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RESUMO 

 

O presente trabalho visa descrever o programa Pretinho Básico, da Rádio Atlântida FM, RS, 

através das estratégias discursivas do seu apresentador, Alexandre Fetter, que são voltadas 

para a criação de vínculos entre aquela produção radiofônica e sua audiência. Para o 

desenvolvimento do trabalho de análise, foram examinadas seis edições sequenciais do 

programa. A escolha do corpus foi concomitante com o período de desenvolvimento da 

pesquisa, no período de abril a setembro de 2011, e as emissões selecionadas (um programa 

de cada mês) foram acessadas através de downloads pelo site da Rádio Atlântida FM e 

gravadas para posterior trabalho de análise das características das estratégias. O estudo se 

apoia em alguns conceitos sugeridos por autores que têm se dedicado a pesquisas sobre os 

processos de interação entre produtores e receptores de mensagens, no âmbito da 

comunicação midiática, além daqueles que analisam processos e estratégias discursivas das  

mídias. 

 

Palavras-chave: Interação; contratos de leituras; vínculos; conversação radiofônica 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to describe the Pretinho Básico, Radio Atlântida FM, RS, discursive 

strategies through its presenter Alexandre Fetter that are geared towards the creation of links 

between that radio production and its audience. For the development of analytical work, we 

examined six editions of the sequential program. The choice of the corpus was concomitant 

with the period of research development in the period April to September 2011 and selected 

emissions (a program of each month) were accessed through the site downloads of Radio 

Atlântida FM and recorded for later work analysis of the characteristics of strategies. The 

study will rely on concepts suggested by some authors who have dedicated themselves to 

research on the processes of interaction between producers and receivers of messages in the 

communication media, and analyze those processes and discursive strategies of the media. 

Keywords: Interaction; reading contracts; bonds; talk radio 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O rádio é o veículo de mais fácil locomoção para a cobertura dos fatos, por isso há 

uma maior possibilidade de divulgar notícias em primeira mão. Esta é uma, ou talvez a 

principal característica, que o torna indispensável no dia-a-dia de pessoas que querem estar 

informadas. 

O rádio é um veículo que encanta e produz identidades há muito tempo. Porém além 

de sua essência própria, o veículo abriga, dentro do estúdio, um dos grandes responsáveis por 

esse encantamento: o locutor. 

Nesse contexto, essa monografia tem como título “O rádio e a conquista do ouvinte: 

análise das estratégias do apresentador Alexandre Fetter no programa Pretinho Básico da 

Rádio Atlântida FM”. 

O estudo pretende analisar as estratégias construídas segundo várias linguagens 

utilizadas pelo apresentador Alexandre Fetter para se aproximar dos ouvintes, criando, assim, 

a fidelização do receptor. E tem, como problema de pesquisa, a seguinte pergunta: Como a 

instância de produção do programa, mediante o seu apresentador, desenvolve estratégias de 

aproximação com seus receptores, no sentido de construir vínculos e interações dos quais 

resultem processos de fidelização entre estas duas instâncias? 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é analisar as estratégias que o programa 

desenvolve através do apresentador Alexandre Fetter, cujo contrato de leitura tem como 

objetivo estabelecer padrões de aproximação e fidelização entre locutor – ouvinte. Como 

objetivos específicos, visamos descrever alguns aspectos específicos do programa “Pretinho 

Básico” e das estratégias usadas por Alexandre Fetter e expor características do contrato de 

leitura do objeto. 

O apresentador é a figura central, quem produz o modo de existência, deste tipo de 

programa que tem como gênero o diálogo entre os comunicadores do veículo a respeito dos 

mais diversos assuntos. 

Alexandre Fetter é um dos mais populares comunicadores jovens da história recente 

do rádio no Rio Grande do Sul. Neste estudo, é analisado apenas o programa Pretinho Básico. 

A atração, voltada ao público jovem, mas que abrange todas as faixas etárias, com informação 

e humor, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 13 horas, e a segunda edição às 18 horas. Aos 

sábados, o programa reprisa nos horários das edições normais. 
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O interesse pelo meio radiofônico é algo que cultivo desde antes da faculdade. Desde 

cedo sempre escutei muito rádio, mas foi o extinto Programa Y, da Rádio Atlântida, que 

despertou meu interesse em trabalhar com o veículo. 

Decidi entrar na faculdade de Jornalismo para trabalhar com rádio. Durante muito 

tempo esse foi meu único objetivo, porém no decorrer do curso me deparei com áreas que 

chamaram meu interesse, como a televisão. Mas sem esquecer a paixão pelo veículo 

radiofônico. 

No quinto semestre do curso de Jornalismo, ao cursar a disciplina de Radiojornalismo 

I, foi que aprendi um pouco mais sobre sua história. Também conheci o texto radiofônico e 

pude desenvolver minha locução em diversas atividades oferecidas na disciplina. 

Ao exercer atividades no laboratório de rádio, percebi a importância deste veículo 

como canal informativo e interativo, que atinge todas as classes sociais, devido à sua 

agilidade e instantaneidade. O que sempre me atraiu nesse meio de comunicação é a 

facilidade de atingir milhares de ouvintes, em qualquer lugar. 

A ideia de estudar o programa Pretinho Básico surgiu com o meu encantamento pela 

apresentação de Alexandre Fetter. Acompanhei a atração desde seu começo e admito que não 

gostava muito de Fetter. Para mim, ele era o chato que acabava com as brincadeiras, porém, 

com o passar do tempo e o meu amadurecimento, comecei a identificar-me com o âncora do 

Pretinho. 

Uma vez escutei no rádio que o maior reconhecimento que um locutor pode ter de seu 

trabalho é quando o ouvinte escuta a sua voz e sabe identificar quem está falando. Isso foi 

algo que me marcou e daí em diante procurei um apresentador que me fizesse reconhecer sua 

voz. E o encontrei quando ouvi Fetter no rádio. Reconheço sua voz de imediato e também me 

reconheço na figura do locutor, nas suas opiniões. 

Este trabalho estrutura-se da seguinte maneira: O primeiro capítulo é esta introdução à 

pesquisa – onde consta a apresentação do tema, do objeto, do problema e a justificativa para a 

escolha do assunto aqui tratado. O segundo capítulo, Revisando trabalhos, tem o objetivo de 

mapear como o tema do rádio tem sido estudado, buscando convergências e diferenças que os 

estudos têm com a nossa proposta. Para tanto recorro a diferentes fontes como monografias, 

teses de doutorado e pesquisas sobre a comunicação radiofônica. 

No terceiro capítulo, Construindo apoio, detenho-me nas teorias que mobilizei para 

iluminar meu objeto. Os conceitos de contrato de leitura e de enunciação assumem papéis de 

destaque, pois é por intermédio dos seus dispositivos analíticos que procuro solucionar o 

problema de pesquisa. 
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No quarto capítulo, Pretinho em análise, encontra-se a descrição das características do 

programa Pretinho Básico. Nos subitens deste capítulo estão desenvolvidas informações sobre 

o histórico, a biografia de Alexandre Fetter, o contexto e estrutura do programa, a análise da 

emissão e, por fim, as estratégias de conquista do ouvinte, por ele desenvolvidas. 

O quinto capítulo contempla as considerações finais sobre este estudo desenvolvido na 

disciplina de Trabalho Final de Graduação II, do curso de Jornalismo da Unifra. 
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2 REVISANDO TRABALHOS 

 

Neste capítulo vamos mapear estudos relacionados com o nosso tema, especificamente 

pesquisas que enfocaram o rádio como seu objeto. O objetivo é mapear como o tema do radio 

tem sido estudado, buscando convergências e diferenças que os estudos têm com a nossa 

proposta. Para tanto, recorro a diferentes fontes, como monografias, teses de doutorado e 

pesquisas sobre a comunicação radiofônica. 

O estudo “Midiatização radiofônica nas memórias da recepção: Marcas dos processos 

de escuta e dos sentidos configurados nas trajetórias de relações dos ouvintes com o rádio”, de 

Bianchi (2010), apresenta como problemática fundamental os processos de constituição da 

cultura radiofônica na recepção, configurados como memória dos ouvintes que 

acompanharam o desenvolvimento do rádio. 

Bianchi (2010) entrevistou ouvintes que são idosos, considerando as apropriações, 

usos, sentidos e mediações envolvidas na trajetória. Busca responder, em suas pesquisas, à 

seguinte questão: como os processos de constituição do rádio, como mídia, se concretizam nas 

trajetórias de escuta constituídas como memória radiofônica na recepção? 

A pesquisa apresenta duas vertentes: de um lado, a perspectiva, posição, situação, 

lugar que ocupa o receptor no processo comunicacional radiofônico, e de outro, o processo de 

midiatização que atravessa a existência dos indivíduos. 

A memória radiofônica no campo da recepção trata não apenas de um acionamento de 

uma lembrança, mas também da marca de um relacionamento histórico com o midiático, que 

possibilita aos ouvintes estabelecerem relações, de realizar comparações, de configurar 

competências radiofônicas e matrizes de gosto. 

O rádio é o primeiro veículo de comunicação de massa que passou a fazer parte do 

conjunto social de vida dos indivíduos e transformou seus costumes e hábitos. Essa 

característica se deve a vários fatores. O primeiro deles talvez seja a oralidade que, hoje, se 

mostra transformada. 

Ao tratar de recepção no rádio, a cultura oral tem relevância significativa, pois é 

através dela que o público alia-se ao meio. A voz não é composta apenas da fala humana. Os 

efeitos produzidos, as músicas, e o locutor, por exemplo, compõem um quadro de oralidade e 

sonoridade midiatizada.  
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Segundo Bianchi (2010), dentro do universo da oralidade, há a presença do elemento 

sonoro que é uma marca que orienta, distingue, e constitui não só o fazer radiofônico, mas que 

também mobiliza os sentidos da escuta. 

O som opera de diferentes maneiras, marcando presença na vida dos sujeitos. Ele está 

vinculado ao caráter relacional, entre a audição e a afetividade, pois entende-se que o sentido 

auditivo está ligado às vivências afetivas do ouvinte. 

A tese aborda também a linguagem radiofônica. A síntese utilizada para compreender 

a maneira que essa linguagem pode ser compreendida é desenvolvida por Balsebre (2007): 

 

Lenguaje radiofônico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas 

por los sistemas expressivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el 

silencio, cuja significacción viene determinada por el conjunto de los recursos 

técnico – expressivos de la producción sonora y el conjunto de factores que 

caracterizan el proceso de percepción sonora y imaginativo – visual de los 

radioyentes (BALSEBRE, 2007, p. 27). 

 

Além dos autores Balsebre e Eliseo Verón, em sua pesquisa, a autora também utilizou 

teóricos como Barbero, Bachelard, Matta e Bauman, entre outros. 

Em outro trabalho, “A participação do rádio nas construções e sentidos do rural vivido 

e midiatizado”, Bianchi (2010) investiga e analisa as relações simbólicas que se dão no 

relacionamento entre o rural vivido e as lógicas da mídia radiofônica que constroem o rural 

midiatizado. 

A análise foi feita a partir da escuta dos programas “Hora do Chimarrão” (emissora 

Erechim AM) e “Brasil de Norte a Sul” (emissora Difusão AM). Os programas são veiculados 

em Erechim no Rio Grande do Sul, mas a escuta é investigada em três comunidades rurais no 

interior do município: Linha Batistela, Povoado Coan e Linha Bigolin. 

Como objetivo, o estudo busca compreender de que maneira se constroem e são 

veiculados os sentidos na relação mídia radiofônica e público. Os aspectos pesquisados dizem 

respeito às estratégias utilizadas para a vinculação do que é considerado sentido rural 

midiatizado. 

Tais estratégias estão relacionadas à construção de discursos, uso de aparatos técnicos, 

recursos utilizados pelo apresentador, diferentes inserções dos ouvintes, entre outras. A 

construção do discurso é analisada a partir da identificação das marcas discursivas. 

Na presença das marcas discursivas é onde irá configurar-se o lugar ocupado pelo 

rural midiatizado através do discurso. A existência ou ausência das marcas no discurso é uma 

das instâncias de análise das estratégias utilizadas nas produções. 
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Os aparatos técnicos são observados no sentido de verificar o seu papel e a maneira 

que são utilizados no programa. O sentido que atribui-se ao rural passa pela instância da 

recepção, que pode dar-se através das músicas, notícias veiculadas e comentários do 

apresentador. 

O papel do espaço publicitário é relevante, pois o comercial gravado, narrado pelo 

apresentador e os sentidos são estratégias de convencimento utilizadas pelos âncoras dos 

programas radiofônicos em algumas ocasiões. 

Segundo Bianchi, a presença dos comentários e humor no discurso do apresentador 

configura-se como uma estratégia de reconhecimento e legitimação que resultam em diálogo 

com os ouvintes e em uma audiência maior. 

Numa outra perspectiva, Bessa (2004), em “O aspecto vocal no rádio jornalismo”, 

analisa a força da voz na prática do radiojornalismo. Busca-se compreender em sua 

investigação a influência da voz dos profissionais de rádio na percepção das mensagens, por 

parte dos ouvintes.  

O objetivo visa também conhecer as preferências dos ouvintes em relação aos tons de 

voz dos radiojornalistas, tentando ao mesmo tempo conferir qual a importância atribuída à 

voz na comunicação radiofônica e como ouvintes classificam e caracterizam as vozes.  

A voz é elemento decisivo no processo de personalização da informação, introduzindo 

uma dimensão de intimidade e liberdade na comunicação. Essa liberdade é explicada pelo fato 

do locutor não ser visto pelos ouvintes, assim ele fica mais descontraído. Segundo Lavoinne 

(apud BESSA, 2004), a voz passa uma maior subjetividade que favorece o ouvinte, visto que 

o locutor deixa ao seu público uma impressão que vem das palavras e também do tom da sua 

voz. 

A percepção da importância da voz e do discurso dos apresentadores e a criação de um 

estilo próprio, ou de uma assinatura auditiva, tornam-se importantes para demarcar estilos 

entre os locutores e as emissoras de rádio. 

As emissoras, antes de demarcarem o estilo dos profissionais, demarcam o público 

alvo. É o público que irá definir a produção das mensagens, tanto na sua forma como no seu 

conteúdo. As emissoras buscam profissionais que apresentem capacidade para criarem 

personagens vocais que estejam de acordo com o seu público alvo. Assim, pode-se dizer que 

mais do que criar um personagem, o profissional cria um vasto arquivo de imagens vocais 

que, para o seu benefício, terão de ser credíveis. 
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O profissional de rádio tem que se aproximar do ouvinte. Cabe ao apresentador 

perceber que é seu papel cativar o receptor, utilizando seus atributos vocais e suas qualidades 

de comunicador. 

Através das entrevistas realizadas, Bessa (2004) descobriu que a credibilidade não é só 

procurada por parte dos que fazem informação, mas também por aqueles que animam os 

programas das emissoras. Tantos os animadores quanto os diretores entrevistados têm 

consciência de que a voz é um instrumento com grande influência no produto final. 

Segundo Antón (2001), um locutor não deve apenas se preocupar com o domínio da 

locução, ele deve possuir certo conhecimento e manejo da sua voz aplicando ao tipo de 

mensagem que quer transmitir. 

Durante muito tempo, a linguagem radiofônica foi elaborada como puro texto na 

procura do locutor/jornalista que fosse neutro, um mero instrumento de estúdio. Porém, a voz 

neutra deveria estar conotada de credibilidade, confiança, autoridade, elegância e 

aproximidade para que o público se sentisse identificado e acreditasse no que era dito. 

O surgimento do animador, como é apontado por Meneses (2003), foi na década de 80 

com o aparecimento das rádios piratas. Hoje, o animador é mais que um locutor ou 

apresentador e essa mudança deve-se ao fato do jornalista/apresentador/locutor ter começado 

a escrever o texto, o que os libertou da função de “papagaio” e os obrigou a redefinir sua 

existência. 

O animador dá a voz para uma rádio que quer ser mais dinâmica e que exige que seus 

profissionais tenham um diferencial. Este não desempenha o mesmo papel do jornalista, 

embora alguns animadores sejam jornalistas. O papel, tal como o nome indica, é animar, 

prender a atenção dos ouvintes, mesclando boas conversas com músicas e apresentação de 

outros blocos. 

É essencial que o animador adote uma postura e atitudes próprias que o diferencie dos 

outros. Isso pode dar-se através da linguagem utilizada ou dos fatos que ele irá comunicar. 

Como base para o trabalho, Bessa (2004) utilizou autores como Barthes (2003) e 

Meditsch (2005), entre outros. 

“Rádio e assistencialismo: Um estudo de recepção do programa de João Carlos 

Maciel”, de Freitas Júnior (2007), em seu trabalho final de graduação, tem como objetivo a 

realização de um estudo de recepção com os ouvintes. Através de estudo de caso, buscou-se 

esclarecer a repercussão do programa de rádio do apresentador João Carlos Maciel, tanto na 

sua caracterização, como na sua identificação com os ouvintes. 
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O objeto analisado é o programa de João Carlos Maciel. A atração possui um caráter 

assistencialista e uma grande audiência. Após abordar algumas questões teóricas sobre o 

rádio, linguagem e gêneros, o autor, no capítulo três, traz o histórico do apresentador, roteiro e 

descrição do programa. 

É inevitável falar da linguagem no rádio. Barbosa Filho (2003) analisa a linguagem 

radiofônica no âmbito das suas transformações do seu começo ao formato atual. Conforme o 

autor explica, o rádio anteriormente, apesar de elitista, era considerado amadorista, pois era 

composto, principalmente, por artistas, que tinham como principal característica a 

improvisação. 

Com o avanço urbano e tecnológico aliado à popularização do rádio, as funções e 

encargos dentro das emissoras foram se profissionalizando, o que implica em uma melhora 

em termos de produção e apresentação. Com isso, a mídia deixa de utilizar termos formais e 

passa a usar outros mais utilizados no dia-a-dia, concebendo o linguajar informal, 

aproximando-se mais da população e por conseqüência, concebendo um número maior de 

ouvintes.  

Segundo Freitas Júnior (2007), no caso do programa analisado, pode-se dizer que a 

forma de expressar do apresentador ajuda a atingir um público maior, fazendo que esta 

proximidade de expressões possibilite a interação ouvinte e apresentador. O que é muito 

utilizado no programa João Carlos Maciel, a intervenção e participação do público no 

programa. 

A capacidade do rádio de falar com milhões de pessoas possui a característica de 

intimidade, como se o apresentador falasse para cada ouvinte individualmente. Freitas Junior 

(2007) ressalta que expressões como “amigo ouvinte”, enquetes e participações ao vivo 

possibilitam ainda mais está individualidade do ouvinte. 

Severo (2006) diz que o rádio é singular como veículo de comunicação e esse 

paradigma está ligado ao fato de que o ouvinte é quem faz a cena. O ouvinte cria um cenário a 

partir do que está sendo dito. O locutor é um mero reprodutor de um processo que está na 

imaginação da audiência. Por isso, a comunicação no rádio é incontrolável. 

McLeish (2001) afirma que quem produz os textos e comentários para o rádio escolhe 

as palavras de modo a criar as devidas imagens na mente do ouvinte, por se tratar de um meio 

sem imagens. Pode-se dizer, também, que o tom ou enfoque dado ao ler a mensagem pode 

influenciar na forma do ouvinte assimilar o que está sendo dito. 

Sobre o tema da recepção radiofônica, Thompson (1995) nos diz que é o estudo dos 

comportamentos humanos em uma comunicação. A finalidade do estudo é entender o que 
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leva o emissor à ação sobre um fato, e o que faz o receptor receber a informação e como ele a 

recebeu. 

Freitas Júnior (2007) entrevistou ouvintes para entender como eles classificam o 

programa e se possuem algum vínculo pessoal com o apresentador João Carlos Maciel. Na 

pesquisa foi possível observar que a forma de recepção vai de encontro aos conceitos dos 

autores, que um mesmo produto pode ser consumido de diversas formas diferentes, 

dependendo do contexto analisado. 

