, proximidade e relevância a notícia também abrange o critério de 

inesperado, tanto ao que se refere aos danos causados pelo tempo, quanto pelas suas 

consequências, como o esgotamento de lona. Por meio, da descrição do repórter emerge 

uma estratégia de contrato de leitura que está vinculado ao seu discurso. Wolf (2002) 

afirma que “a construção da noção de real, na medida em que visa, dentre outras coisas, 

levar o sujeito para o interior das cenas ou para apontá-los a realidade”, são 

consequências do contrato de leitura. 
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7.2.4 Bloco 4: grande tema, a entrevista 

O quarto bloco é constituído por um grande tema que pode ser: saúde, esporte, 

comércio, entre outros. “É um espaço maior dentro do programa que a gente vai discutir 

o assunto”, elucida Fronza (2014). O tema é definido por meio de assuntos que foram 

abordados ao longo da semana na rádio, sem fugir do factual. A partir dessa delimitação 

o tema da entrevista dessa edição discute os tipos de parto mais seguros tanto para a 

mãe, quanto para o bebê. O tema foi decidido em decorrência da notícia de que a 

Agência Nacional de Saúde revelou que deseja diminuir os partos feitos por cesariana.  

“Para ampliarmos esse assunto, estamos aqui no estúdio com o médico 

ginecologista e obstetra Rodolfo Melo Neto e das enfermeiras e doulas Tamiris Pugin e 

Luana Raznievski. Bom dia, muito obrigada pela participação de vocês”. Assim, 

Viviana Fronza introduz os especialistas que irão aprofundar a discussão.  

As fontes, segundo Wolf (2005), “são um fator determinante para a qualidade da 

informação produzida pelos meios de comunicação de massa”. As fontes atribuem ao 

objeto o critério de notoriedade, pois possibilita ao ouvinte ter acesso à fala de 

especialistas que possuem propriedade em suas falas.  

Nesse caso, a fidelização com o receptor se dá por meio de uma troca de 

informações que acontecem em decorrência das informações recebidas. Não, 

necessariamente, haverá interatividade, mas, ao receber o conteúdo, o ouvinte 

estabelece conexões com seus conhecimentos prévios. “Essa interdiscursividade – na 

qual o receptor constrói o sentido de acordo com sua cultura, crença e vivências, 

gerando assim diversos outros discursos – provoca um constante processo de 

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

Ghisleni (2010).   

Na sequência, Fronza faz a chamada para o próximo bloco: “a gente vai para 

um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente tem o comentário do Deni Zolin e 

também, a gente vai falar de futebol aqui no Supersábado. As novidades de Inter de 

Santa Maria e Riogranadense. E claro, todas as informações, com o José Alberto 

Andrade, da dupla GreNal. Já voltamos”. Segundo Verón (2004), afim de instituir um 

contrato, por meio do discurso midiático, “percursos múltiplos são propostos” ao 

ouvinte. Ou seja, por meio de sua fala, Fronza propõe que o ouvinte continue 

acompanhando a rádio, e se ele aceitar “assinar esse contrato”, no próximo bloco ele 

será informado sobre as novidades na editoria de esporte. 
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7.2.5 Bloco 5: esporte  

 No quinto e último bloco o verifica-se a participação do ouvinte por meio do 

torpedo. “Aqui pelo torpedo: 9966-3423. O Douglas, dizendo que em Caçapava do Sul, 

choveu 95 milimetros até hoje, e diz que nesse momento o tempo está nublado lá em 

Caçapava, e também tem vento. O Cristiano diz que na Vila Maringá, está sem 

condições de andar de carro e o ônibus da linha não vai até o final. Perguntando onde 

está a secretária de obras. Um recado, também, do Cristiano, aqui no torpedo da Rádio 

Gaúcha”. Assim, percebe-se que o espaço construído pelo enunciador para a ocupação 

do receptor, está tendo adesão. “É interessante perceber que essa ‘adesão’ cria para o 

ouvinte uma sensação de extrema aproximação com o locutor e a emissora” 

(SALOMÃO, 2003). 

 Chega o momento do comentário de Deni Zolin, repórter do Diário de Santa 

Maria, que escolhe explorar o tema “eleições”, mais especificamente as campanhas 

eleitorais de baixo nível e a disseminação de informações errôneas. Deni dá uma dica 

aos ouvintes, ao ter acesso às informações da internet “antes de passar uma informação 

adiante, minha dica é: procure se informar mais na internet sobre aquele assunto, para 

ver se é verdade ou não. E em muitos casos é bem fácil descobrir se os candidatos, se 

os partidos e se esses sites duvidosos estão ou não falando a verdade”. Como o 

comentário foi feito na semana anterior a do segundo turno das eleições, ele se adequa 

aos critérios de atualidade e relevância.       