Canellas (2009), em “Rádio: alguns aspectos estéticos dos estudos de recepção”, trata 

da criação de uma memória social subjetiva, produzida a partir dos afetos dos emissores das 

mensagens. 

Rudolf Arnheim (apud CANELLAS, 2009) acompanha o surgimento do rádio. O 

teórico dedicou-se à questão da estética radiofônica e concedeu a ela um status de “arte 

radiofônica”. O autor ajuda a compreender de que forma era feito o rádio no início e 

desenvolve uma teoria preocupada em mostrar o apuro estético do veículo e a exuberância 

artística da linguagem criada no rádio. 

Em “O diferencial da cegueira: estar além do limite dos corpos”, Arnheim (apud 

CANELLAS 2009, p. 230) trata da estética radiofônica. O autor percebe a tendência artística 

no modo de produzir rádio naquela época. Esse é um universo que não existe mais, mas que 

de alguma maneira ainda se ouve na diferença entre a linguagem dos comunicadores/ 

locutores e dos âncoras/jornalistas das rádios de notícias – que estão presentes tanto na AM 

como na FM. 

O teórico percebia a expressão radiofônica como arte e não a enxergava defeituosa. 

Arnheim então criou o conceito de “elogio à cegueira”, que contesta a suposta necessidade da 

mensagem radiofônica de um complemento imagético. 

Canellas (2009) utiliza a proposta de Arnheim no que diz respeito à crítica dos 

argumentos que consideram a linguagem radiofônica incompleta, ou antes, necessitando do 

repertório imagético – imaginativo do ouvinte para afirmar-se. 

De acordo com Meditsch (2005), Arnhein citou, em seu texto, exemplos de como a 

cegueira poderia favorecer a sensibilidade e o intelecto aos conceitos, ao pensar e ao sentir. 

Destacou ainda que, em uma arte onde a palavra seja o centro, que tem no locutor a forma 

mais pura deste uso, só poderia promover o exercício máximo da abstração. 

Canellas (2009) segue o fluxo proposto por Arnheim – que classifica a voz no rádio 

como um canal amplificador da emoção – e convida o ouvinte a acompanhar o pensamento de 
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Zumthor (1993), que faz da voz e do meio rádio, elementos fundamentais de reflexão 

contemporânea. 

Zumthor (2000) possibilita entender a recepção como performance, que é o estado no 

qual algo que reconhecemos passa da virtualidade a atualidade. A performance é um 

momento privilegiado da recepção, onde os atores radiofônicos concretizam, atualizam 

virtudes presentes numa memória ante predicativa – que constitui-se no limite entre o que não 

se percebe e o percebido. 

Zumthor (1993) revolucionou o campo da poesia, do rádio e da literatura medieval, ao 

reconhecer na oralidade um princípio fundamental. Segunda Golin (2005), a obra do teórico 

transcende os estudos literários e oferece referências fundamentais para pensar o rádio. 

Ao estudar o rádio é impossível deixar de lado os estudos de recepção. O termo 

“estudo de recepção” é considerado uma zona escorregadia, no sentido de mostrar “agilidade 

de um uso pouco pertinente e rigoroso das noções derivadas da teoria literária ou da semiótica 

discursiva” (MATTA, 2005 apud CANELLAS, 2009, p. 230). 

A recepção, para Zumthor (2000), é um termo histórico – mero facilitador da 

compreensão. A performance consiste em um ato comunicacional imediato capaz de 

modificar o conhecimento. O teórico vê na performance o sentido de uma existência 

transitória, contraída naquele instante em que se dá pelas lacunas da linguagem. 

Canellas (2009) levanta uma hipótese que poderia promover um bom tema de estudo 

no campo da recepção. A hipótese é a de que o rádio é o meio que mais se presta à produção 

de sentidos do imaginário – imagético. Isso não quer dizer que o meio seja incompleto e 

necessite da imagem como um complemento, mas naquilo que move, em alguma medida, a 

imaginação dos que fazem e ouvem rádio. 

A autora conclui seu trabalho afirmando que a situação performática midiatizada pelo 

rádio pode ser considerada uma revanche para com as outras mídias – para os quais a 

visualidade é imperativa -, diluindo a ação conjunta da recepção e, ampliando e referendando 

um ponto de vista: o de que os programas, as vinhetas e os fragmentos de vozes contêm um 

caráter performático, criativo e inovador. 

Canellas (2009) utilizou autores, como Arnheim, Golin, Matta, Meditsch e Zumthor, 

entre outros. 

“Contratos de leitura: narrativas do cotidiano como estratégia de captura da recepção 

no rádio”, de Kroth (2010), artigo que representa a fase inicial de um estudo em nível de 

doutoramento, busca observar as estratégias discursivas utilizadas pelo radialista João Carlos 

Maciel, que é locutor de um programa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 
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O que se quer analisar é por que o apresentador volta-se para as individualidades ao 

fazer uso de narrativas do cotidiano, formando, assim, um vínculo com a audiência. A busca 

pela audiência se reflete na produção de programações de diversos gêneros, e em 

comunicadores capazes de capturar o receptor por meio do seu discurso, onde a finalidade é 

adquirir um público maior e diferenciar-se da concorrência. 

O programa possui caráter assistencialista e o radialista individualiza a conversa. Isso 

se dá pelo uso de palavras e termos específicos, conforme informações sobre o receptor que 

são adquiridas antes de colocá-lo no ar. O locutor tenta imaginar como o ouvinte sente-se e 

lida com os fatos que deseja desabafar ao telefonar, enviar cartas e emails ao programa. 

Segundo Kroth (2010), “parece haver uma receita de como falar com cada receptor. Se 

o caso for uma reivindicação, declaração de amor ou apenas um pedido de música, João 

Carlos Maciel é capaz de mediar a solução das insatisfações da audiência por meio de 

dizeres” (KROTH, 2010, p.11). 

A relação entre receptor e emissor pode-se dar através de contratos de leitura, que 

referem-se às propriedades do discurso que permitem a um suporte criar e manter a relação 

com seus leitores. 

No campo de produção, os operadores desenvolvem suas práticas discursivas ao 

imaginar como os ouvintes se inter-relacionam. De acordo com Fausto Neto (1995): 

 

A noção de recepção é construída pelo campo emissor com base em certas 

referências que o primeiro recebe do segundo, mediante o jogo de envios e re-envios 

de signos situados sociodiscursivamente (FAUSTO NETO, 1995, p. 198). 

 

O uso de narrativas do cotidiano pode ser visto como uma estratégia para estabelecer 

contrato de leitura. As histórias contadas pelos receptores em diferentes momentos de 

interação aliado à forma como o campo de produção apropria-se e faz uso das narrativas que 

recebe, constitui-se um espaço capaz de desencadear uma prática significante, em que o meio 

é pensado como um espaço onde os diferentes atores desempenham papéis distintos, 

produzindo o sentido em conjunto. 

O autor utiliza, como base, os conceitos de Verón, Barthes, Eco, Fausto Neto e 

Salomão, entre outros. 

Outro conceito relevante para a minha pesquisa é desenvolvido por Benveniste (1970), 

em “O aparelho formal da enunciação”, que nos diz que o emprego das formas é uma parte 

necessária de toda descrição linguística que deu lugar a muitos modelos, e que o emprego da 

língua é entendido como um mecanismo total e constante que afeta toda a língua. 
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A definição de enunciação está relacionada com o emprego da língua como sendo a 

necessidade de referir pelo discurso. A enunciação é vista como um processo onde o locutor 

mobiliza a língua por sua própria conta. É o ato de apropriação da língua que introduz aquele 

que fala na sua fala. 

A enunciação transforma a língua em discurso pelo emprego que o locutor faz dela. 

Benveniste (1970) estuda este processo sob três aspectos. O primeiro é a realização vocal da 

língua. Os sons emitidos e percebidos procedem sempre de atos individuais. 

A enunciação supõe a conversão individual da língua em discurso. Benveniste (1970) 

explica que: 

Aqui a questão – muito difícil e pouco estudada ainda – é ver como o “sentido” se 

forma em “palavras”, em que medida se pode distinguir entre as duas noções e em 

que termos descrever sua interação. É a semantização da língua que está no centro 

deste aspecto da enunciação, e ela conduz à teoria do signo e análise da significância 

(BENVENISTE, 1970, p. 83). 

 

Outra abordagem consiste em definir a enunciação no quadro formal de sua realização. 

Para isso, o autor, ainda, tenta mostrar no interior da língua, os caracteres formais da 

enunciação a partir da manifestação individual que ela atualiza. 

Na enunciação, o autor considera o próprio ato, as situações em que ele se realiza, os 

instrumentos de sua realização. O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz o 

locutor como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. De acordo com Benveniste 

(1970) 

 

Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. Depois da 

enunciação, a língua é efetuada em uma instancia de discurso, que emana de um 

locutor, forma sonora que atinge o ouvinte e que suscita uma outra enunciação de 

retorno (BENVENISTE, 1970, p. 84). 

 

O locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor 

por meio de índices específicos. Quando ele se declara locutor e assume a língua, ele implanta 

o outro diante de si, qualquer que seja a aproximação que ele atribui a esse outro. 

O ato individual de apropriação da língua introduz aquele que fala na fala. Este é um 

dado característico da enunciação. A presença do locutor na enunciação faz com que cada 

parte do discurso forme um centro de referência interno. Essa situação se manifesta por 

formas específicas cuja função é colocar o locutor em relação constante com a sua 

enunciação. 
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A terceira abordagem diz respeito à enunciação que é constituída pelo paradigma 

inteiro das formas temporais. A relação com o tempo merece atenção para que seja possível 

entender sua necessidade. 

A temporalidade é produzida pela enunciação. Benveniste explica que da enunciação 

resulta a instauração da categoria do presente, e daí nasce a categoria do tempo. 

O presente é a origem do tempo, sua presença no mundo só é possível pelo ato da 

enunciação. O homem não dispõe outro meio de viver o “agora” e de torná-lo atual senão 

realizando-o pela inserção do discurso. 

A enunciação também fornece as condições necessárias às funções sintáticas. A partir 

do momento em que o enunciador usa a língua para influenciar o comportamento do 

alocutário, ele dispõe de um aparelho de funções. 

Entre elas, estão a interrogação (que constrói uma enunciação para receber uma 

“resposta”); a intimação (pedidos/ordens são dados através do uso do imperativo e do 

vocativo); e a asserção (visa comunicar uma certeza – essa função é a manifestação mais 

comum da presença do locutor na enunciação). 

Para Benveniste (1970), o que caracteriza a enunciação em geral é a acentuação da 

relação discursiva com o parceiro. O autor explica: 

 

Esta característica coloca necessariamente o que se pode denominar o quadro 

figurativo da enunciação. Como forma de discurso, a enunciação coloca duas 

“figuras” igualmente necessárias, uma, origem, a outra, fim da enunciação. É a 

estrutura do diálogo. Duas figuras na posição de parceiros são alternativamente 

protagonistas da enunciação. Este quadro é dado necessariamente com a definição 

da enunciação (BENVENISTE, 1970, p. 87). 

 

O estudo de Benveniste mostra-nos que o signo é repensado, o sentido ocupa o lugar 

principal e o sujeito torna-se o centro de referência para a construção do sentido no discurso. 

O trabalho “A performance como lugar central no processo de fidelização do público”, 

de Fraga (2007), discute as estratégias adotadas pela produção de um programa radiofônico 

como forma de fidelizar o público, tomando como referência a performance do locutor. 

O objeto analisado por Fraga é o “Programa Jairo Maia” (PJM), veiculado no Espírito 

Santo, pela Rádio Gazeta AM. O programa é líder de audiência entre os programas populares 

regionais há mais de quarenta anos. 

De acordo com a autora, o processo de fidelização do público está ligado às formas 

dialógicas das práticas discursivas tanto por parte do radialista e sua equipe quanto dos 

ouvintes. 
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Os elos entre locutor e público se dão através de algumas habilidades pessoais 

desenvolvidas por quem comanda o programa. Os apresentadores que destacam-se, na maioria 

das vezes, conseguem isso por meio da sua “performance”. 

O “Programa Jairo Maia” possui mais de 60 mil ouvintes por minuto, segundo dados 

do IBOPE, e recebe mais de 300 ligações diárias, além de cartas e visitas ao estúdio. O 

locutor em questão apresenta um estilo semelhante aos diversos comunicadores populares do 

país, e é a maior atração do programa. 

A partir disso pode-se perceber que a peça radiofônica apresenta estratégias claras por 

parte do locutor para conquistar o seu ouvinte. Para entender o significado da performance, 

Fraga apóia-se no conceito de Zumthor. 

Segundo Zumthor (apud FRAGA, 2007), a performance é uma expressão usada por 

pesquisadores que dedicam-se ao estudo de manifestações culturais, como conto, canção, 

ritmo e dança. A performance é a “fonte da eficácia textual” (ZUMTHOR, 2000 apud 

FRAGA, 2007 p. 2).  Ou seja, é a forma de transmissão de uma obra, o que está ligado à ação 

do intérprete e à resposta do público. Ela está conectada à competência, a um “saber-ser”, 

compreendendo a conduta do intérprete ao transmitir conhecimento. 

No momento que o locutor assume a responsabilidade da mensagem emitida, ele 

transmite sua marca, cuja eficácia estaria no reconhecimento do receptor. O autor constata que 

“a performance é o único modo vivo da comunicação” e observá-la como “fenômeno 

heterogêneo”, apontando para uma “adaptação progressiva” entre a performance das culturas 

de tradições orais e a leitura solitária e silenciosa.  

O autor transita no universo da literatura para estudar essa questão. Ele traça uma 

diretriz nesse campo e questiona o funcionamento, as modalidades e o efeito das transmissões 

orais da poesia. 

A discussão do autor é baseada em uma lembrança da sua adolescência. No caminho 

de casa e da escola, em Paris, ele acompanhava a apresentação de cantores pelas ruas, o que 

deixou marcas em sua memória. 

A multiplicidade de atos vocais, identificada na teatralização promovida por esses 

cantores, contribuiu para uma das abordagens sobre a performance. Zumthor (2000) nos diz 

que: 

 

A canção que cantava o ambulante de minha adolescência implicava, por seus ritmos 

(os da melodia, da linguagem e do gesto), as pulsações do corpo desse cantor, mas 

também do meu e de todos nós em volta. Implicava o batimento dessas vias 

concretas, em um momento dado; e durante alguns minutos esse batimento era 
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comum, porque a canção o dirigia, submetia-o à sua ordem, a seu próprio ritmo 

(ZUMTHOR, 2000, p. 46). 

 

A lembrança da cena performática descrita fez com que o autor produzisse nesse 

campo de pesquisa, cujo conceito, que mistura a natureza do meio oral e do gestual, é 

classificado como ritualização da linguagem. 

No rádio essa ritualização é mantida sem o gestual. “Não se pode visualizar o corpo, 

mas suas pulsações estão presentes na plasticidade da voz, respiração, sentimentos” (FRAGA, 

2007, p. 4). 

No rádio, a performance é instrumento fundamental para garantir a fidelização do 

ouvinte. Por isso, para compensar a ausência do corpo, o locutor utiliza a linguagem 

coloquial, uma forma simples de comunicar-se com o receptor e criar elos. Além das 

estratégias do comunicador, o meio radiofônico recorre aos recursos técnicos (efeitos sonoros, 

músicas) para criar um cenário imaginário. 

Fraga (2007) diz que outros elementos significativos nesse processo comunicacional 

são mito e carisma. Para Barthes (2003), o mito é uma fala, um sistema de comunicação, uma 

mensagem que toma forma a partir de condições especiais para que a linguagem se transforme 

em significação. Segundo o autor, o mito não se define pelo objeto de sua mensagem e sim 

pela maneira que é proferido. 

Na cena performática, o carisma também gera significações. Esse fator é 

preponderante para que o ouvinte sintonize seu aparelho de rádio em um programa e não em 

outro. 

A fidelização do público do PJM, segundo Fraga, deve-se, em grande parte, ao 

carisma que o locutor demonstra na relação com os seus receptores. 

Para conquistar a fidelidade do ouvinte, que lhe delega o lugar de autoridade, o locutor 

perpassa um processo importante em busca da tão esperada audiência: desvendar estratégias e 

táticas na relação com seu público-alvo. 

As estratégias, segundo Certeau (1994), têm a capacidade de produzir, mapear e impor 

o lugar de poder que é desejado pelo estrategista. Fraga traz a discussão para o meio 

radiofônico e nos diz que o apresentador busca dimensionar “maneiras de fazer” um 

determinado programa com um diferencial próprio, ou seja, utiliza-se de estratégias para 

definir esse ou aquele formato e sua linha de ação. 

Do outro lado, o ouvinte usará táticas no ato comunicativo. Nas práticas de consumo, 

o público aproveita “as possibilidades oferecidas pelas circunstâncias” participando da 
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programação – mesmo que seguindo regras estabelecidas pela produção – por meio de 

telefone, reclamações, pedidos de ajuda, etc. 

As táticas dos ouvintes podem ser vistas como coprodução dos programas 

radiofônicos. Para desvendar as estratégias e táticas do seu objeto de estudo, Fraga traçou 

alguns procedimentos adotados pelo programa para conquistar audiência e também as técnicas 

que o público utiliza para demarcar um território. 

Ao entrevistar o âncora Jairo Maia, a autora descobriu que uma das estratégias 

utilizadas para chamar a atenção do público é a produção do programa. O locutor revela que 

todo o programa é produzido, ele pesquisa outros programas e maneiras de lidar com os 

ouvintes. 

Entre as estratégias citadas por Jairo Maia estão tocar as músicas mais pedidas pelos 

ouvintes e usar uma linguagem que todos entendam. 

Ao falar do estilo de narração, é preciso salientar que uma das principais estratégias 

utilizadas pelo locutor para seduzir o público é o clima de emoção. Esse estilo é usado ao 

longo das décadas nos programas populares. 

Nunes (2004) analisa essa característica no trabalho em que avalia o horário eleitoral 

gratuito no rádio durante as eleições presidenciais em 2002, numa abordagem entre 

candidatos e cidadãos. 

Segundo ela, os políticos apelam para aspirações coletivas, utilizando-as como 

“instrumento de persuasão política através da exploração do caráter emocional do veiculo”. 

Ao analisar programas eleitorais, Nunes identificou tendências comuns utilizadas por 

eles: fala reiterativa, conversa fixadora, interatividade, etc. O objetivo seria envolver os 

ouvintes numa atmosfera emocional e cativá-los. 

A fala reiterativa é o discurso redundante, tornando as ideias repetidas com a 

finalidade de informar e convencer o ouvinte. No programa analisado por Fraga, os apelos no 

quadro “solidariedade” são repetidos diversas vezes com o objetivo de sensibilizar os 

receptores. 

Na conversa fixadora, a intenção é simplificar as mensagens transmitidas, o que é 

possível pelo uso da linguagem coloquial. A interatividade é um dos grandes atrativos na 

escuta radiofônica, pois representa o envolvimento do público. 

Fraga entrevistou ouvintes do “Programa Jairo Maia” e eles afirmam que um programa 

é feito com a participação do público, com os coprodutores enviando perguntas e dicas. Um 

fator importante para os ouvintes que participam da produção é o reconhecimento ao terem 

seus nomes lidos no ar. 
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Fraga utiliza autores, como Barbero, Barthes, Benjamin, Bordieu, Certeau, Meditsch e 

Nunes, entre outros. 

 “Devaneio e rádio”, de Bachelard (1985), retrata a relação de intimidade que o rádio 

tem com o ouvinte. O autor descreve o meio radiofônico como uma presença invisível para o 

receptor e como sendo o encarregado de apresentar o que é a psique humana. 

Segundo o autor, no século XX, a sociedade constituiria uma palavra universal, todas 

as línguas falam, mas não se confundem. No mundo universal, animado pelo rádio, todos se 

ouvem e se escutam em paz. Isso seria a realização completa da psique humana. 

O rádio é uma função da originalidade, cabe a ele criar, inovar a cada dia. Bachelard 

nos diz que o dever do rádio não é apenas transmitir verdades e informações, ele deve ter vida 

autônoma nesse universo da palavra, é preciso que vá buscar no fundo humano princípios de 

originalidade. 

O autor acredita que o rádio não deve ser fantasista. A hora da fantasia é particular, 

todos devem se divertir, mas fantasia não é tudo. O homem encontrará esse poder fantástico 

no fundo do seu inconsciente. A função do rádio aqui é achar o meio de fazer com que se 

comuniquem os “inconscientes”. 

É por meio deles que o rádio encontrará certa universalidade. Bachelard nos faz a 

seguinte pergunta: é possível que horas de rádio sejam instauradas e temas que toquem o 

inconsciente sejam desenvolvidos, inconsciente que vai encontrar em cada onda o princípio 

do devaneio? 

Há sinais de emissão que agridem os ouvidos, que instalam-se no inconsciente, 

produzindo pesadelos. Para isso seria preciso mudar os sinais, adoçá-los. É pelo inconsciente 

que pode-se realizar essa solidariedade dos cidadãos que possuem os mesmos valores, a 

mesma vontade de sonho. 

Já que o rádio é uma realização integral da psique humana, é indispensável que 

encontre a hora e o método que farão todos os psiquismos se comunicarem numa filosofia de 

repouso. 

Para ensinar, radiofundir o devaneio e tocar o público, Bachelard convida-nos a 

entrarmos numa casa, num canto da casa, em algo modesto, pois há um princípio de devaneio: 

o princípio da modéstia do refúgio. 

Com o objetivo de atrair o ouvinte, pode-se convidá-lo a sonhar com um domicílio, 

com o interior de uma casa. Trata-se de mostrar ao ouvinte a essência do devaneio interior. 

Haussen (2006), em seu estudo “Bachelard e o rádio: o direito de sonhar”, diz que ao 

abordar o arquétipo da casa o autor lembra que o rádio irá fazer um convite ao devaneio. E 
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lembra que a falta da imagem deste veículo não se configura como uma desvantagem, pois “a 

ausência de um rosto que fala não é uma inferioridade: é uma superioridade; é precisamente o 

eixo da intimidade que vai se abrir”. 

Isto porque cada ouvinte possui o seu arquétipo de casa. Se o rádio atinge essa 

profundidade de relacionamento com o ouvinte, ele dá a impressão de um repouso absoluto. 

De acordo com Haussen (2006), ao filosofar sobre o rádio, Bachelard vai às últimas 

instâncias das possibilidades abertas pelo veículo: a sua capacidade de chegar ao mais intimo 

da sensibilidade humana através do som e da audição. 

Momo (2006), em “O rádio e as novas possibilidades de contar o mundo: o Pijama 

Show e suas representações”, investiga o programa radiofônico Pijama Show e seu formato. 

O Pijama Show, transmitido pela Rádio Atlântida (Grupo RBS), difere-se dos outros 

programas de entretenimento devido às diferentes ordens de visibilidade das temáticas, 

centralidade da figura do âncora e à participação assídua dos ouvintes. 

Essa pesquisa deu-se, segundo Momo (2006), devido à interatividade do rádio como 

fator de aproximação da construção e recepção do programa entre o locutor, Mr. Pi, e a 

audiência. 

Logo na introdução do trabalho, a autora justifica a escolha do tema por dois itens, 

sendo que um deles é a forma como o âncora, Everton Cunha, “consegue suprir carências e 

fazer companhia aos ouvintes, estabelecendo o rádio como amigo próximo” (MOMO, 2006, 

p. 13). 

Após um breve histórico do surgimento do rádio e sua função social, a autora nos 

conta como surgiu a Rádio Atlântida FM e o Pijama Show. A Rádio Atlântida
1
 surgiu no fim 

dos anos 80, substituindo a Rádio Gaúcha – Zero Hora FM que não se consolidou no 

mercado. 

O Pijama Show surgiu de uma experiência própria do seu fundador e âncora, Everton 

Cunha. O apresentador trabalhava como coordenador de programação da Atlântida Caxias do 

Sul e durante a noite sempre gostou de escutar rádio, mas as músicas eram lentas e os 

assuntos leves. 

                                                           
1
 A Rádio Atlântida é uma rede formada por 13 emissoras, oito no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Santa Cruz, 

Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, Tramandaí, Santa Maria e Passo Fundo) e cinco emissoras em Santa 

Catarina (Florianópolis, Chapecó, Blumenau, Joinville e Criciúma). E de acordo com Momo: [...]É a maior rede 

de rádios jovem do sul do país. O seu conteúdo é formado por hits nacionais e internacionais do pop/rock, em 

uma  rogramação voltada ao público jovem, classe AB, entre 15 e 29. A Rádio Atlântida é uma mistura de humor 

com informações culturais, comandada por uma equipe de comunicadores, redatores [...] (MOMO, 2007, p. 22). 
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Assim, Cunha constatou que os ouvintes da madrugada procuravam outro tipo de 

programação e colocou em prática o projeto do Pijama Show. Desde o início, alguns pontos 

ficaram definidos, como a linha musical do programa. A exigência era que o programa tivesse 

um conceito de músicas de qualidade e discussões de assuntos atuais. 

A autora salienta que uma das principais características do programa, desde o seu 

início, foi a participação do ouvinte, tanto na escolha de músicas quanto na participação dos 

quadros e das conversas. E esse era o objetivo do apresentador, apelidado de Mr. Pi: misturar 

músicas de qualidade com assuntos que os ouvintes querem saber, mas com uma abordagem 

inteligente. 

O programa possuía quadros como o Pijama Sujo, Pijanautas e o Pijama Místico. O 

último quadro trata de questões espirituais, comportamento humano, assuntos que envolvem 

psicologia e sociologia. 

Segundo Momo (2006), o Pijama Místico é definido pelo apresentador como uma 

forma de filosofar, falar de amor, de coisas bregas, mas com o uso de uma linguagem 

inteligente. O quadro traz textos, fábulas, contos, trechos de músicas, que oferecem ao ouvinte 

alguma mensagem, algo de bom para dormir e começar o dia bem. 

A discussão central do trabalho, de acordo com a autora, situa-se no cruzamento entre 

discurso, representação e rádio. O embasamento teórico insere-se nos conceitos de alguns 

autores sobre Estudos Culturais. 

Esses autores consideram que todas as atividades práticas e sociais, inclusive a atuação 

dos meios de comunicação, podem ser estudadas sob o ponto de vista cultural. No campo da 

comunicação, os autores que ampliaram o campo da cultura foram Barbero e Canclini. 

A produção de cultura está ligada à produção de sentidos compartilhados pela 

sociedade, que, na teoria cultural contemporânea, estão conectados ao conceito de reprodução. 

A representação pode ser definida como o processo pelo qual a sociedade utiliza uma 

linguagem para produzir algum sentido. O trabalho considera a perspectiva pós-estruturalista, 

onde os teóricos vinculados aos Estudos Culturais dinamizaram o conceito de representação 

em um paralelo com a identidade e diferença. 

Segundo Silva (2000), no registro pós-estruturalista, a representação é imaginada em 

uma dimensão significante, isto é, como sistemas de signos, como marca material. Deste 

modo, podemos encontrar sistemas de representações em filmes, pinturas e textos orais, 

sempre como uma marca ou traço visível. 

Momo nos diz que, através do discurso dialógico, das marcas discursivas e do alcance 

que o veículo de comunicação proporciona, pode-se compreender que o processo de 
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construção simbólica no rádio deve ser entendido pela representação do mediador cultural, 

seus antecedentes e o contexto sócio-cultural vivido. Assim, acontece a construção, 

reconhecimento e exclusão de diversas identidades culturais. 

A autora também aborda o gênero entretenimento/musical para constituir o seu estudo. 

O rádio possui a função de entreter, diminuindo as tensões do dia-a-dia. Por isso, o veículo 

tende a exercer um papel importante nas horas de lazer. 

O entretenimento explora a riqueza da linguagem do áudio e suas diversas 

possibilidades. Para Barbosa Filho (2003), o gênero entretenimento é a essência da linguagem 

radiofônica e sua contribuição vai do real à ficção. 

A linguagem radiofônica, em especial as características que envolvem o 

entretenimento, estimula a construção do imaginário dos ouvintes.  O caráter emocional das 

mensagens, colocadas em operação através da expressividade de alguns locutores, resulta em 

intimidade com o público. 

De acordo com Momo, essa intimidade acontece porque nesse tipo de programa os 

laços entre emissor e receptor são fortalecidos mais do que em outros gêneros. O formato 

entretenimento também serve como fonte de informação, prestação de serviços e educação. 

Isso demonstra a flexibilidade do formato. 

Outro fator relevante sobre o entretenimento é que esse estilo é utilizado em outros 

formatos para descontrair e aliviar os ouvintes após a pressão transmitida por algumas 

notícias. 

As transformações radiofônicas podem ser vistas pelos avanços tecnológicos, porém, a 

introdução e a participação do locutor nesse processo foram de extrema importância. A 

atuação do locutor, na forma de entreter, interfere na audiência das emissoras. 

Sabe-se que, no rádio, a fala é o instrumento mais importante e quem aciona esse meio 

é o locutor. Embora os “vozeirões” no rádio sejam raros, é fundamental ter uma capacidade 

vocal e técnica exigida para transmitir as informações com clareza. 

É conforme a fala do locutor que o texto adquirirá significado. Ferraretto (2001) nos 

diz que voz é o som emitido por partes da laringe humana, enquanto falar desenvolve um 

processo mais elaborado onde é necessária uma articulação de sons que formarão as palavras. 

Momo explica a ligação da fala com a credibilidade: 

 

A credibilidade está diretamente ligada à expressividade do locutor. Não existe uma 

fórmula ou padrão, isso vai depender de qual veículo está se utilizando e para qual 

público está se falando. No caso das FMs, que geralmente são rádios voltadas para o 

público jovem, os locutores são conhecidos como apresentador-animador [...] 

(MOMO, 2006, p. 33). 
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 Sobre o título “apresentador-animador”, Ferraretto (2001) nos diz que: 

 

Corresponde ao que, no jargão profissional, é conhecido como comunicador, ou 

seja, o profissional que comanda programas, realizando entrevistas e promovendo 

jogos, brincadeiras e competições entre os ouvintes (FERRARETTO, 2001, p. 311). 

 

Os comunicadores buscam transmitir mensagens que identifiquem este tipo de 

público, é uma estratégia para conquistar e fidelizar os ouvintes. Nesse caso, é válido o uso de 

gírias, neologismos e figuras de sentido, que fogem da seriedade jornalística. 

A autora entrevistou o apresentador do programa, Everton Cunha, que relata que é 

através das marcas e estratégias discursivas que ele consegue despertar nos ouvintes a 

identificação por meio da representação de temas que o público quer ouvir. A interação com o 

ouvinte causa a aproximidade e, consequentemente, a fidelização. 

Momo utilizou autores como, Barbero, Barbosa Filho, Canclini, Ferraretto e Silva, 

entre outros. 

Este capítulo serviu para mapear estudos relacionados com o nosso tema, 

especificamente pesquisas que enfocaram o rádio como objeto. As fontes que recorri 

auxiliaram-me na construção do próximo capítulo, o quadro teórico, e no completo 

entendimento do tema de nossa pesquisa. 

Os autores aqui utilizados são importantes, pois através de seus trabalhos é possível 

perceber a importância do rádio como veículo de comunicação e como um locutor pode 

diferenciar o programa. 

O foco do meu trabalho está voltado para descrever o programa, porém seu conceito 

central, o de contrato de leitura, encontra-se no próximo capítulo, o quadro teórico. 

Utilizei autores que trabalham apenas noções teóricas com outros que fizeram estudos 

empíricos, pois através dos primeiros posso conhecer a teoria, os conceitos e teóricos que 

poderão auxiliar-me no desenvolvimento de minha pesquisa. Já os segundos possibilitam-me 

ter noção de como posso observar o programa e depois descrevê-lo, de acordo com a minha 

experiência. 
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3 CONSTRUINDO APOIO 

 

Neste capítulo são abordados os conceitos fundamentais para a realização da nossa 

pesquisa, como os de contratos de leitura, conversação, linguagem radiofônica e enunciação. 

Para tanto, recorro a autores como Bachelard, Benveniste, Fausto Neto, Goffman, Meditsch, 

Verón e Zumthor. 

O contrato de leitura é proposto para que se possa entender as relações entre emissor e 

receptor, visando proporcionar a construção de vínculos entre este dois componentes no 

processo de comunicação.  

Fausto Neto (2007) nos diz que a noção de contratos de leitura pode ser entendida 

como operações construídas que buscam estabelecer o “modo de dizer” do veículo de 

comunicação e que se explicita nas mensagens enviadas ao receptor. 

Sabe-se que a matéria-prima dos meios de comunicação (jornalística) é a notícia. Essa 

aparece na forma de produtos textuais nos jornais, na voz do locutor ou do repórter na 

televisão. Porém, essas matérias passam por um processo interno, em termos de forma, 

linguagem, etc, que visam assim à instituição de vínculos com o público. 

Por exemplo, antes da produção da notícia, é necessário que saiba-se para qual tipo de 

público esta será divulgada, é preciso conhecer sua identidade e aquilo que o atrai. Só assim o 

veículo terá, possivelmente, sucesso na criação de vínculos, pois o leitor irá reconhecer-se 

nesse discurso e, assim, pode-se estabelecer uma relação com o meio. 

No caso desta pesquisa, o uso deste conceito visa nos permitir compreender 

características técnicas e discursivas do programa por nós analisado tendo em vista responder 

nosso objetivo, bem como, particularmente, ao nosso marco teórico. Ou seja, ajuda-nos a 

compreender as negociações entre atores que movimentam lógicas distintas. Citando Verón, 

explica noções ainda sobre este conceito: 

 

O consumo dos meios é uma apropriação ativa e que a pesquisa sobre o modo de 

apropriação dos discursos sociais permite, dentre outras coisas, que se estabeleça 

uma tipologia de modalidades de estratégia de leituras-apropriação que corresponde 

às posições culturais. As diferenças nas estratégias de leitura estão associadas a uma 

diferente relação com a cultura do ator social (VERÓN, 1983, pg. 28)
2
. 

 

                                                           
2
 Eliseo Verón. “Hacia una semiologia de la recepción.” In revista Signo y Pensamiento, nº 3, vol. 2, Bogotá, 

1983, p. 28. 



29 
 

Os contratos caracterizam-se por um trabalho enunciativo que tem como objetivo 

estabelecer o leitor em torno de um campo de interesses e, ao mesmo tempo, segundo 

operações discursivas que têm por função criar um campo de efeitos. 

Nas práticas profissionais, o conceito é, pois aplicado ao exame das relações 

profissionais. Vamos citar como exemplo a seguinte situação: um determinado conhecimento 

atribuído ao campo do jornalismo propõe aos redatores que, ao escrever, se coloquem no 

lugar do leitor. Essa regra é exposta aos profissionais desde a faculdade. Pois isso, é 

fundamental para a conquista do leitor. 

Voltando à questão de colocar-se no lugar do receptor, pode-se notar que há um saber 

atribuído ao leitor, mas que deve ser assumido pelo campo da produção. Tais regras estão 

presentes nos “manuais de redação”, nos quais a noção de público já é devidamente 

construída. 

Ou seja, o meio tem noção das características do seu público ou cada vez mais trabalha 

para ter o domínio do perfil dos seus alvos. Só assim, o veículo irá tecer os elos entre emissor 

e receptor.  

No programa Pretinho Básico, existe um contrato de leitura, através do qual o 

programa fala com o público. Dentro do contrato, há as estratégias discursivas que são 

utilizadas pelo âncora, Alexandre Fetter, para contatar os ouvintes. 

As estratégias discursivas utilizadas no Pretinho Básico constituem-se de vários 

elementos linguísticos e simbólicos do universo dos receptores, como as gírias. Através disso, 

é possível construir os “elos de contato”. Esses elos também são construídos por outros 

fatores que o programa apresenta como os assuntos discutidos, as ideias expostas e a maneira 

que os locutores relacionam-se com os ouvintes. 

As estratégias dos locutores visam atender aos seus objetivos expressivos: produzir um 

discurso que seja distinto dos discursos dos concorrentes. Alexandre Fetter produz um 

discurso amigável com o ouvinte, se dirige a ele como um amigo íntimo ao brincar e dar 

conselhos, etc. 

Na relação com os receptores, o locutor busca proximidade, credibilidade. Para isso, 

um discurso que transmita ao ouvinte intimidade, qualidade e interatividade, credita ao 

locutor e ao programa uma relação de fidelidade do receptor. Em consequência, dá-se o 

contrato de leitura. 

Eliseo Verón (1985) sugere uma abordagem metodológica do contrato de leitura, que 

constitui-se numa ferramenta de análise discursiva dos meios de comunicação. “A relação 
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entre um suporte de imprensa e seus leitores repousa sobre o que se denomina como um 

contrato de leitura” (VERÓN, 1985, p.206). Esta relação é construída pelos suportes e visa 

criar e manter com seus leitores uma ligação ao longo do tempo. 

 

A noção de “contrato” coloca ênfase sobre as relações de construção da ligação que 

une no tempo um media a seus “consumidores”. [...] O objetivo deste contrato (de 

leitura, de escuta ou de visão, de acordo o suporte mediático) é de construir e de 

preservar o hábito de consumo. [...] No campo dos media, comunicar hoje implica 

manter uma ligação contratual no tempo (Grifos do autor; VERÓN, 1991, p.168). 

 

Para Verón (1991), a ligação contratual só se dá após a construção de uma relação de 

confiança entre suporte e leitores. Verón acredita que a crença, a confiança, só se estabelece 

com o passar do tempo: “Os meios aos quais sou fiel são aqueles nos quais deposito minha 

crença” (VERÓN, 1991, p.168). 

O contrato diz respeito às modalidades de dizer de um determinado tipo de discurso, 

que implicam um enunciador e um destinatário em uma situação de comunicação. O emissor, 

para organizar o texto, deve conhecer o seu público alvo. As referências desse público, seus 

gostos e preferências ajudarão na elaboração do discurso. 

Os contratos funcionam como uma espécie de “capturas” do receptor. E isso se dá 

através do discurso que se caracteriza como uma „prisão‟ (expressão aqui usada de modo 

apenas metafórico). 

“Sabe-se que na captura do receptor, as estratégias dos veículos de comunicação 

utilizam-se de vários “jogos” e “motivações”, com o objetivo de desempenhar os índices de 

audiência” (FAUSTO NETO, 2002, p. 195). Esses jogos e motivações podem ser entendidos 

por prêmios oferecidos, são maneiras de prender o público na atração. O Pretinho Básico 

utiliza-se dessa estratégia, porém, na forma de polêmicas abordadas no programa. Assim, o 

ouvinte fica instigado a acompanhar o desenrolar do assunto. 

Sobre isso, Fausto Neto (2002) explica que o “estatuto do campo da recepção” é 

definido por manobras realizadas previamente pela esfera de produção, criando assim a 

“escala de receptores”, cuja elasticidade e permanência funcionam de acordo com o conceito 

desejado de receptor. Tal dimensão tem também repercussão direta sobre a constituição de 

mídia e, sucessivamente, sobre as “maneiras discursivas” que eles se dirigem ao campo da 

recepção (FAUSTO NETO, 2002, p. 195). 

Acima, temos a definição sócio-semiológica do próprio suporte em face do leitor a 

quem vai se dirigir. Mas também há o desdobramento do suporte em vários outros suportes, 



31 
 

operação que tem como meta reconhecer a existência de uma multiplicidade de receptores de 

uma mídia. 

Todo sujeito reúne possibilidades de produzir e receber discursos, na medida em que 

está em contato com o campo do código, enquanto outro, dimensão que lhe fornece 

possibilidade de construir as “gramáticas de produção” e “gramáticas de recepção” de 

mensagens. Para Fausto Neto 

 

Esse trabalho de mobilização e de apropriação sobre o código não é algo restrito ao 

chamado núcleo de emissão – como quer o modelo empiricista da comunicação. 