 Encaminhando-se para o fim programa, com pautas mais leves como esporte, 

torna o clima mais leve. A participação do repórter de esportes do DSM possui um tom 

mais de conversa entre o repórter a locutora, do que de boletim esportivo. “Como teve 

muita movimentação de bastidores, nessas últimas duas semanas, na dupla RioNal, a 

gente quer saber as novidades. Pedro, bom dia!”, convida Viviana. 

Nos trechos pode-se perceber o clima de descontração e de bate-papo ente a 

locutora e o repórter:  

“Pedro: Do lado do Inter de Santa Maria, por exemplo, houve a renovação do 

conselho deliberativo do clube. São 130 novos conselheiros, é um número bem 

considerável. 

Viviana: A gente falava, até a pouco fora do ar, né Pedro?! Que é um número 

alto, o maior dos últimos anos, pelo menos. 

Pedro: Com certeza. É um dos maiores números de conselheiros dos últimos 

anos. E o que que o clube espera com isso, com esse aumento do número de 

conselheiros? Espera aumentar sua arrecadação. [...] 

Viviana: É uma boa estratégia, Pedro. 
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Pedro: É, é uma boa estratégia do clube. A única questão agora é ver se os 

conselheiros vão ser conselheiros ativos no clube, né?! Se vão quitar em dia suas 

mensalidades, enfim.  

Viviana: Os principais nomes do conselho, Pedro. 

Pedro: O presidente do conselho deliberativo do Inter de Santa Maria é o 

Rafael Pilar, foi reeleito [...] que é o grande nome hoje do conselho deliberativo do 

Inter de Santa Maria. 

Viviana: Bom, vale lembrar também, do Inter, que a eleição do presidente do 

clube está próxima. 

Pedro: Exatamente. Esses 130 conselheiros vão ter um papel fundamental 

inclusive, né?! Agora, no próximo dia 24 de outubro, quando clube vai eleger o seu 

presidente, né?! Na realidade tudo indica que o Marqueto, atual presidente Eliberto 

Marqueto, vai ser o presidente também para o ano de 2015[...]. 

Viviana: Bom, para gente fechar de Inter de Santa Maria e poder entrar na 

parte do Riograndese, Pedro [...] 

 Verón (2002) ao conceituar contrato de leitura, infere que as personagens 

propõem ao leitor, ao longo do programa, “atividades diversas e com os quais ele sente 

mais ou menos desejo de estabelecer uma relação, conforme as imagens que eles lhe 

dão, a maneira como o tratam, a distância ou a intimidade que lhe propõe” (2002, p 

236). Sendo assim, identificou-se o bate-papo como uma estratégia de aproximar o 

receptor, entendendo as inferências da locutora como forma de representar os 

questionamentos e os interesses do ouvinte.    

Dando sequência à editoria de esporte, o espaço é dedicado às informações sobre 

a dupla GreNal, na voz de José Alberto Andrade, ostentando grande credibilidade, como 

repórter esportivo da Rádio Gaúcha desde a década de 1980. Logo no início da sua fala 

percebe-se a proximidade que ele propõe ao ouvinte. “Bom dia, Viviana. Bom dia, 

amigos do Supersábado”. Por meio da palavra “amigos”, Salomão (2003) afirma que o 

ouvinte “se identifica com os atos de fala, a abordagem das coisas do mundo – ou seja, 

com o local que é construído para ele pelo enunciador”. 

Esse momento, muito se assemelha com o anterior, quando se identifica uma 

ambiente de descontração. Em ambos momentos, com o repórter Pedro Pavan e com Zé 

Alberto Andrade, estão presentes os critérios de atualidade, pois abordam as últimas 

informações que envolvem os principais times de futebol de Santa Maria e Porto 

Alegre; novidade, ao tratar sobre a nova equipe de conselheiros e as eleições do diretor 

do Inter de Santa Maria e a busca de reforços do Riograndese; proximidade, tanto em 

questão geográfica quanto cultural, pois o futebol é um grande fenômeno da população 

brasileira. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 No que tange à etapa de conclusão desse trabalho final de graduação percebe-se 

a importância de sinalizar que a proposta inicial da pesquisa consistia em analisar a 

rotina produtiva do programa Supersábado, veiculado na Rádio Gaúcha Santa Maria e 

identificar os critérios de notíciabilidade presentes nos elementos que estruturam o 

programa: notícias, comentários, entrevistas, execução de música. 