Pelo contrário, é inerente à possibilidade de ele se construir enquanto tal (FAUSTO 

NETO, 2002, P. 196). 

 

Essa possibilidade lhe é conferida através da linguagem, pelo seu acesso ao campo 

simbólico, operação que lhe possibilita nomear-se, ele próprio; a construir o tu, como outro; e 

o referente (a realidade, o mundo). 

Esse trabalho é algo da ordem da subjetividade, então nos apoiamos na explicação 

sobre enunciação de Benveniste (1970) como: 

 

Enquanto realização individual, e enunciação pode se definir, em relação à língua, 

como um processo de apropriação. O locutor se apropria do aparelho formal da 

língua e enuncia sua posição de locutor, através de índices específicos, de uma parte, 

e através de processos complementares, de outra parte. Mas imediatamente, desde 

que ele se declara locutor e assume a língua, ele implanta o outro em face dele, 

qualquer que seja o grau de presença que atribua a este outro. Toda enunciação é 

explícita ou implícita, uma locução postula um alocutário
3
. 

 

Desta compreensão evidenciam-se dois aspectos. O primeiro é o fato de a enunciação 

se constituir enquanto ato de uso da língua, enquanto um modo particular de o indivíduo 

apropriar-se da língua. O segundo diz respeito ao fato de o sujeito enunciador implicar a si e 

ao outro no ato de enunciação. Ou seja, de acordo com Benveniste, ao apropriar-se da língua, 

o sujeito enuncia a sua posição de locutor, ao mesmo tempo em que refere-se ao outro, 

assumindo para este a condição de colocutor. 

 

[...] Na enunciação, a língua encontra-se empregada à expressão de uma certa 

relação com o mundo. A condição mesma desta mobilização e desta apropriação da 

língua é, no locutor, a necessidade de referir-se pelo discurso, e, no outro, a 

possibilidade de co-referir-se identicamente, no consenso pragmático que faz de 

                                                           
3
Emile Benveniste (1970). “L‟appareil formel de l‟énonciation.” In Problèmes de linguistique générale. Paris, 

Gallimard, 1974, p. 82. Apud FAUSTO NETO, Antonio (2002). A deflagração do sentido. Estratégias de 

produção e captura da recepção. In: SOUSA, Mauro Wilton de (ORG.).  Sujeito, o lado oculto do receptor. São 

Paulo: Brasiliense, 2002. 
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cada locutor um co-locutor. A referência é parte integrante da enunciação 

(BENVENISTE, 1970, p.14). 

 

O estudo da enunciação procura investigar os mecanismos de utilização da língua pelo 

sujeito. “A enunciação é este colocar em funcionamento da língua por um ato individual de 

utilização” (BENVENISTE 1970, p.12). O autor, em seu estudo, nos mostra que o signo é 

repensado, o sentido ocupa o lugar principal e o sujeito torna-se o centro de referência para a 

construção do sentido no discurso. 

Vê-se que o campo da língua funciona como “condição de produção” para efetuar a 

constituição do sujeito e estrutura as formas e estratégias de interação. De acordo com Fausto 

Neto (2002) 

 

Se a linguagem é o campo privilegiado para a produção e circulação dos discursos, 

pode-se também dizer que as relações entre sujeitos, a construção e a indicação do 

objeto, como referente, as maneiras e as intensidades com que se processam as 

interações entre campos e/ou autores passam, igualmente, pela dimensão e esfera 

dos “jogos de linguagem”. Neste caso, as relações entre sujeitos são, antes de mais 

nada, relações simbólicas que se formalizam por meio das marcas, operadores, 

modalizações discursivas, bem como dos contratos de leituras (FAUSTO NETO, 

2002, p. 197). 

 

A inscrição do sujeito no discurso, através da enunciação, resulta na construção de 

uma imagem para si, pelo sujeito enunciador, e de uma imagem do sujeito destinatário ou 

coenunciador, com o qual mantém uma relação através do ato de produção do discurso. Esta 

relação expressa-se na construção de um dispositivo de enunciação que,  segundo Verón 

(1984): 

 

a) A construção de uma imagem de quem fala, denominado enunciador do discurso. 

A imagem é o lugar (ou lugares) atribuído pelo enunciador a si mesmo e que permite 

relacionar quem fala ao que é dito; b) A construção da imagem daquele a quem se 

endereça o discurso, definido como seu destinatário. Este lugar do destinatário é 

construído pelo enunciador do discurso no momento em que define um lugar para si 

e para o outro; c) A construção de uma relação entre enunciador e destinatário, que 

se dá no e pelo discurso, a partir da determinação de lugares a serem ocupados pelo 

enunciador e pelo destinatário. (VERÓN, 1984, p.35). 

 

Deste modo, a constituição de um dispositivo de enunciação permite compreender os 

processos de construção do sentido a partir do envolvimento de um sujeito enunciador e de 

um sujeito coenunciador que, através dos atos de linguagem, determinam os lugares ocupados 

e as relações estabelecidas através do discurso. 
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 Sobre a teoria da enunciação, Verón (2004) diz que a semiologia possui três 

territórios. A primeira semiologia é a imanentista, usada nos anos 60, onde delimitava-se um 

corpus e encerrava-se nele para descrever o funcionamento conotativo do sentido. 

A semiologia dos anos 70 reconstituía o processo de criação através dos textos. 

Falava-se da produção de sentido sob a influência das “gramáticas gerativas”. Já a terceira 

(anos 80), integra desde a produção do sentido até o seu consumo, tomando a mensagem 

como lugar de circulação social dos sentidos. 

Neste momento, o entendimento dos processos de sentido passa a considerar mais do 

que os mecanismos de produção das mensagens; considera a constituição destas mensagens 

tendo em vista seu consumo como parte dos efeitos de sentido gerados pelo discurso. A 

principal contribuição desta terceira fase da semiologia é o desenvolvimento de uma teoria 

que pretende dar conta do funcionamento da enunciação no discurso. 

A noção de enunciação traz para o estudo do discurso a preocupação com o papel do 

sujeito no ato de produção discursiva. A enunciação diz respeito à atividade do sujeito no 

discurso, ao mesmo tempo em que também remete à situação, ao contexto no qual se dá a 

produção discursiva.  

Este pressuposto traz a perspectiva de que o discurso revela as relações existentes 

entre os sujeitos deste ato de linguagem, percebidas através das marcas deixadas na superfície 

do próprio discurso. 

Durante os conceitos de contratos de leitura e de enunciação, falou-se muito do 

discurso, da linguagem. O rádio tem uma linguagem própria e muito específica: a radiofônica. 

Meditsch (1999) analisa a linguagem radiofônica como algo que vai muito além da oralidade 

e revela-se como o aprimoramento da linguagem escrita diante de uma nova tecnologia, que 

possibilita um processo de significação complexo onde se contempla a palavra, a música, os 

ruídos e efeitos sonoros. 

A linguagem radiofônica deve se aproximar ao máximo dos seus ouvintes. Deve ser 

clara, objetiva e compreensível. Como a mensagem é transmitida somente pela voz, e ouvir 

rádio é um ato que em geral está acompanhado de outras atividades do ouvinte, a 

comunicação tem que usar de artifícios sonoros e dramatizados para prender a atenção do 

público. 

Sobre a linguagem do rádio, Meditsch (1995) explica que: 

 

[...] o que a distingue é que ela não existe na realidade enquanto dada, existe apenas 

dando-se como discurso. Seja transmitindo em direto, seja transmitindo em diferido 

um produto fonográfico que assim atualiza, ou ainda combinando estes dois 
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elementos, como normalmente o faz, o rádio transmite sempre no presente 

individual do seu ouvinte e no presente social em que está inserido, ou seja, num 

contexto intersubjetivo compartilhado entre emissor e receptor: num tempo real. Ao 

contrário, na fonografia, como no cinema, emissor e receptor estão separados pelo 

tempo e o contexto não é compartilhado por eles (MEDITSCH, 1995, p. 8). 

 

A linguagem radiofônica é a “[...] composição sonora invisível da palavra, música, 

ruído e silêncio, enunciada em tempo real” (MEDITSCH, 1999, p. 127). 

Embora essa linguagem utilizada no rádio seja próxima da linguagem cotidiana, a 

produção radiofônica tem técnicas, que são características do meio, como o imediatismo, 

interatividade e possibilidade de alcançar um grande número de ouvintes. Esses aspectos 

também determinam o ideal de uma linguagem específica ao rádio que é estruturada e 

planejada. 

Arnheim (2005) considera que “(...) a essência do rádio consiste em oferecer a 

totalidade somente por meio sonoro”, embora aceite que sem o apoio de meios visuais “(...) 

torna-se uma grande tentação para o ouvinte completar com sua própria imaginação o que está 

faltando tão claramente na transmissão radiofônica”. No entanto, o autor afirma ainda que 

“(...) se a obra demanda tal suplementação é porque é ruim, não alcançou seus objetivos por 

seus próprios meios, teve efeito incompleto” (ARNHEIM 2005, p. 62-64). 

A linguagem ideal para o rádio deve ser de fácil compreensão, afinal esse meio é um 

dos mais populares no país. Esse “falar” deve informar a todos e, tentar, criar vínculos entre 

emissor e receptor. 

Nesse universo da linguagem nos apoiamos em Zumthor. Em seu livro A letra e a voz 

(1987), encontra-se o reconhecimento da materialidade produtiva da voz no contexto da 

palavra poética. Na obra Introdução a poesia oral (1983), o autor sustenta um dos pilares de 

sua teoria, o conceito de performance, recuperado do vocabulário dramatúrgico. “Locutor, 

destinatário e circunstâncias estão juntos, confrontados, concretizando ao máximo a função 

fática da linguagem no jogo de aproximação, abordagem, apelo e provocação” (ZUMTHOR, 

1997, p. 33). 

O termo performance trata-se de um ato de comunicação presente, imediato, capaz de 

modificar o conhecimento; ao comunicá-lo, ela o marca, ou seja, cada performance nova 

coloca tudo em causa. O sentido, segundo o autor, tem apenas existência transitória, ficcional, 

concedida pelas lacunas e brancos da linguagem. 

Com a invenção das máquinas de gravar e reproduzir, como o microfone, por 

exemplo, aumentaram o espaço vocal e diminuíram as distâncias auditivas. Por outro lado, o 
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rádio, disco gravador, etc - interferiu nas condições de produção e recepção, sobretudo na sua 

dimensão coletiva. 

De acordo com Zumthor (1997), “uma poesia oral midiatizada perde algo de si, a 

percepção visual, a proximidade do gesto, a sensualidade da presença. Há uma defasagem, um 

deslocamento do ato comunicativo oral” (ZUMTHOR 1997, p. 250). 

No caso do rádio, um aparelho toma o lugar do intérprete. O ouvinte o relaciona a um 

ser humano que existe em algum lugar. Recria em sua imaginação os elementos ausentes, mas 

a imagem reproduzida é íntima. 

Golin (2005) explica a visão que Zumthor tem sobre o rádio: 

 

É possível, no caso do rádio, relativizar em parte a argumentação exposta pelo autor. 

A linguagem radiofônica define-se pela enunciação em tempo real, a sincronia entre 

emissão e recepção, mesmo no caso de uma gravação em diferido. As transmissões 

ao vivo reduzem o distanciamento físico e temporal da mensagem, aproximando o 

locutor e o ouvinte. O uso da voz é estratégico para o resultado de qualquer 

produção radiofônica. Um roteiro escrito, por exemplo, ganhará existência somente 

a partir do toque da voz em cada sílaba, sugerindo os sentidos possíveis de cada 

palavra, da entonação, do ritmo, da emoção investida em cada enunciado. Não há 

necessariamente uma perda da tatilidade. Uma escuta atenta, somada à ausência de 

referencial imagético, amplia a percepção sonora, vibração percebida não apenas 

pelos ouvidos, mas pelo corpo inteiro. A voz do locutor atua como um signo 

indexador, materialidade capaz de garantir identidade à cada emissora e sua 

programação (GOLIN, 2005, p. 6). 

  

O locutor, com a sua performance, é o maior responsável por conquistar o ouvinte. A 

sua voz é capaz de garantir identidade à emissora, programa ou público. Um roteiro bem 

elaborado, onde constem estratégias para fidelizar o ouvinte, como os assuntos que esse 

público se interessa e estilos de linguagem, também tem grande participação na criação de 

vínculos. 

Levamos esse conceito ao Pretinho Básico. O produtor, ao elaborar o roteiro, tem uma 

prévia ideia do que o público gosta, afinal o programa já conhece o perfil dos ouvintes, e irá 

elaborá-lo de maneira que prenda a atenção do receptor. O apresentador, ao ler esse roteiro e 

colocar nele sua entonação e carisma, dá início ao processo de fidelização do ouvinte. 

Não apenas a linguagem radiofônica, no seu conceito, é fundamental para o rádio. A 

voz também é imprescindível. Além do texto, é isso que irá seduzir os ouvintes, chamar a sua 

atenção. 

Bachelard (1985) descreve o meio radiofônico como uma presença invisível para o 

receptor e como sendo o encarregado de apresentar o que é a psique humana. 



36 
 

O autor acredita que o rádio não deve ser fantasista. A função do rádio aqui é achar o 

meio de fazer com que se comuniquem os “inconscientes”. 

É por meio deles que o rádio encontrará certa universalidade. Bachelard (1985) nos faz 

a seguinte pergunta: “é possível que horas de rádio sejam instauradas e temas que toquem o 

inconsciente sejam desenvolvidos, inconsciente que vai encontrar em cada onda o principio 

do devaneio?”. 

A relação de intimidade é percebida quando o autor convida-nos a entrarmos numa 

casa, em algo modesto, pois há um princípio de devaneio: o princípio da modéstia do refúgio. 

Com isso o teórico retrata como o rádio atrai o ouvinte. Pode-se convidá-lo a sonhar com um 

domicilio, com o interior de uma casa. 

 Ao abordar o arquétipo da casa, o autor lembra que o rádio vai fazer um convite ao 

devaneio. E lembra que a falta da imagem deste veículo de comunicação não se configura 

como uma desvantagem porque "a ausência de um rosto que fala não é uma inferioridade: é 

uma superioridade; é precisamente o eixo da intimidade que vai se abrir". Isto porque, cada 

ouvinte possui o seu arquétipo de casa natal, e alguma coisa é mais profunda que este 

arquétipo: "aquilo que é chamado de a casa onírica, a casa de nossos sonhos". 

Se o rádio consegue atingir esta profundidade de relacionamento com o ouvinte, 

"ele dá uma impressão de um repouso absoluto, de um repouso enraizado". Para o autor, 

neste nível, o ouvinte cria uma raiz na imagem apresentada pelo locutor e saberá que possui 

um inconsciente pois acabaram de traduzir para ele "coisas claras sob forma obscura. É 

necessário procurar um pouco o obscuro". Ao decifrá-lo está-se frente ao arquétipo. 

 Para que o ouvinte desfrute desse momento com o rádio, Bachelard (1985) salienta 

que: 

 

Não se trata de escutar este tipo de transmissão numa sala de baile, num salão. É 

preciso escutá-la, não digamos numa cabana, isso seria belo demais, mas num 

quarto, sozinho, à noite, quando se tem o direito e o dever de colocar em si mesmo a 

calma, o repouso. O rádio possui tudo o que é preciso para falar na solidão. Não 

necessita de rosto (BACHELARD, 1985, p. 180). 

 

Haussen
4
 explica que ao filosofar sobre o rádio, Bachelard vai às últimas instâncias 

das possibilidades abertas pelo veículo: a sua capacidade de chegar ao mais íntimo da 

sensibilidade humana através do som e da audição. 

                                                           
4
 Jornalista, Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS. Mestre e Doutora em 

Ciências da Comunicação pela USP, Pós-Doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona. Autora de Rádio 

e Política. Tempos de Vargas e Perón (2001, 2ªed.) e organizadora de Sistemas de Comunicação e Identidades 

na América Latina (1993); Mídia, Imagem e Cultura (2001) e Rádio brasileiro. Episódios e Personagens (2003), 

este com Mágda Cunha. 
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 Outro conceito essencial para a compreensão deste trabalho é o de interação – 

conversação. Goffman (2010) fala da estrutura dos engajamentos de face que pode ser 

entendido como: 

Os engajamentos de face compreendem todas as instâncias de dois ou mais 

participantes numa situação juntando-se abertamente para manter um único foco de 

atenção visual e cognitiva – o que é sentido como uma única atividade mútua, 

implicando direitos de comunicação preferenciais (GOFFMAN, 2010, p. 101). 

 

Aqui podemos citar o encontro dos participantes do Pretinho Básico antes de iniciar o 

programa. Os locutores juntam-se para realizar uma atividade mútua e implicam direitos de 

comunicação preferenciais, como exemplo a posição de Alexandre Fetter. 

Podemos citar como exemplo quando pessoas estão juntas em uma sala, na mesma 

situação, elas podem começar uma conversa. “Mesmo pessoas de posições sociais 

extremamente distintas podem se encontrar em circunstâncias em que é apropriado imputá-la 

uma à outra” (GOFFMAN, 2010, p. 101). 

Essas conversas compreendem instâncias de papo furado, discussões formais, jogos e 

serviços pessoais. O autor usa o termo espectador para se referir a qualquer indivíduo presente 

que não é membro ratificado do encontro em questão. 

Um encontro é iniciado por alguém que faz uma jogada de abertura, normalmente 

através de uma expressão inicial dos olhos, mas às vezes com um enunciado ou um 

tom de voz especial no começo de um enunciado. O engajamento propriamente dito 

começa quando esta abertura é reconhecida pelo outro, que retorna um sinal com 

seus olhos, voz ou postura para indicar que ele se colocou à disposição do outro para 

propósitos de uma atividade olho a olho mútua [...] (GOFFMAN, 2010, p. 104). 

 

Esse processo foi reconhecido em nossa pesquisa de campo. Alexandre Fetter e os 

demais locutores trocam informações por meio de gestos e olhares durante a realização do 

programa. 

Os conceitos e autores utilizados para este capítulo são os pilares que colocam em pé 

nossa pesquisa. Esse levantamento bibliográfico permitiu-nos compreender como o programa 

Pretinho Básico é produzido, assim como suas estratégias (que serão discutidas no próximo 

capítulo) e a performance do locutor. 
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4 PRETINHO EM ANÁLISE 

 

Neste capítulo, trataremos do programa Pretinho Básico. O objetivo é responder o 

problema da pesquisa que é: Como a instância de produção do programa, mediante o seu 

apresentador, desenvolve estratégias de aproximação com seus receptores, no sentido de 

construir vínculos e interações dos quais resultem processos de fidelização entre estas duas 

instâncias?  

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: a primeira etapa contém o histórico 

do programa e a biografia do apresentador. Antes de entrar na estrutura, construo a ante sala, 

onde consta a preparação, as inquietações, e a chegada até Alexandre Fetter e o programa. O 

terceiro item do capítulo é o contexto e a estrutura do programa, que tem como objetivo expor 

os conteúdos e a maneira que é montado o Pretinho Básico. Esse item contém dois subitens, 

que são: os personagens – são retratadas as figuras que os apresentadores interpretam e a 

explicação de cada um deles; e, bordões e canções do programa – onde são citados alguns 

bordões e canções criados pelos integrantes da mesa e pelos ouvintes;  

Na quarta parte da pesquisa faço uma análise das emissões selecionadas de acordo 

com o corpus. E, por fim, o quinto item é composto pelas estratégias de interação com o 

ouvinte. 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

O Pretinho Básico, PB como é chamado pela audiência e pelos apresentadores, surgiu 

no dia 2 de abril de 2007 com o objetivo de frear o crescimento da emissora concorrente do 

Grupo RBS, a rádio Pop Rock. O Cafezinho vinha obtendo cada vez mais ouvintes. Assim, o 

Grupo RBS contratou três dos principais comunicadores da concorrente, Alexandre Fetter, 

Cagê e Maurício Amaral. 

Conforme Ponso (2009), estes comunicadores “[...] são contratados pela Atlântida para 

renovar a rádio. Nasce assim mais um programa dialogado no horário das 13h: o Pretinho 

Básico [...]” (PONSO 2009, p. 15).  Essa renovação fez-se necessária, pois a Atlântida estava 

perdendo na questão de audiência para a emissora adversária. Algo precisava ser feito para 

reverter essa situação e colocar o Grupo RBS, novamente, na liderança da audiência no sul do 

Brasil. 
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 A atração nasceu com grandes investimentos na mídia e com o status de “super 

grupo”, com a inclusão de Luciano Potter, Porã, e mais tarde Marcos Piangers, comunicador 

popular da RBS de Santa Catarina; e Mr. Pi, apresentador do Pijama Show. Para SOSKA 

(2010): 

 

A primeira edição transmitida já mostrava indícios do programa como uma variação 

do Cafezinho: piadas, domínio do improviso, quadros dedicados ao humor e também 

a divulgação de informações e a forte presença de bordões e personagens, em geral 

sátiras de personalidades ou mesmo figuras que surgiam durante programas 

posteriores em situações diversas (SOSKA, 2010, p. 61). 

 

As “Estrelas Móveis” fazem participações intercaladas no programa e são escolhidas, 

de acordo com Fetter
5
, por sua popularidade. São eles: David Coimbra, editor-executivo de 

esportes e colunista do jornal Zero Hora
6
, comentarista da TVCOM

7
 e da Rádio Gaúcha

7
; 

Rodaika Daudt, a única mulher do programa, apresentadora do Patrola
8
 e da TVCOM e 

esposa de Alexandre Fetter; Neto Fagundes, músico regionalista e apresentador do Galpão 

Crioulo
9
; Lelê (Leandro Bortholacci), produtor da gravadora Olelê Music e participante do 

programa Bola nas Costas
10

. 

Everton Cunha (o Mr. Pi), apresentador do programa radiofônico Pijama Show
11

, 

deixou de ser Estrela Móvel e tornou-se participante fixo do programa. Há também 

participantes que aparecem em dias aleatórios e fazem parte do programa “Cala Boca, 

Piangers”
12

 da TVCOM. É o caso de Pedro Smaniotto, que faz participações especiais no 

programa e é responsável por diversos personagens, entre eles Faustão, Anonymus Gourmet e 

Bethania, entre outros; E Duda Garbi, responsável pelo quadro “Cabelo no Spaghetti”, que vai 

ao ar depois da primeira edição do Pretinho Básico, onde passa trotes pelo telefone. 

Podemos perceber que esse é um programa feito com profissionais do Grupo RBS. 

PONSO (2009) destaca que: 

                                                           
5
Alexandre Fetter – Âncora do programa Pretinho Básico, Rádio Atlântida (Grupo RBS) e Coordenador de 

programação das rádios Atlântida e Itapema – Entrevista concedida no dia 31 de outubro de 2011. 
6
Jornal fundado em 1964 e mantido pelo Grupo RBS. 

7
Rádio Gaúcha é vinculada ao Grupo RBS. 

8
Programa de televisão do Grupo RBS, exibido pela RBS TV. Lançado em 1999 com o objetivo de atender ao 

público jovem. 
9
Programa de televisão do Grupo RBS, exibido pela RBS TV. Entrou no ar em 1982 para contemplar o público 

tradicionalista do Rio Grande do Sul. 
10

 Programa esportivo de rádio transmitido pela Rede Atlântida, do Grupo RBS. 
11

Programa de rádio transmitido pela Rede Atlântida, do Grupo RBS. No ar há 15 anos, o programa é 

comandado por Everton Cunha, também conhecido como Mister Pi. 
12

Programa de humor apresentado pelo jornalista Marcos Piangers. Exibido aos sábados, às 17 horas, na 

TVCOM. Também é divulgado na página www.kzuka.com.br/calaabocapiangers. Acesso em: 15 de nov. de 

2011. 
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A participação de profissionais de outros meios que não o rádio demonstra, além da 

tática de utilizar figuras carismáticas no programa, uma tendência muito utilizada 

pelo Grupo RBS. A maioria dos integrantes do programa mobiliza outros meios do 

grupo como forma de retroalimentar o conteúdo do Pretinho Básico e vice-versa. 

Este expediente é conhecido como cross-media. O Grupo RBS, em sendo a maior 

empresa de comunicação do sul do país, possui uma forte máquina de divulgação. O 

Pretinho utiliza-se francamente desse potencial, de modo que seus comunicadores 

possuem blogs, sites no portal da empresa e até mesmo programas na TVCOM, o 

que acaba gerando grande interesse e visibilidade (PONSO, 2009, p. 16). 

 

Embora de segmentos diferentes, esses profissionais que participam do Pretinho 

Básico fazem parte de um grupo que pretende agregar todo o Grupo RBS. Fetter relata que 

uma das intenções do programa é essa, fazer com que toda a Rede Brasil Sul de Comunicação 

participe. 

Pretinho Básico, segundo Fetter, se refere ao café, aquele consumido diariamente por 

muitas pessoas, faz uma lembrança ao momento depois do almoço. Mas, principalmente, faz 

uma imitação do programa concorrente, Cafezinho. 

Quando o programa surgiu, a expectativa dos partícipes e da RBS era reverter a 

situação da audiência. O objetivo era desestruturar a audiência da Pop Rock e trazer os 

ouvintes para a Rádio Atlântida. 

O objetivo principal foi alcançado e o programa já está há quatro anos no ar. A 

maneira de comunicar-se com o receptor e os assuntos tratados são os grandes responsáveis 

pela audiência. 

De acordo com Fetter, tudo é muito rico no programa, desde os assuntos à relação com 

os ouvintes. Mas, principalmente, a sinergia, a parceria entre o público e o programa.  

 

A gente cruza os dois estados hoje, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fazendo 

eventos, fazendo balada, fazendo festa com o Pretinho, e é uma coisa que 

impressiona essa chegada que a galera tem em nós, essa intimidade que a gente 

passa no ar aqui que permite que a galera se sinta, realmente, nossa amiga, nossa 

parceira. Isso é muito legal. Em 23, quase 25 anos de rádio eu nunca tinha passado 

por um momento assim, onde tu tá na rua e a audiência vai ao teu encontro e fala 

contigo como se já se conhecessem há muito tempo.
13

 

 

Pode-se perceber que o programa não fica preso no estúdio. Ele vai até aos ouvintes 

em forma de festas, “baladas do Pretinho”, que acontecem no Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina. Assim, o público pode aproximar-se fisicamente dos participantes. 

                                                           
13

 Entrevista concedida pelo radialista Alexandre Fetter, da Rádio Atlântida - Grupo RBS, Porto Alegre (RS), à 

Camilla Guterres, em 31.10.2011. 
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Público esse que não tem uma idade específica. Segundo o âncora do Pretinho Básico, 

o programa é feito para os jovens e jovens são todos. É feito para pessoas que querem se 

entreter, dar risada. “Esse é o público. Um público feliz, afim de dar risada e não de vaiar” 

afirma o locutor. 

A grande contribuição do programa para seus ouvintes é o entretimento. É 

proporcionar aos ouvintes momentos de descontração, alegria e felicidade. O rádio é 

considerado entretenimento, pois nos outros veículos há muitas informações de tragédias. Não 

que essas não sejam veiculadas pelo meio radiofônico, mas ele é capaz de proporcionar 

momentos agradáveis aos seus receptores, seja pelo modo de falar dos locutores, as trilhas 

sonoras ou assuntos que servem para descontrair. 

No contexto do sul do Brasil, Fetter considera como diferencial do programa a não 

brincadeira com o sentimento das pessoas. O programa não se ampara na humilhação do ser 

humano, na vergonha, para se erguer. 

Os integrantes do programa não ridicularizam, tampouco humilham os ouvintes. Em 

qualquer ocasião que isso tenha sido levantado foi imediatamente cortado pelo âncora ou por 

outro componente da mesa. E quando são enviados emails delicados, até constrangedores, e o 

seu remetente pede para não ser identificado, o programa respeita esse pedido. 

De acordo com o site
14

 da rede Atlântida, em 2011, a rádio foi a mais lembrada em 

duas categorias do Top of Mind
15

: emissora FM e blog, com o blog do Pretinho Básico. Além 

disso, Alexandre Fetter, Luciano Potter e Everton Cunha, o Mr. Pi, também foram destaque 

na pesquisa dos comunicadores mais lembrados pelas pessoas. Fetter ocupa o 4º lugar na 

categoria comunicador de rádio. 

O programa tem altos índices de audiência, entretanto, segundo o apresentador, o 

programa ainda resiste à ideia de acolher os ouvintes no estúdio, por razões que são 

mencionadas: espaço pequeno e o fim da magia do rádio. Pois uma coisa é deixar ouvir a voz, 

onde os ouvintes imaginam. Outra é deixar ouvir a voz e ver a performance de quem fala. 

Assim, o encantamento do rádio desaparece. 

 

 

 

                                                           
14

 www.atlantida.com.br Site da rede Atlântida – Grupo RBS. 
15

 Pesquisa realizada com a finalidade de levantar anualmente junto a população brasileira o grau de lembrança 

da marca/empresa/pessoa mais lembrada. 

http://www.atlantida.com.br/
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4.1.1 Apresentador como figura central 

 

Para se compreender melhor o programa é importante discorrer sobre alguns aspectos 

do apresentador da atração. 

Alexandre Porto Fetter, nascido em 10 de fevereiro de 1967, em Porto Alegre (RS), 

interessou-se por rádio muito cedo. Embora tenha sido aprovado em dois vestibulares 

(Educação Física e Publicidade e Propaganda), Fetter escolheu o veículo radiofônico como 

seu trabalho. 

Aos 44 anos de idade e apresentando um programa jovem, Fetter diz que o uso de 

gírias não é intencional, pois todos os integrantes do PB, embora alguns tenham mais de 30 

anos, falam dessa maneira. 

Sua carreira começou de uma maneira incomum. Ao escutar um programa, ele ligou 

para a rádio e disse que gostaria de trabalhar lá. No mesmo dia foi chamado para fazer um 

teste e começou a trabalhar. 

As experiências de Fetter foram todas no Rio Grande do Sul. Ele começou sua carreira 

em Porto Alegre e depois foi para o interior, em Osório. Passou por São Leopoldo, voltou 

para a capital, onde trabalhou na Rádio Universal (atual Jovem Pan). Alguns meses depois, 

em 1989, a Atlântida o chamou para trabalhar no Grupo RBS. Fetter permaneceu na rádio até 

1997, quando foi fundar a Pop Rock (que era até então Rádio Felusp FM). Na Pop Rock, 

Fetter ficou até 2007 e retornou à rede Atlântida. 

O locutor considera a sua saída da Atlântida como o episódio mais marcante da sua 

carreira: 

 

É, tipo assim, tu largar do Inter ou do Grêmio pra ir jogar no Bagé. Então eu saí 

daqui e fui pra lá, pra uma rádio de Canoas, no interior praticamente, dentro de uma 

universidade com poucos recursos [...]. Eu fiz o improvável, uma loucura. E deu 

muito certo. E a rádio explodiu e acabou com a Atlântida, mesmo, literalmente. E 

fiquei dez felizes anos lá, só voltei pra cá porque tava na hora de voltar. Eu já tinha 

feito tudo que podia fazer lá e eu queria fazer mais e aqui foi o momento, foi o lugar 

(FETTER, Alexandre. Programa Pretinho Básico. Rádio Atlântida. 31 de outubro de 

2011. Porto Alegre, RS. Entrevista concedida a Camilla Guterres).
 

 

 

Ao falar sobre o Pretinho Básico, Fetter sente-se orgulhoso do trabalho feito. O 

âncora, o chefe, chamado de 01 pelos colegas, acredita que o programa é a sua cara. “O 

programa é a cara de todos nós, na verdade. Mas é muito a minha porque eu sou o cara que dá 

o desenho do programa, pra onde vai, como é que nós vamos sair de algumas situações 

delicadas que a gente mesmo se mete”, conta o locutor. 
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Quando o apresentador fala que o programa é a sua cara, podemos citar algumas 

características de seu perfil, como: humorístico, porém cuidadoso com o humor, sensível, 

linguagem jovial, responsável, entre outros. 

Fetter não considera a internet e a televisão como concorrentes. Segundo ele quando o 

programa está no ar, não há nada que tire sua audiência. Não há nada que possa concorrer 

com o PB no horário de suas edições tanto na internet quanto na televisão. 

Ferraretto (2008) no site Caros Ouvintes
16

, afirma que Alexandre Fetter é o mais 

popular comunicador jovem do estado. Abaixo, segue o motivo dessa afirmação: 

 

Entre as transferências de profissionais verificadas desde 2007, apenas uma teve real 

efeito em termos de audiência no rádio do Rio Grande do Sul. Como registrou o 

jornalista Célio Romais em mensagem de correio eletrônico enviada a esta coluna, 

somente Alexandre Fetter, ao sair da Pop Rock para a Atlântida, conseguiu levar 

consigo uma quantidade significativa de ouvintes de forma a alterar o 

posicionamento das emissoras nos levantamentos do Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (FERRARETTO, 2008).
17

 

 

 

 A mudança de emissora acarretou a leva de ouvintes de uma rádio para outra. 

Entretanto, isso não é algo comum de acontecer. Podemos dizer que esse acontecimento 

depende do radialista. Afinal, não são todos os profissionais que possuem um carisma tão 

grande, tão cativante, que faz a audiência mudar o dial do seu aparelho. 

O autor ainda diz que, de fato, o retorno de Fetter à principal estação musical jovem do 

Grupo RBS, após dez anos de sua saída, teve um forte efeito em termos de audiência, não só 

em FM como em AM. 

 

[...] a ida de Fetter para a Atlântida transfere, em março de 2007, a dor de cabeça e a 

preocupação dos executivos da RBS para os gestores da Ulbra. Com a disputa, no 

entanto, quem saiu ganhando foi o ouvinte deste segmento, com respingos também 

no rádio dedicado ao formato Adulto Contemporâneo, por onde Fetter andou 

reformulando a Itapema FM, de Porto Alegre (FERRARETTO, 2008). 
 

 

Ferraretto classifica o programa como: “[...] uma espécie de novo humor radiofônico, 

calcado em piadas e tiradas adolescentes, puro besteirol, mas com fortes efeitos sobre o 

público”. 

 

 

                                                           
16

 www.carosouvintes.org.br Instituto de estudos de mídia.  
17

 Disponível em: http://www.carosouvintes.org.br/blog/?p=4871 Acesso em: 15 de novembro de 2011. 

http://www.carosouvintes.org.br/
http://www.carosouvintes.org.br/blog/?p=4871
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4.2 ANTE SALA 

 

 Minha chegada até o programa foi demorada. Durante muito tempo adiei conversar 

com Alexandre Fetter por dificuldades no contato e também por dúvidas minhas, pois tinha 

receio de não ser recebida e acabar desiludindo-me com o trabalho. Foram mais de dez 

tentativas de contato em vão, pois os endereços de email que eram repassados a mim sempre 

apresentavam erros. 

 Com o trabalho de campo, eu desejava desvendar as estratégias utilizadas para a 

conquista do ouvinte, conhecer as rotinas produtivas, a relação dos apresentadores entre si, a 

preparação do programa antes de ir ao ar e a sua execução. 

Após essas tentativas frustradas, chegaram as dúvidas de como seria recebida pelo 

apresentador e se isso realmente aconteceria. Finalmente, depois de entrar em contato com 

várias pessoas, consegui o email que Fetter utiliza no grupo RBS. Logo em seguida recebi a 

resposta, onde ele colocou-se à disposição para o desenvolvimento do trabalho.  

A preparação para o trabalho de campo se deu através da leitura do texto de Duarte 

(2002). Um dos conhecimentos essenciais para minha pesquisa de campo é explicado pela 

autora: 

 

As situações nas quais se verificam os contatos entre pesquisador e sujeitos da 

pesquisa configuram-se como parte integrante do material de análise. Registrar o 

modo como são estabelecidos esses contatos, a forma como o entrevistador é 

recebido pelo entrevistado, o grau de disponibilidade para a concessão do 

depoimento, o local em que é concedido (casa, escritório, espaço público etc.), a 

postura adotada durante a coleta do depoimento, gestos, sinais corporais e/ou 

mudanças de tom de voz etc., tudo fornece elementos significativos para a 

leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como para a compreensão 

do universo investigado (DUARTE, 2002, p. 145). 

 

Minha ida a Porto Alegre foi marcada para o dia 31 de outubro, às 14 horas, na Rádio 

Atlântida. Nas semanas que antecederam o encontro, os preparativos para a conversa foram 

apurados. As perguntas foram elaboradas com o objetivo de desvendar as estratégias 

discursivas do programa. Elas questionam como o programa surgiu, o significado do nome, 

quais as expectativas quando o programa foi ao ar, quais as formas de interação com o 

público, a preparação do programa, o diferencial que o Pretinho Básico apresenta em relação 
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a outros programas, quais os critérios para convidar as estrelas móveis, entre outras 

relacionadas à peça radiofônica.  

Também foram feitas perguntas pessoais a Alexandre Fetter, por exemplo, como 

surgiu sua relação com o rádio, as experiências no veículo e a mais marcante na vida 

profissional. 

Embarquei para Porto Alegre às 8 horas da manhã do dia 31 de outubro (segunda – 

feira) com desembarque previsto para o meio-dia. Após a chegada, segui para o Morro Santa 

Tereza, onde fica a Rádio Atlântida. 

Às 14 horas, depois de encerrar a primeira edição do Pretinho Básico, Alexandre 

Fetter recebeu-me no estúdio. Ele foi muito simpático, abraçou-me e explicou que nossa 

conversa seria interrompida algumas vezes devido ao programa que ele estava apresentando 

naquele momento. No primeiro instante, expliquei, novamente, do que tratava-se o meu 

trabalho, sobre o que seria abordado na entrevista e perguntei a ele se havia algum problema. 

Fetter negou e não impôs condições. 

A tensão e o nervosismo foram superados quando entrei no estúdio e encontrei o 

apresentador. Com a recepção calorosa, percebi que a conversa seria agradável e que meu 

objetivo seria concretizado. Antes de começar a entrevista, Fetter perguntou-me sobre a 

minha tatuagem e conversamos mais informalmente. A entrevista teve a duração de 

aproximadamente uma hora, e aconteceu durante a apresentação do programa Barracão, que 

Fetter apresenta para Porto Alegre – RS. 

De acordo com Duarte (2002), realizar entrevistas em locais de trabalho traz 

problemas difíceis de solucionar, como telefonemas importantes, recados, decisões que não 

podem esperar, etc. Porém, não havia outro modo de realizar a conversa sem ser no próprio 

local de trabalho. 

A entrevista foi do modo que eu imaginava. Fui muito bem recebida e fiquei 

impressionada com a performance do locutor.  O modo que Alexandre Fetter narra, sua 

“simpatia” no rádio, sua intimidade com o veículo é fascinante. No final da conversa, pedi 

para retornar à rádio, às 18 horas, para assistir a segunda edição do programa, e o pedido foi 

aceito. 

Na segunda edição do programa, infelizmente, não pude assistir dentro do estúdio, 

pois o produtor não permitiu. Assisti através das janelas da sala do Alexandre Fetter, 

localizada ao lado do estúdio. Antes de entrar no estúdio, Fetter conversou comigo, perguntou 

como eu estava e, na hora do programa, disse, saindo da sala: “Vou lá me divertir”. 
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Mais uma vez fiquei impressionada, pois ouvi-lo no rádio é diferente de vê-lo no 

estúdio, a irreverência é tanta que chega a intimidar minhas ambições de um dia trabalhar em 

rádio. A simpatia passada através do veículo, seu modo de falar, expressar, apresentar, é único 

e extremamente cativante. 

Na observação do programa foi possível perceber a relação de amizade entre os 

apresentadores, que são sete (Alexandre Fetter, Maurício Amaral, Luciano Potter, Cagê, Porã, 

Marcos Piangers e Mr. Pi), mais a participação de uma estrela móvel. Mas no dia do trabalho 

de campo estavam apenas quatro componentes fixos (Cagê, Marcos Piangers e Mr. Pi estavam 

ausentes) do programa e uma estrela móvel (David Coimbra). 