 Contudo, percebeu-se que identificar as estratégias de contratos de leitura 

presentes na escolha das fontes e das notícias, das vozes, tanto dos comentaristas, 

quanto dos entrevistados e dos repórteres específicos de uma editoria, viria enriquecer 

esse trabalho, tornando-se até mesmo crucial, afim de que se tenha uma análise mais 

completa do objeto. 

 Outra questão que foi necessário ser esclarecida para que se tivesse uma melhor 

compreensão do objeto era a definição de seu gênero. O que, no primeiro momento, 

parecia se adequar ao gênero de programas alternativos, de entretenimento ou 

radiorrevista. Ao pesquisar sobre gêneros radiofônicos, a partir das classificações 

propostas pelo autor Ferraretto (2001) esclareceu-se que o objeto se adequava ao 

formato híbrido.  

 Em relação aos critérios de noticiabilidade identificou-se atualidade, relevância e 

proximidade como os mais constantes e presentes nos cinco blocos do programa, 

reafirmando, assim, algumas características do rádio, como transmitir para cada ouvinte 

as informações que ele deseja saber: horário e temperatura atualizados, sobre o seu time 

de futebol, sobre a sua cidade e serviços que facilitem. No que tange a característica de 

opinativos, os comentários informam, atualizam e orientam o ouvinte a respeito das 

notícias que repercutiram ao longo da semana. 

 Por meio das técnicas de observação participante, entrevista e análise do 

programa foi possível identifica o que é, como um todo, um contrato de leitura. Além de 

investir em estratégias que mantenham o ouvinte acompanhando o programa, em sua 

estrutura estão inseridas estratégias que buscam envolver e instigar o receptor a assinar 

o vínculo de fidelidade não apenas com o objeto, mas com os demais produtos que o 

compõem, tais como: o site da Rádio Gaúcha, no qual Fronza afirma que o ouvinte pode 

encontrar“, as principais notícias de Santa Maria e região”; e os jornais impressos Zero 

Hora, de Porto Alegre e principalmente o Diário de Santa Maria, que não apenas está 
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presente no primeiro bloco com os destaques da edição do fim de semana, mas também 

ao decorrer do programa na presença de seus repórteres, que comentam o caderno 

cultural, por exemplo. Nessa edição contou-se com a presença de repórteres da editoria 

de esportes. O comentarista Deni Zolin, responsável pela “Página 2”, do impresso, 

também é presença constante no programa. 

Apesar do programa ser baseado nos moldes do Supersábado de Porto Alegre, 

acredita-se que sua rotina produtiva seja significativamente independente, trazendo de lá 

apenas a escolha da trilha sonora e os elementos presentes no período das 10h às 11h, 

no qual o ouvinte santa-mariense acompanha o programa veiculado na capital. 

Desta forma, percebeu-se que o Supersábado não possui amplitude apenas na 

sua proposta de mistura de gêneros e do tempo estendido, mas também de como ele é 

estruturado, com um “super” alcance e exploração de outros veículos midiáticos, sem 

extrapolar a oferta do Grupo RBS. 
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ANEXO 1- ROTEIRO DE PERGUNTAS FEITO PARA A EDITORA DO 

PROGRAMA ANALISADO, VIVIANA FRONZA 

1) Referente ao programa, ele introduzido junto com a programação da Gaúcha, 

quando ela foi implantada aqui em Santa Maria? 

2)    Você acredita que o programa se enquadra em algum gênero radiofônico? 

Qual? 

3) Quantas pessoas participam da produção do programa? E no programa? 

4) Existe um período de tempo exclusivo para a produção do programa?  

5) Existe uma divisão de turnos e equipes? Por exemplo para busca de pautas. 

6) Como é feita a seleção das notícias, do material que entra e também das 

entrevistas? 

7) O material que é noticiado durante o programa é apurado durante a semana? 

8) Como vocês têm acesso aos acontecimentos? Por meio de veículos de 

comunicação, fontes, release de imprensa? 

9) Quais os critérios para a seleção das pautas e entrevista? 

10) Quando a pauta, como funciona a busca pelas fontes e entrevistados? 

11) Já aconteceu da entrevista ser gravada? 

12) Na questão de critério, quais são os critérios que vocês consideram para entrar 

como notícia?  

13) Como foi feita a definição dos comentaristas? E a Sara e o Brito, tem a ver com 

Porto Alegre? 

14) E a trilha sonora? 

15) Vocês checam as participações dos ouvintes? 