A relação de amizade entre os participantes pôde-se perceber pelo modo que tratavam-

se ao encontrar um companheiro. Também é possível perceber essa relação pelo rádio, pois os 

locutores sempre relatam situações íntimas de suas amizades. No programa, quando algo não 

sai como planejado, por meio de sinais, eles conseguem se entender. 

Já a relação com os ouvintes se dá, principalmente, por meio de emails. O programa 

possui outras ferramentas, como blog e Twitter, mas o email é o mais procurado pela 

audiência e o modo mais seguro de ter sua mensagem lida ao vivo. 

O ambiente é agradável. Os apresentadores, Maurício Amaral, Luciano Potter, Cagê, 

Porã e Marcos Piangers, e a estrela móvel do dia, sentam-se em volta da mesa, enquanto 

Alexandre Fetter fica em pé para operar a mesa de som. 

 

4.3 CONTEXTO E ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

O programa, de duas edições, tem a duração de uma hora (13 às 14 horas – 18 às 19 

horas) e divide-se em dois blocos, 30 minutos cada um. Há apenas um intervalo no Pretinho 

Básico, sempre às 13h30 e às 18h30. No primeiro momento são lidas notícias, piadas e os 

emails enviados pela audiência (referenciados logo abaixo). Já o segundo bloco inicia com a 

sessão de esportes e segue com os emails e piadas. 

O Pretinho Básico é reprisado aos sábados, nos mesmos horários. Também são 

disponibilizados podcasts diariamente, às 23 horas, no blog do programa. 

Embora o programa pareça ser improvisado, ele possui um roteiro. O produtor 

Maurício Amaral é o responsável pela elaboração do roteiro que é móvel. O roteiro é 

montado, estruturado, algumas horas antes do programa entrar no ar. O produtor “garimpa” as 

notícias na internet e seleciona alguns emails interessantes que podem gerar uma discussão ou 

debate, entre os apresentadores. 
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A relação com o produtor é durante todo o programa. Por meio de gestos e olhares, o 

âncora e Maurício Amaral trocam informações no decorrer da programação. O produtor 

distribui o roteiro de acordo com a chegada dos participantes.  

No roteiro estão colocados os quadros (exemplo: Flatos do dia, Bola nas Costas, 

Classificados do Almir, entre outros) que o programa exibirá no dia e os assuntos e piadas que 

serão lidos. Esses quadros não são fixos, portanto em cada edição pode surgir outros. 

Em entrevista a Soska (2010), Amaral garante que 70% do conteúdo utilizado no 

programa é oriundo da participação dos ouvintes através do email
18

 do Pretinho Básico, onde 

são recebidos em média 1 mil mensagens por dia (o conteúdo destas mensagens envolve 

piadas, pedidos cumprimentais e pedidos de ajuda). Outras fontes do programa são os sites da 

Internet. 

Se levarmos em conta que o programa recebe 1 mil mensagens por dia, podemos 

calcular que em uma semana são recebidos 5 mil emails. Em um mês serão 20 mil e, em um 

ano, chegaremos a 240 mil mensagens enviadas pelos ouvintes. 

Os ouvintes são peça fundamental na composição do PB e o que eles pensam é levado 

a sério no programa, é relevante. E nessa relação podemos notar a presença do contrato de 

leitura. 

Alexandre Fetter inicia o programa anunciando os patrocinadores, que são: Coca-Cola, 

Nova Schin, Lojas Colombo e Farmácias Panvel. Mas não são patrocinadores fixos. Logo 

após, os demais integrantes da mesa são apresentados e segue um breve panorama das 

principais notícias do Clic RBS
19

. 

O programa desenvolve-se de forma homogênea, pois todos os participantes possuem 

funções parecidas. Todos polemizam, são responsáveis por humor e todos possuem 

personagens que imitam. Alguns personagens não podem faltar nas edições. Podemos citar: 

Almir, interpretado por Marcos Piangers; Faustão, interpretado por Pedro Smaniotto; 

Joãozinho, interpretado por Alexandre Fetter; Dirceu, um saxofonista, interpretado por Cagê; 

e Dr. Alceu, comentarista de esportes, por Maurício Amaral. 

O PB se relaciona com o ouvinte, principalmente, por meio de emails. A audiência 

pede para que os locutores os saúdam com a repetição de bordões clássicos dos personagens. 

Por exemplo: “Ah, velha”, “Pode ficar tranqüilo, querido”, “Fiá da pu”. E segundo 

                                                           
 
18

 Correio eletrônico oficial do programa Pretinho Básico: pretinhobasico@atlantida.com.br 

 
19

 www.clicrbs.com.br Portal com as principais notícias do Grupo RBS. Além das informações sobre o Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, constam na página notícias em geral, esportes, blogs e entretenimento. 
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Alexandre Fetter, esses são os pedidos mais recorrentes dos ouvintes ao programa, além de 

beijos e abraços. Abaixo segue a reprodução de um email que, além da saudação, pede um 

conselho para os locutores: 

 

Galera do PB, sou ___ (nome não citado) mas prefiro que não falem o meu nome. 

Tenho 16 anos, moro em Charqueadas e to aqui pra pedir uma ajuda. Tô apaixonado 

por uma menina, tava ficando com ela, mas eu quero ir um pouquinho além, quero 

namorar com ela, mas ela não quer. Ela acha que eu vou trair ela. Isso só porque 

toda hora que ela me vê eu to com outra guria. E aí ela pensa que eu vou trair ela, eu 

já disse que não e ela não acredita em mim. Então, me ajudem. O quê que eu posso 

fazer? O quê que eu faço pra que ela acredite em mim? Leiam isso no programa das 

18 horas. E mandem um “Pode ficar tranquilo, querido”.
20

 

 

Após saudar o ouvinte os partícipes da mesa comentaram sobre o assunto e expuseram 

as suas opiniões. 

Marcos Piangers, Luciano Potter, Porã, Cagê, Mr. Pi e as estrelas móveis são 

responsáveis pelas piadas, notícias e por polêmicas. Alexandre Fetter, o âncora, é responsável 

pela abertura e encerramento do programa, assim como a locução dos patrocinadores. Ele lê 

notícias, piadas, interpreta personagens (que serão abordados no próximo item), mas é a 

figura séria do programa. É ele quem coloca ordem, impõe limites a certos assuntos e 

polêmicas. 

Os emails são lidos durante os dois blocos do programa, mas não de uma vez só. Eles 

são intercalados com piadas e debates sobre determinado assunto. Após o único comercial é 

hora do quadro esportivo. O personagem Dr. Alceu (Maurício Amaral) é o responsável pela 

locução das notícias esportivas e os outros integrantes da mesa as comentam. 

As manifestações dos ouvintes não são apenas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

os estados que o programa é veiculado. Há emails de ouvintes de outros estados e até mesmo 

de fora do Brasil (Espanha, Alemanha, Estados Unidos, entre outros), onde brasileiros moram 

ou estudam e escutam o Pretinho Básico por meio da internet. 

Os assuntos que compõem os emails são diversos. Desde vendas até xingamentos aos 

locutores. Algumas vezes, por algum comentário feito, os locutores acabam recebendo emails 

da audiência que discordam de suas opiniões e, às vezes, os xingam. 

É importante ressaltar que a publicidade é feita pelos locutores da rádio. Prática 

adequada à conceituação de testemunhal e que acaba por agregar à marca o valor simbólico 

contido no status do profissional. 

 

                                                           
20

 Email lido por Mr. Pi no programa do dia 7 de julho de 2011 na edição das 18 horas. 
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4.3.1 Os personagens 

 

O Pretinho Básico conta também com a participação de seus personagens, 

interpretados pelos comunicadores. Eles surgem durante a transmissão quando um assunto 

semelhante às características dos personagens é abordado. Entre as principais personalidades 

estão: 

“Alcemar” representa um pedreiro. Interpretado por Pedro Smaniotto. 

“Almir” é um personagem típico do programa, aparece em situações diversas. Quando 

algo de errado já aconteceu ou irá acontecer, seu nome é lembrado como principal suspeito. 

Interpretado por Marcos Piangers. 

“André Bokecelli” é uma sátira do tenor italiano Andrea Bocelli
21

. Interpretado por 

Marcos Piangers. 

“Castelhano” é um personagem de origem argentina. Interpretado por Neto Fagundes. 

“Chacau Manezes” é uma imitação de Cacau Menezes
22

. Interpretado por Marcos 

Piangers. 

“Cid Moreira” é uma imitação de Cid Moreira
23

. Interpretado por Everton Cunha. 

“Clô”, imitação de Clodovil Hernandes
24

. Interpretado por Alexandre Fetter. 

“Dirceu” é um saxofonista. Nos momentos dramáticos ou cômicos surge tocando uma 

marcha fúnebre ou trilhas de aberturas de programas. Interpretado por Cagê. 

“Doodoo” é um ex-funcionário da emissora Atlântida. Interpretado por Porã. 

“Doutor Alceu” é uma imitação de Alceu Collares
25

. Interpretado por Maurício 

Amaral. 

“Duda”, imitação de Duda Calvin
26

. Interpretado por Porã. 

“D'Alessandro” é uma imitação de Andrés Nicolás D‟Alessandro
27

. Interpretado por 

Luciano Potter.  

“Enrico” é a interpretação de Neto Fagundes para um radialista esportivo de origem 

argentina.  

                                                           
21

 Tenor, compositor e produtor musical italiano. 
22

 Comentarista das emissoras do Grupo RBS em Santa Catarina. É colunista da RBS TV e do jornal Diário 

Catarinense. 
23

 Locutor e apresentador do telejornal da TV Globo, Jornal Nacional, entre 1969 e 1996. 
24

 Estilista, ator, apresentador de televisão e político brasileiro. Faleceu em março de 2009. 
25

Advogado e político brasileiro. Foi deputado federal por cinco mandatos, prefeito de Porto Alegre e 

governador do Rio Grande do Sul entre 1991 e 1994. 
26

 Vocalista da Tequila Baby, banda de Punk Rock fundada em Porto Alegre. 
27

 Jogador de futebol argentino que joga pelo Sport Club Internacional. 
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“Faustão”, imitação do apresentador Fausto Silva
28

. É interpretado por Pedro 

Smaniotto. 

“Gaúcho” é uma sátira aos homens gaúchos. Interpretado por Marcos Piangers.  

“Geisô” interpretado por Duda Garbi. 

“Girimum” representa o adolescente de Porto Alegre, caracterizado pelas gírias dos 

jovens. Interpretado por Everton Cunha.  

“Gordo Ronaldo” é uma imitação de Ronaldo Nazário
29

. Interpretado por Alexandre 

Fetter.  

“Joel” imitação do técnico Joel Santana
30

. Interpretado por Pedro Smaniotto. 

“Joãozinho” representa uma criança. Suas participações se resumem a perguntas, 

representando a curiosidade típica da infância. Interpretado por Alexandre Fetter. 

“Josias” é um personagem de origem mineira. Interpretado por Alexandre Fetter. 

“Lauro” é uma imitação de Lauro Júnior Batista da Cruz
31

. Interpretado por Everton 

Cunha.  

“Neila Torraca” é uma imitação de Ney Latorraca
32

. Interpretado por Marcos 

Piangers e Porã.  

“Marcelo Demente” é uma imitação de Marcelo Rezende
33

. É um personagem que 

aparece diariamente. Interpretado por Marcos Piangers. 

“MC Guri” é um cantor de rap. Interpretado por Marcos Piangers. 

“Meira” é uma imitação de Luiz Onofre Meira
34

. Interpretado por Everton Cunha. 

“Nego Véio” é o personagem gaúcho tradicionalista do programa. Interpretado por 

Neto Fagundes. 

“Pauzi” é uma imitação do vocalista Fauzi Beydoun
35

. Interpretado por Porã. 

 “Salim” é um personagem judeu. Interpretado por Porã. 

“Saulo Autuori”, imitação de Paulo Autuori
36

. Interpretado por Everton Cunha. 

“Santana”, imitação de Paulo Santana
37

. Interpretado por Duda Garbi. 

                                                           
28

 Apresentador do programa televisivo “Domingão do Faustão”. 
29

 Jogador de futebol brasileiro, Ronaldo Luís Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo ou também 

Ronaldo Fenômeno. 
30

 Técnico brasileiro de futebol. 
31

 Goleiro pelo Sport Club Internacional. 
32

 Ator brasileiro, Ney Latorraca possui carreira de mais de 60 anos.   
33

 Jornalista e apresentador de televisão. Já trabalhou nas emissoras: TV Globo, Rede TV, TV Bandeirantes e 

Rede Record. 
34

 Ex-conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Deixou o clube em 2010. 
35

 Vocalista, guitarrista e compositor da banda de reggae Tribo de Jah. 
36

 Treinador de futebol, já foi técnico do Grêmio Futebol Porto-Alegrense em 2009. 
37

 Colunista do jornal Zero Hora e integrante do programa Sala de Redação – Rádio Gaúcha, Grupo RBS. 
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 “Silvio”, imitação de Silvio Santos
38

. Interpretado por Alexandre Fetter. 

 “Sinatra”, imitação de Frank Sinatra
39

. Interpretado por Marcos Piangers. 

 “Tim Maia” é uma imitação de Tim Maia
40

. Interpretado por Porã. 

“Zacarias” imitação do humorista Zacarias. Interpretado por Pedro Smaniotto. 

 “Zanzolin” é uma imitação de Armindo Antônio Ranzolin
41

. Interpretado por Neto 

Fagundes. 

“Zé Wilker” é uma imitação de José Wilker
42

. Interpretado por Mister Pi. 

 

4.3.2 Bordões e canções do programa 

 

As emissões do PB desde o primeiro momento criaram uma identidade através de 

bordões e músicas que os locutores interpretam e tiveram uma forte resposta da audiência. 

Os bordões e canções do programa tornaram-se comuns entre os ouvintes. É possível 

ouvi-los na rua, no colégio, na faculdade, nas conversas entre amigos. Os bordões são ditos 

pelos apresentadores e por alguns personagens específicos. Já as canções são interpretadas por 

todos os participantes do Pretinho Básico. Abaixo seguem alguns exemplos: 

“Ah, Velha!”: Lelê dizia esta frase para referir-se a sua mulher. Porã passou a falar 

este bordão após piadas para designar o machismo. 

“Ai, Dedé!”: normalmente dita pelo Zacarias (Pedro Smaniotto). 

“Atenção, pessoal”: frase dita por Maurício Amaral quando os assuntos tomam rumos 

polêmicos. 

“Cagê, um homem atrás de seu tempo”: Refere-se ao Cagê, o participante mais velho 

do programa, quando fala de antiguidades. 

 “É brabo isso daí, tchê!”: Dito por Lelê em relação a vários fatos ou situações 

difíceis. 

“Eu posso ir embora?”: Frase dita por Mr. Pi quando quer encerrar alguma discussão 

sobre um assunto constrangedor, ou quando não há mais nada o que se falar a respeito. 

“É verdade, amigo”: Frase do personagem Marcelo Demente (Piangers). 
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 Apresentador e proprietário do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 
39

 Cantor e ator dos Estados Unidos. Faleceu em 1995. 
40

 Cantos e compositor. Faleceu em 1998.  
41

 Jornalista e narrador esportivo. Integra o Grupo RBS. 
42

 Ator e diretor brasileiro. 
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“Pode ficar tranqüilo, querido”: Frase dita por Almir, interpretado por Marcos 

Piangers. 

“Fia da pu”: Adaptado de uma gíria de baixo calão. Também é usado como um 

cumprimento após as piadas. Bordão clássico do programa. Interpretado por Maurício 

Amaral. 

“Homens, homens...”: Interpretado por todos os homens do Pretinho, também é um 

bordão machista. 

“Porã, uma máquina de se queimar!”: É dito por todos os participantes quando o Porã 

fala alguma besteira. 

“Quem aqui, né, amigo”: Dito por Marcelo Demente (Piangers). 

“Tchê!”: É dito para provocar os gaúchos, insinuando a dúvida sobre a sexualidade. 

Interpretado pelo Gaúcho do Marcos Piangers. 

“Vamos, vamos...”: Quando são citadas mulheres famosas relativamente bonitas e 

eventos com mulheres, ou quando uma piada muito ruim é contada. Interpretado por todos os 

integrantes. 

“Vou parar tudo que eu estou fazendo...”: Frase dita por Maurício Amaral. 

Canções: 

“Funk do Quati”: Interpretado por Doodoo. 

“Designer”: Versão da musica Y.M.C.A., de Village People. Fala sobre os designers 

com um tom de ironia. 

“Rap da Gorda”: Interpretado por MC Guri, personagem de Marcos Piangers. 

“Guampa Maneira”: A música é uma versão de Guantanamera e conta a história de 

uma traição. 

“La Guampa”: Versão da música La Bamba. O vocalista é o personagem Castelhano, 

interpretado por Neto Fagundes. 

“Amigo Bambi”: sátira de Amigo Punk, da Graforréia Xilarmônica. 

“Rap do Pretinho”: Música com trechos de uma música do rapper MV Bill com o 

improviso do MC Guri (Piangers). 

“Então É Natal”: Sátiras da música natalina cantadas pelo tenor André Bokecelli 

(Piangers). 

“Funk da Betoneira”: Música de Alcemar (Pedro Smaniotto). 

“Hino da RBS”: Brincadeira com nomes das personalidades da RBS TV e da 

TVCOM. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Village_People
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Piangers
http://pt.wikipedia.org/wiki/La_Bamba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neto_Fagundes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graforr%C3%A9ia_Xilarm%C3%B4nica


53 
 

“Hino do Acre”: Um samba-enredo, escrito pelos integrantes L. Potter e Porã, no qual 

é homenageado o estado do Acre. 

“Canto Pretinhense”: Versão do Canto Alegretense que foi enviada por um ouvinte. 

A música é interpretada por Neto Fagundes. 

 

4.4 ANÁLISE DA EMISSÃO 

 

O recorte da pesquisa se constitui em seis emissões (de abril a setembro de 2011) do 

programa. Não procurei fazer uma amostra que recobrisse todo o período de existência da 

atração, uma vez que, eventualmente, teria problemas de acesso aos programas. Como meu 

trabalho é uma monografia, priorizei um período mais próximo da sua produção, pois assim 

poderia tirar dúvidas durante a pesquisa de campo. 

 

Pretinho Básico – programa de 01/04/2011 edição 13 horas 

O programa sempre inicia com o âncora, Alexandre Fetter, apresentando os 

patrocinadores e os demais participantes do dia, com o acréscimo de Rodaika como Estrela 

Móvel e a participação do personagem Geisô, interpretado por Duda Garbi. Logo no começo, 

Cagê ao ser apresentado parabeniza todos os colegas, pois no dia 2 de abril (sábado) é o 

aniversário do programa e eles estarão em modo reprise. 

Desde a abertura, Fetter coloca muita empolgação na voz e imprime, assim, um ritmo 

rápido e intenso. O clima que se instaura, apesar de poucos participantes, é o de um programa 

de auditório. Pois enquanto uns falam os outros gritam e batem palmas, e isso acaba 

remetendo aos programas de auditório. Outra impressão que fica é que o âncora não vê os 

demais locutores há muito tempo, pois a saudação é muito calorosa com todos, há um alto 

grau de efusividade, de alegria, entre eles. 

Após todas as apresentações, Fetter avisa a audiência: “Meu nome é Alexandre Fetter. 

Somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos juntos até às duas da tarde nesse dia primeiro 

de abril”. A primeira informação é sobre o “Atlântida Festival”. Depois de anunciar as datas 

do festival, o âncora lê notícias do ClicRBS. 

A informação é sobre um caminhão de lixo que trancou passagem e gerou briga entre 

motoristas e garis. No meio da noticia, Fetter expõe sua opinião. Ao ler o trecho “Na 

confusão, o condutor desceu do carro e atingiu um dos garis com golpe de chave de roda”, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neto_Fagundes
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locutor diz: “Covarde, né, covarde. Se quer sair na mão tem que sair na mão, covarde”. Essa 

noticia faz com que todos os participantes exponham suas opiniões. 

Neste momento é estabelecido um debate onde os locutores discutem sobre o horário 

que aconteceu a briga e sobre o trabalho dos garis. Luciano Potter diz para o Pretinho Básico 

se mudar de Porto Alegre, pois há muita violência. Os participantes começam a discutir para 

qual cidade o programa deve ir e o assunto ganha um tom humorístico. 

Em seguida, no que ainda seria o bloco de introdução do programa, aparecem quatro 

notas, locucionadas pelo âncora Fetter. A notícia que obteve mais comentários dos locutores é 

sobre política e foi reproduzida a seguir: 

Deputado mais votado do Brasil, com 1,3 milhão de votos, o palhaço Tiririca 

empregou em humoristas do programa "A Praça é Nossa". Em 23 de fevereiro, 

foram nomeados como secretários parlamentares os humoristas José Américo 

Niccolini e Ivan de Oliveira, que criaram os slogans “Pior que tá, não fica” da 

campanha eleitoral do Tiririca. Ambos recebem o maior salário do gabinete, R$ 8 

mil mais as gratificações. Os humoristas nomeados pelo Tiririca moram em São 

Paulo e não cumprem expediente diário como servidores da Câmara - até porque 

Tiririca não tem escritório político na capital paulista. E hoje completam dois meses 

desde que o Tiririca tomou posse. Por enquanto o Tiririca não apresentou nenhum 

projeto de lei e não fez nenhum discurso na tribuna do plenário. 

 

Essa notícia foi a mais comentada porque a eleição do palhaço Tiririca teve grande 

repercussão no país. Dentre os comentários, Potter diz que as pessoas que votaram em Tiririca 

estavam querendo protestar e acaba salientando que como deputado mais votado, deve 

trabalhar mais que os outros. 

Fetter diz que a população não protestou, a população votou. Os demais locutores 

concordam com o âncora. Rodaika diz que há outros profissionais, políticos de carreira, que 

também passam meses sem apresentar projetos. Após mais alguns comentários, Fetter segue 

com a próxima notícia.  

Ao final do bloco de informação ocorre a sessão de notícias lidas pelo personagem 

Marcelo Demente, interpretado por Marcos Piangers. São lidas apenas as manchetes e depois 

comentadas em tom humorístico pelos integrantes da mesa. Esse quadro dura 5 minutos e 35 

segundos. 

Logo depois começa a rodada de emails lidos pelos locutores. Nos emails constam 

cantadas, piadas e pedidos de saudação. A rodada tem a duração de dez minutos. Durante esse 

tempo foi levantada uma polêmica pelo participante L. Potter. Ele disse que todas as mulheres 

traem em uma edição anterior do programa. O assunto rendeu alguns emails com reprimendas 
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ao integrante da mesa. O email de uma ouvinte, lido por Rodaika, foi enviado porque o 

comunicador L. Potter disse: “Todas as mulheres traem, inclusive minha mãe”. 

Quando Rodaika inicia a leitura logo é interrompida por Potter e Marcos Piangers que 

dizem que não ter sido essa a declaração do radialista. Piangers diz: “A audiência ouve o que 

quer”. Na sequência, Potter pede para refazer a frase e desta vez afirma que todas as mulheres 

traem, inclusive a sua mãe. 

Fetter então interrompe o locutor dizendo que essa afirmação fere a ele em particular e 

pergunta se o locutor diria que Rodaika o trai. Potter diz que sim e causa risos nos outros 

integrantes. O âncora questiona se o locutor irá segurar essa afirmação até o final do programa 

e Potter fala que morrerá dizendo isso. 

Após isso, Fetter cobra de Rodaika uma explicação, mas ela é interrompida pelas 

risadas. O apresentador continua nesse assunto e pergunta a L. Potter se as esposas dos outros 

colegas também os traem. A resposta é afirmativa. 

Porã entra na discussão e a encerra. Rodaika volta para ler o email, mas não se contém 

e ri. Nesse momento, Fetter pergunta ironicamente: “Ficou sem jeito, Rodaika? Ficou 

constrangida? Tá devendo alguma coisa na praça?”. A estrela móvel nega e diz que Fetter 

deve sentir-se constrangido, pois emprega uma pessoa como L. Potter. 

Todos os locutores riem e Rodaika segue a leitura do email, onde consta um texto 

sobre as mulheres. 

A seguir, Fetter pede a atenção de todos para divulgar uma tarefa da gincana de um 

colégio da capital gaúcha. Após o comunicado, o âncora passa a vez para Porã que lê piadas e 

começa o quadro “Piadas Velhas do Porã”. 

Fetter interrompe o quadro para dar início a outro, o “Classificados do Pretinho”. 

Aqui, os ouvintes podem anunciar produtos que desejam vender e comprar, como casas e 

carros. 

Nesse dia, o intervalo foi aos 38 minutos do programa. O retorno é feito por Alexandre 

Fetter que apresenta os patrocinadores novamente, e chama em seguida o quadro esportivo do 

programa, o “Bola nas Costas”. 

Neste dia específico, o quadro foi apresentado pelo personagem Santana (interpretado 

por Duda Garbi). O assunto abordado é o clássico catarinense Avaí e Figueirense. Grande 

parte do quadro é ocupada pelas impressões e opiniões de todos os participantes. 

Na sequência, Fetter lê uma notícia sobre celulites em mulheres e homens. Os demais 

integrantes comentam a informação e fazem piadas referentes à Porã e seu peso. Rodaika 

continua a discussão sobre o tema com a ajuda dos outros locutores. 
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Quase ao final do programa, Fetter divulga as atrações e informações do “Atlântida 

Festival”, evento que reúne bandas famosas de todo Brasil em Porto Alegre. Antes de revelar 

as atrações, o locutor agradece e cita, mais uma vez, os patrocinadores do Pretinho Básico. 

Fetter coloca uma vinheta do festival que possui as atrações na locução. Após isso, o 

áudio retorna para o estúdio, onde os integrantes estão aplaudindo o festival, e o programa é 

encerrado por Fetter, que diz: “Voltaremos logo mais, às seis da tarde, com o Pretinho Básico. 

Muito obrigado pela audiência, parceria e preferência pelo PB”. O locutor repete os 

patrocinadores e anuncia a próxima atração da rádio. 

 

Pretinho Básico – programa de 13/05/2011 edição 18 horas 

Começa a trilha do programa. Fetter inicia com a frase já conhecida pelos ouvintes: 

“Obrigado pela audiência, pela preferência pelo Pretinho”. Em seguida são apresentados os 

patrocinadores e os integrantes da mesa. David Coimbra é a estrela móvel dessa edição. 

Após as apresentações serem feitas, o âncora lê a previsão do tempo (serviço de 

utilidade pública) e notícias do ClicRBS. A primeira delas é: 

 

Tartaruga cabeçuda que foi solta em Santa Catarina em dezembro já percorreu mais 

de 650 quilômetros. Com um aparelho GPS colado em seu casco, o animal de mais 

de 100 quilos é vigiado pelos biólogos do Projeto Tamar desde que saiu da costa 

catarinense. O animal tá perto da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, á 

665 quilômetros de Floripa. No dia 18 de dezembro de 2010, no ano passado, bem 

disposta e com a caixinha do GPS nas costas, a tartaruguinha partiu da Barra da 

Lagoa em direção aos Ingleses, em Floripa. Depois chegou perto da Reserva do 

Arvoredo, onde ficou ali por cerca de dois dias visitando amigos, e então seguiu 

viagem. Fez rápidas paradas na Praia do Rosa em Imbituba, depois deu uma 

paradinha em Laguna, no sul de Santa Catarina, e entrou no Rio Grande do Sul por 

Torres onde seguiu até á cidade de Rio Grande. 

 

No decorrer da locução, os demais apresentadores falam piadinhas sobre a notícia. 

Fetter lê mais duas (uma sobre a vacinação da gripe no Brasil e sobre a visita de um 

representante da FIFA em Santa Catarina). 

Depois de ler as matérias, Fetter diz: “Vamos dar uma rodadinha”. A rodadinha é a 

intercalação entre os participantes na leitura dos emails e das piadas. O quadro que segue no 

programa é o “Flatos do dia” com Cagê. Neste quadro são lidas notícias engraçadas e que não 

possuem temas relevantes, como: “08h49: Cássio Reis conversa com morena em aeroporto”. 

É um quadro de fofocas sobre os famosos. 
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Na sequência do Pretinho Básico, Fetter passa a vez para Potter. O integrante da mesa 

lê um email de ouvinte que enviou como cada “Pretinho” (os participantes são chamados 

assim) seria se fosse técnico de futebol. 

Piangers continua a rodada lendo frases engraçadas enviadas pela audiência. Antes de 

seguir, Fetter pede um momento e conta uma piada, o que não é muito comum. O bloco segue 

com a leitura de emails. 

O “Classificados do Pretinho” é apresentado por Fetter. Nesse quadro, os ouvintes 

anunciam produtos que desejam vender ou comprar. No final do quadro é a vez de Almir 

(Marcos Piangers) oferecer seus produtos para a audiência no “Classificados do Almir”. Já 

esse quadro oferece produtos de qualidade duvidosa, que podem dar problemas a qualquer 

momento. O personagem possui sotaque catarinense e é conhecido por seus erros. Quando 

algo está errado é o momento em que Almir surge no Pretinho Básico.  

Na volta do intervalo, Fetter cita os patrocinadores e temos o tradicional momento 

esportivo do programa: o “Bola nas Costas”. O assunto do quadro são os jogos decisivos entre 

Grêmio x Internacional e Chapecoense x Criciúma. O âncora interrompe o quadro para fazer 

uma reclamação. Enquanto alguns integrantes, durante o intervalo, lanchavam, outros 

preparavam um quadro do programa. Após o desabafo, feito em tom irônico, o quadro é 

retomado. 

Antes de iniciar o próximo quadro, Fetter apresenta produtos dos patrocinadores. O 

quadro a seguir é composto por trotes que os apresentadores passam para amigos e os 

chamam de “Coooornoooo”. As vítimas dessa edição foram: Leandro Damião
43

, Zé Victor 

Castiel
44

 e Pedro Ernesto Denardin
45

. 

Fetter encerra o programa anunciando a próxima atração e desejando um bom final de 

semana para os ouvintes. 

 

Pretinho Básico – programa de 29/06/2011 edição 13 horas 

“Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo sul do Brasil pela grande 

Rede Atlântida...”. Após essa breve introdução, Fetter apresenta os patrocinadores e os 

participantes da mesa. O programa conta com a presença de Pedro Smaniotto. 

Após as saudações, Fetter diz que no dia 29 de junho se comemora o dia de São Pedro, 

São Paulo, do Papa, do pescador e da telefonista. Os participantes iniciam uma discussão 
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 Pedro Ernesto Denardin. Locutor esportivo do Grupo RBS. 
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sobre a vestimenta de um colega que dura cerca de dois minutos (humor interno). Fetter então 

encerra a conversa e expõe as manchetes do dia que são destaques no ClicRBS. 

A última das manchetes informa o seguinte: “Prefeitura de Blumenau quer privatizar a 

rodoviária”. Ela gerou um debate de cerca de um minuto sobre as estruturas de rodoviárias, 

tanto gaúchas quanto catarinenses. 

O programa segue com uma rodada de emails enviados pelos ouvintes com conteúdo 

de entretenimento. O segundo email, lido por Cagê, foi enviado por um deficiente visual e 

continha frases que nunca devem ser ditas a deficientes visuais. Abaixo segue a reprodução da 

mensagem: 

 

As melhores respostas pras 11 piores perguntas para cego. Detalhe: quem mandou 

esse email foi um deficiente visual, Fabiano Ferreira. A primeira pergunta clássica: 

Você é cego? Resposta: Não, to com a bengala na mão, parado no sinal num sol do 

cacete só de sacanagem mesmo. Outra: Quer que eu falei quando o ônibus chegar? 

Resposta: Não, não. Fala depois que ele for embora! Mais uma: Adivinha quem eu 

sou? Resposta: Eu não sou cigano. Mais uma: Como você assiste televisão se você é 

cego? Resposta: É que eu tateio a tela e consigo perceber os artistas. Pergunta: Você 

toma banho sozinho? Resposta: Não! Pode ir lá em casa pra me ajudar? Pergunta: Se 

eu contar piada de cego você fica chateado? Resposta: Claro que não! E se eu depois 

contar uma de viado tu te importa? E finalmente, a ultima: Você é doente? Resposta: 

Sou sim. Tenho uma doença na cabeça que de vez em quando eu fico escutando 

umas vozes me fazendo perguntas idiotas.
46

 

 

Ao encerrar a leitura, os integrantes debateram sobre como ajudar pessoas com 

necessidades. 

 Durante a conversa, Fetter diz que um dia viu o participante Porã ajudando um 

deficiente visual a atravessar a rua. O âncora elogia o colega que responde que tem certeza 

que qualquer um ali teria feito a mesma coisa. Fetter responde: “Eu ajudo, cara. Eu gosto de 

ajudar as pessoas. Esses dias parei o carro e ajudei o cara a empurrar uma Kombi no meio da 

rua. Bá! Causei um tumulto, tomei vaia, buzinaço, mas ajudei o cara. Me senti bem fazendo 

aquilo ali”. 

 O programa segue com a participação do personagem Zacarias (Pedro Smaniotto) que 

faz charadas com os apresentadores. E na ausência de Marcos Piangers, Porã faz o quadro de 

Marcelo Demente onde foram divulgadas notícias engraçadas, principalmente de fora do país. 

 O primeiro bloco é encerrado com os “Classificados do Pretinho”, mas antes 

Alexandre Fetter agradece a audiência, pois esta colocou o Pretinho Básico na condição de 

programa radiofônico mais ouvido do FM no horário em que é transmitido. 

                                                           
46

 Email lido por Cagê no programa do dia 29 de junho de 2011 na edição das 13 horas. 
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 A volta do intervalo chega com a tradicional participação do personagem Dr. Alceu e 

o momento esportivo do programa. Fetter pede um momento para ler o email de um ouvinte 

com o seguinte texto: 

 

Depois de plantada a semente deste incrível arbusto chamado bambu, não se vê 

nada. Durante cinco anos não se vê nada. Tu planta o bambu e ele fica cinco anos 

pra crescer. O crescimento do bambu é subterrâneo e, portanto, invisível a olho nu. 

Mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz, que se estende vertical e 

horizontalmente pela terra, está sendo construída. Um escritor americano escreveu o 

seguinte sobre o bambu, Alcemar: “Muitas coisas na vida pessoal e profissional são 

iguais ao bambu. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo que pode para 

nutrir seu crescimento, e, às vezes, não vê nada por semanas, por meses, por anos. 

Mas se você tiver paciência pra continuar trabalhando, persistindo, perseverando e 

nutrindo, o seu quinto ano, assim como o do bambu, vai chegar.” E o quinto ano 

aqui é uma figura de linguagem, pode demorar trinta anos. E o seu quinto ano 

chegando com ele vem o crescimento e as mudanças que você jamais esperava. O 

bambu, especialmente o bambu chinês porque o bambu é chinês, nos ensina que não 

devemos facilmente desistir de nossos projetos, de nossos sonhos, especialmente no 

nosso trabalho que é sempre o grande projeto de nossas vidas. É que devemos 

lembrar do bambu chinês para não desistirmos facilmente diante das dificuldades 

que vão surgir. E as dificuldades, Porã, vão surgir. Então tenha sempre dois hábitos, 

Porã: persistência e paciência, pois você merece alcançar, Porã, todos os seus 

sonhos. É preciso muita fibra para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita 

flexibilidade para se curvar ao chão. 

 

 Nota-se que Fetter não lê qualquer email ou texto. Ele prefere os mais profundos, os 

que causem reflexão no público, mensagens com conteúdo sério. Afinal, ele é o âncora, o 

moderador, goza de uma posição mais importante em relação aos demais integrantes. 

O programa segue com os emails da audiência e conversas entre os participantes. 

Fetter encerra com os patrocinadores e anunciando a próxima atração, o quadro “Cabelo no 

Spaghetti”. 

 

Pretinho Básico – programa de 07/07/2011 edição 18 horas 

 O programa começa com Porã reclamando que Mauricio Amaral está mexendo em 

seus objetos pessoais. Fetter interrompe a discussão para apresentar os integrantes da mesa. A 

estrela móvel da edição é o colorado fanático Lelê. A edição também conta com a 

participação dos personagens Zacarias e Faustão (Pedro Smaniotto). 

 O âncora segue o programa com as notícias do ClicRBS, atividade comum no Pretinho 

Básico. A primeira notícia informa o seguinte: 

 

Veículos da RBS em Santa Maria lançaram uma campanha pela faixa de segurança. 

O Diário de Santa Maria, a RBS TV de Santa Maria e as rádios Atlântida e Itapema 

de Santa Maria lançaram a campanha “Viva a Faixa – Com respeito a vida é mais 



60 
 

bonita”. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar para o respeito com a faixa de 

segurança. Especialistas em transito garantem que essa é a hora certa para a 

campanha. No fim de abril o Padre Bernardino Trevisan, de 87 anos, vocês vão 

lembrar disso, morreu após ser atropelado ao cruzar a faixa de segurança na Avenida 

Dores. Dias depois Luiza Helena Toledo de Moraes, de cinco anos, foi arremessada 

por um carro quando atravessava a mesma avenida, em outra faixa de segurança, 

mas na mesma avenida. Nos dois casos um dos carros parou, mas o que vinha ao 

lado não. O que é muito perigoso. Eu vou deixar uma dica pra quem quer parar, 

quem quer não, quem tem que parar na faixa de segurança e tá numa rua de duas 

pistas ou três pistas: pára no meio da pista pra não dar chance pro cara que vem atrás 

que não entendeu que tem que parar na faixa pra ele não passar pelo lado, 

entendeu?! Pára no meio da pista, te atravessa no meio da pista, e aí tu vai tá 

garantindo a segurança de quem tá atravessando a faixa. 

 

Os demais participantes criam um debate sobre o assunto que durou 5‟40‟‟. Ao 

encerrar o assunto, Fetter salienta: “Nós pensamos estar fazendo aqui, prestando um serviço à 

comunidade. Pedindo pra que todo mundo respeite uns aos outros, carros respeitando 

pedestres, pedestres respeitando carros e, assim, a gente vai tentando levar a vida, né?! 

Pessoas respeitando pessoas que é o que somos”. Fetter é o aconselhador da atração, o bom 

moço. Embora todos façam a parte social (serviços de utilidade púbica, como doação de 

sangue, previsão do tempo, etc) no programa, esse papel é muito mais desempenhado por 

Fetter. 

O programa segue com a leitura de mais quatro notícias. A última, sobre telefones 

públicos, gera uma conversa entre os participantes que relembram momentos de suas vidas 

onde usavam orelhões. 

Fetter encerra a rodada das notícias comentadas e passa a vez para Mr. Pi. Depois o 

integrante Porã lê uma mensagem com conteúdo machista, o que é comum no programa. 

Abaixo segue um trecho do texto: 

 

Eu tenho aqui o novo dicionário machista brasileiro. Vamos lá então. Álcool: 

substancia mágica capaz de transformar feias em maravilhosas. Cozinha: a cozinha é 

o altar da mulher. Destilado: é bebida de macho. Dragão: aparece geralmente no fim 

de uma festa. Fé: para o homem Deus deu a missão para a mulher a submissão.
47

 

 

Durante a leitura do email, todos os participantes gritam, vibram e aplaudem o tema da 

mensagem. O bloco segue com piadas, emails e com o quadro “Classificados do Pretinho” até 

a hora do intervalo. Na volta dos comerciais, o apresentador cita os patrocinadores e Dr. 

Alceu dá início ao quadro esportivo do PB. Fetter, como de costume, é o responsável por 

encerrar a rodada e dar início à outra. 
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Os locutores continuam o segundo bloco com as mensagens da audiência e com 

discussões. Uma delas é sobre os jogos de vídeo game de futebol que eles possuem. Ao 

encerrar o assunto, Fetter convoca a participação de Faustão que conta piadas. 

O âncora pede a palavra aos companheiros e lê um texto sobre equívocos históricos. 

 

Disse um cara lá em 1876, o senhor diretor da companhia Western Union, disse o 

seguinte: “Este aparelho tem inconvenientes demais para ser seriamente considerado 

um meio de comunicação, senhores. Esta geringonça chamada telefone não tem 

nenhum valor para nós”. (Memorando interno da Western Union em 1876). Outra 

aqui ó: “Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em 

casa”. Em 1977 o Ken Olsen disse isso, presidente fundador da Digital Equipment 

Corporation.
48

 

 

Quando Fetter encerra o texto, os outros locutores debatem os equívocos históricos. 

Mauricio Amaral pede um instante para divulgar produtos de um patrocinador do Pretinho 

Básico, logo depois o personagem Cid Moreira (Mr. Pi) pede para ler um salmo no 

encerramento do programa e Fetter concede o espaço. Porém, o personagem se estende 

comentando outros assuntos e o âncora é obrigado a dizer que não há mais tempo e encerra o 

programa. 

  

Pretinho Básico – programa de 26/08/2011 edição 13 horas 

A atração começa com Alexandre Fetter apresentando o programa, os patrocinadores e 

os apresentadores. O primeiro assunto comentado é um churrasco que os locutores fizeram. 

As estrelas móveis desta edição são Neto Fagundes e Rodaika. Também participa o 

personagem Geisô (Duda Garbi). 

Fetter lê os destaques comentados do ClicRBS, a previsão do tempo para o sul do país 

e abre a rodada com a participação do personagem Marcelo Demente (Marcos Piangers) que 

informa algumas notícias bizarras, como a de um ladrão que foi pego dormindo em uma casa 

na Inglaterra. 

Depois desse quadro, Fetter dá sequência à rodada e passa a vez para os companheiros. 

Após a participação da maioria dos componentes da mesa, o apresentador lê um email que, 

segundo ele, é interessante. O assunto da mensagem é o comportamento de pessoas nos 

aeroportos e como os funcionários lidam com isso. Embora não saiba se o que estava no email 

aconteceu mesmo, Fetter quis ler. Segue a reprodução de um trecho da mensagem: 
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Tem uma noticia aqui que uma ouvinte mandou pra gente dizendo ser uma situação 

real ocorrida no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, envolvendo uma 

funcionaria da empresa aérea Gol que deveria ganhar um premio por ter sido 

esperta, divertida e ter atingido o seu objetivo quando teve que lidar com um 

passageiro que, provavelmente, merecia voar junto com a bagagem. Era um vôo 

lotado da Gol, cancelado, e a única funcionaria atendia e tentava resolver os 

problemas de uma longa fila de passageiros. E, do nada, um cara irritado corta a fila, 

vai ate ali o balcão, atira o bilhete e diz: “Eu tenho que tá nesse vôo aqui e tem que 

ser na primeira classe”. E aí a funcionaria respondeu: “Olha, o senhor desculpe, mas 

eu terei todo o prazer em lhe ajudar, mas antes tenho que atender essas pessoas que 

estão na fila primeiro. Eles chegaram antes que o senhor e também estão aguardando 

pacientemente na fila. Quando chegar a sua vez eu farei tudo que puder para 

satisfazê-lo”. O passageiro ficou irredutível e disse bem alto para que todos na fila 

ouvissem: “A senhora faz alguma ideia de quem eu sou?” e aí ela sem hesitar deu 

um sorrisinho, pediu um instante, pegou o microfone do saguão anunciando: 

“Atenção, atenção. Posso ter um minuto da atenção dos senhores, por favor?” E aí 

todo mundo pára e olha pra mulher, né?! “Nós temos aqui no balcão um passageiro 

que não sabe quem é, deve estar perdido. Se alguém é responsável por ele ou é seu 

parente, ou então puder ajudar a descobrir a sua identidade, por favor, comparecer 

aqui no balcão da Gol. Obrigada!”
49

 

 

O texto gera risadas e alguns poucos comentários. O primeiro bloco segue o modelo 

de todas as edições, são lidos emails e piadas e apresentado o “Classificados do Pretinho”. 

Na edição do dia anterior houve uma discussão entre dois personagens: Almir (Marcos 

Piangers) e Santana (Duda Garbi). Neste programa Fetter disse que os personagens iriam 

fazer as pazes, mas a discussão continua. Com todos os participantes falando e gritando ao 

mesmo tempo, o âncora é obrigado a gritar e pedir silêncio. Aqui, mais uma vez, fica clara a 

figura de chefe, de comandante, de Alexandre Fetter. Em seguida os comerciais são 

chamados. 

Após o intervalo é a hora da sessão de esporte. O “Bola nas Costas” teve a duração de 

4 minutos nesta edição. A seguir Fetter lê o email de uma ouvinte que reclama sobre um 

comentário feito por Marcos Piangers: 

 

Oi, pretinhos. Meu nome é Letícia e estava eu segunda-feira ligada no Pretinho das 

13, quando o Fetter anunciou o Dia do Folclore. E aí beleza, o problema foi quando 

Marcos Piangers resolveu dizer que mulher vestida de prenda é brega. Não falo só 

como uma simples garota de 18 anos, mas falo como a Primeira Prenda Adulta de 

um CTG do interior do estado. Achei um tanto quanto triste alguém ter falado que é 

brega, pois a indumentária gaucha trata toda historia de luta de um povo. Marcos, 

gosto muito de ti. Sei que tens o direito de expressar tua opinião quando se refere 

aos gaúchos, assim como também queria dizer que este mesmo povo te acolheu 

muito bem. Prendas não são vulgares, cultuam uma tradição e não julgam os outros 

pelas roupas que vestem. Queridos, gosto muito de todos vocês e, por favor, se 

puderem mandem um “Quebra costela” pra a indiada do CTG Gentil Boeira, da 

cidade de Vila Lângaro. Leiam em qualquer horário, eu ouço sempre.  

 

                                                           
49

 Trecho de um texto lido por Alexandre Fetter no programa do dia 7 de julho de 2011 na edição das 18 horas. 



63 
 

Fetter manda um recado para a ouvinte dizendo que o companheiro de mesa é muito 

brincalhão e nem os próprios integrantes do programa sabem quando Piangers está falando 

sério ou não. 

O âncora diz para a atração dar uma rodada e passa a vez para os outros locutores. O 

programa segue com emails e piadas até Fetter encerrar a edição. 

 

Pretinho Básico – programa de 08/09/2011 edição 18 horas 

Fetter inicia o programa com os patrocinadores e apresentando os companheiros de 

mesa. A edição conta com a participação de Pedro Smaniotto e com a estrela móvel, Lelê. 

As notícias comentadas do ClicRBS desta edição são: chuvas em Santa Catarina, 

metrô em Porto Alegre e beber moderadamente melhora a saúde das mulheres. A última nota 

rendeu aplausos e gritos dos apresentadores que diziam “Bebam, bebam, bebam”. 

Fetter encerra as manchetes e abre a rodada passando a voz para os companheiros. O 

primeiro bloco é repleto de emails que os locutores lêem e ainda conta com os quadros 

“Classificados do Pretinho” e “Classificados do Almir”. 

Na volta dos comerciais é apresentado o quadro “Bola nas Costas” por Dr. Alceu 

(Mauricio Amaral). O quadro conta com a participação dos personagens Joel (Pedro 

Smaniotto) e Meira (Mr. Pi). 

No final do quadro, Maurício Amaral divulga a próxima “Balada do Pretinho” que 

será em Santa Maria. Depois da informação, Fetter diz que precisa dar um toque de utilidade 

pública, falar de um patrocinador e contar uma piada que o produtor passou para ele. 

O âncora divulga que um cachorro foi perdido e pede ajuda a audiência para encontrá-

lo. Depois ele fala sobre um patrocinador e por fim conta a piada, que segundo Fetter estava 

intitulada pela produção com as seguintes palavras: “Se tu tiver coragem vai ser antológica”. 

O âncora anuncia que irá ler a piada no final do programa, Porã então divulga que no 

dia 8 de setembro o fã clube oficial do Pretinho Básico completa um ano. Todos os 

apresentadores agradecem o carinho do público. 

O personagem Cid Moreira (Mr. Pi) pede para ler um salmo e Fetter diz que não irá ler 

a piada. Os integrantes então começam a cantar “Conta, conta, conta” até o apresentador 

aceitar. Segue o texto abaixo: 

 

A professora pergunta a seus alunos nome de coisas que acabem em “dor” e que 

comam coisas. Aí o Ricardinho diz: “Predador”. E a professora: “Muito bom, 

Ricardinho. Muito bem, ele come suas presas”. E o Paulinho: “Aspirador, 

professora”. “Bravo, que imaginação. Na verdade podemos dizer que o aspirador 
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come o lixo, Paulinho. Muito bem” disse a professora. Aí lá no fundo da sala grita o 

Joãozinho: “Vibrador”. A professora dá um pulo, quase cai da cadeira e responde: 

“Joãozinho, o que é isso? Vibrador não come nada”. Joãozinho diz: “Come, fessora. 

Come, sim senhora. Come! A minha mãe tem um lá em casa e vive dizendo que o 

vibrador come as pilhas num instante”.
50

 

 

 Os apresentadores riem e Cid Moreira fecha o programa lendo um salmo. Logo depois 

Fetter termina o PB anunciando a próxima atração da rádio. 

 

4.5 ESTRATÉGIAS DA CONQUISTA DO OUVINTE 

 

A partir da análise dos programas, procuramos compreender quais são as estratégias 

discursivas utilizadas para fidelizar os receptores. Afinal é através delas que o público 

identifica-se ou não com determinado produto midiático. Ou seja, o programa utiliza-se de 

vários elementos linguísticos e simbólicos do universo dos receptores (gírias, estilos, 

sonoridades) para tecer os “elos de contatos” com seus receptores. 

No Pretinho Básico é possível notar algumas estratégias discursivas, como recursos 

linguísticos, o humor, a apresentação, os temas polêmicos, a participação do ouvinte, entre 

outras. E é através delas que o programa pode alcançar altos índices de audiência, conquistar 

mais ouvintes e criar laços com eles. 

 

4.5.1 Linguagem, intimidade e humor 

 

A linguagem é essencial na vida do ser humano. O homem depende da linguagem para 

viver em sociedade e é através das palavras que é possível influenciar e provocar mudanças. 

Podemos citar que por meio do uso habilidoso das palavras, por exemplo, o líder conquista 

seguidores, obtém resultados positivos da equipe e aumenta a produtividade da empresa. Na 

visão radiofônica, este líder conquista ouvintes. O rádio precisa dessa conquista, pois sem ela 

não há ouvintes e, consequentemente, não há rádio. 

A linguagem radiofônica apresenta características que interferem diretamente na 

efetivação da comunicação. Para valorizar as transmissões, os radialistas exploraram recursos 

da linguagem radiofônica, como, a forma de falar, a dicção e a locução. Outras técnicas, como 
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ênfase de palavras, velocidade e melodia da voz também são exercitadas de maneira 

praticamente teatral. 

 A voz, a música, o silêncio e os efeitos sonoros compõem a linguagem que constitui o 

rádio. Estes componentes atuam isoladamente ou combinados, de acordo com a necessidade. 

A voz trabalha no campo da consciência, enquanto os outros elementos atuam no inconsciente 

do ouvinte. 

 Através da atividade da linguagem pode-se atrair o público. É ela que irá fazer os 

receptores identificarem-se com o meio de comunicação, programa ou locutor. O Pretinho 

Básico utiliza uma linguagem jovial, com uso de gírias. Mesmo sendo a linguagem usada no 

dia-a-dia dos apresentadores, atrai o público jovem, o público que entende e identifica-se com 

esse modo de falar. 

 Assim, com o uso da linguagem e a identificação do público com ela, surge a 

intimidade entre emissor e receptor. Como já foi comentado no trabalho, os ouvintes do 

Pretinho Básico sentem-se íntimos dos apresentadores. Isso se dá porque para eles os 

integrantes da mesa não são apenas comunicadores e, sim, amigos que conversam todos os 

dias. Essa identificação é dada pela linguagem informal. 

 A conversa informal que é estabelecida no programa conta, principalmente, com a 

participação do humor enquanto linguagem. 

 Barbosa Filho (2003) acredita que o gênero entretenimento, por ser livre, acaba 

gerando grande empatia com o público, além de ter todo um imaginário próprio. Também por 

isso, o gênero permite explorar as possibilidades técnicas e a riqueza da linguagem do rádio 

para além dos limites dos demais gêneros. 

 Entre os formatos de entretenimento o autor apresenta três: o programa musical, a 

programação musical e o ficcional. No trabalho entraremos em detalhes apenas no ficcional, 

pois é aonde o Pretinho Básico se encaixa. 

 O programa ficcional, de acordo com Barbosa Filho, pertence a dois grupos: o humor 

e o drama. Esses tipos de programas foram muito populares na década de 40, mas os 

humorísticos ainda persistem, principalmente, nas emissoras FMs. 

 O humor também ajuda a criar laços com a audiência. O ouvinte que procura diversão, 

entretenimento, bons momentos, é atraído, quase que imediatamente, pelo humor, que pode 

estar nas piadas lidas no programa, nos assuntos ou, na simples conversa entre os 

apresentadores. 
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4.5.2 Modos de apresentação 

 

 Outra estratégia para aproximar os ouvintes é a maneira que o locutor apresenta o seu 

produto radiofônico, tornando-o público. A simpatia, o carisma deste profissional é uma das 

peças chaves para prender a atenção do receptor. 

Fraga (2007) nos diz que, para compensar a ausência do corpo no campo da visão, o 

apresentador de um programa radiofônico utiliza a linguagem coloquial, uma forma própria 

simples de se comunicar com o ouvinte, como se estivesse ao lado dele, em sua casa, em seu 

local de trabalho, propiciando, assim, uma sensação de proximidade, criando elos entre o 

locutor e o ouvinte. A autora ainda explica que: 

 

No rádio, a performance é instrumento fundamental para garantir a fidelização de 

audiência. Podemos constatar que, entre outros elementos significativos nesse 

processo comunicacional, a eficácia da performance mediatizada permeia as 

particularidades dos comunicadores, agregando aspectos como mito e carisma 

(FRAGA, 2007, p. 4). 

 

Alexandre Fetter, ao apresentar, é extremamente carismático. Ele chama o público, 

convida-o para o programa. Além disso, trata os ouvintes como amigos íntimos. Vide a forma 

de tratamento que ele utiliza, informal. O ouvinte é um amigo que permite a entrada do 

locutor na sua casa, na sua vida, todos os dias. 

A ênfase colocada na voz, a relação com a audiência, as opiniões expostas, tudo isso 

faz com que o público se identifique com o apresentador. Talvez aí esteja a explicação da 

troca de emissoras que os ouvintes fizeram para acompanhar Alexandre Fetter na sua volta à 

Rede Atlântida. O apresentador faz parte do contrato, pois os ouvintes depositam fidelidade e 

confiança nele. 

O formato do programa, o modo que é apresentado por todos os participantes visa 

conquistar o público. O Pretinho Básico não cansa os ouvintes, pois ele é uma conversa entre 

amigos. Isso gera entretenimento aos receptores, passa a sensação de relaxamento, de 

momento agradável. E neste contexto de amigo, Alexandre Fetter deixa o diálogo correr e 

aparece algumas vezes pontuando comentários, mas é uma aparente discrição, pois tem 

controle da dinâmica da emissão. 

 Fetter é a figura do “bom moço” no programa. É ele quem lê os emails mais sérios e 

profundos, afinal ele está num patamar acima dos colegas. Além de possuir um cargo mais 

importante que os demais participantes dentro da RBS, Fetter é mais experiente 

profissionalmente e já fez um programa com esse estilo. 



67 
 

A figura de comandante, de chefe, fica clara ao acompanharmos a apresentação do 

locutor. Suas opiniões, na maioria das vezes, são as mais sensatas e isso acarreta a ele a 

imagem de aconselhador e sensato da atração. 

 É como se Fetter fosse a figura madura do Pretinho Básico. Embora ele também faça 

brincadeiras, conte piadas e interprete personagens, o locutor é responsável por encerrar 

assuntos impróprios e determinar o que pode e não pode ser dito no ar. 

 O apresentador também passa uma imagem muito familiar, o bom marido, bom pai, 

bom filho. E a audiência gosta disso, se identifica. 

 

4.5.3 Temas 

 

 A escolha de temas abordados em determinado programa é muito importante. Se os 

assuntos não agradarem, o público dificilmente ele sintonizará o dial do seu rádio na 

emissora. 

 Umas das estratégias usadas no Pretinho Básico são as polêmicas criadas durante as 

edições. Podemos usar como exemplo alguns temas que foram abordados e causaram grandes 

discussões no decorrer desses quatro anos de programa. Entre as polêmicas, estão, opiniões 

machistas, como, mulher só serve para cuidar da casa; a implicância do apresentador Potter 

com os designers – o que ocasionou a criação da canção que dá a entender que esses 

profissionais possuem uma orientação sexual diferente; em 2008, um ninho de corujas virou 

ponto turístico em Capão da Canoa (RS) – L. Potter polemizou ao dizer que as corujas 

deveriam ser tiradas do local, pois atrapalhavam o veraneio – esse comentário implicou em 

inúmeras manifestações da audiência criticando a posição do participante. 

 O uso de palavrões também foi polêmica no Pretinho Básico. Devido a muitos emails 

dos ouvintes, no dia 4 de janeiro de 2010, foram proibidos termos chulos. Os apresentadores 

Porã e Potter tiveram que comprometer-se a colaborar com a proibição para tornar o PB um 

programa mais familiar. As expulsões do programa também causavam discussões entre 

participantes e ouvintes. Muitas vezes, Alexandre Fetter colocou um integrante da atração 

para fora do estúdio devido a mau comportamento e teve o apoio da audiência, mas também 

houve momentos em que o âncora foi criticado. 

 Esses são exemplos de estratégias para prender a atenção dos ouvintes, pois a maioria 

desses assuntos não encerrava-se no mesmo dia, alguns levavam semanas para serem 

finalizados. 
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 A edição das 18 horas do dia 22 de setembro de 2009 também foi polêmica. A atração 

foi sem intervalos, pois os participantes reclamavam da falta de pagamento dos patrocínios à 

rádio. 

 O uso de assuntos polêmicos é uma grande cartada para manter a audiência. As 

opiniões a favor, bem como as contrárias, serão comentadas e o ouvinte tem a oportunidade 

de expor a sua ideia sobre o assunto. 

 

4.5.4 Participação dos ouvintes 

 

 A interação com os ouvintes, hoje em dia, é possível de diversas formas. Aquela ideia 

de que a audiência só se comunicava com o rádio por meio de cartas ou telefonemas, não 

existe mais. A internet chegou e transformou-se numa grande aliada da comunicação. 

 A palavra interação está hoje presente nos mais variados campos do conhecimento e 

produz interessantes interfaces antes inconcebíveis. De acordo com Belloni (2001), a 

interação quer dizer:  

 

A ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto é, 

encontro de dois sujeitos – que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum 

veículo técnico de comunicação, por exemplo, carta ou telefone) (BELLONI, 2001, 

p. 58). 

  

Com essa interação, os ouvintes podem participar mais assiduamente do programa 

com envio de assuntos que gostariam que fossem comentados e sugestões de pautas. Na 

maioria dos programas onde esta interação acontece, o público é um dos principais 

responsáveis pela montagem da atração. 

No Pretinho Básico, a audiência, de acordo com Amaral (2010)
51

, é responsável por 

cerca de 70% da produção do programa. Ou seja, o programa em si contribui com 30% das 

pautas. 

Essa liberdade que o ouvinte possui em dar sugestões é muito importante para a 

relação com o rádio, programa ou locutor. O receptor sente-se ouvido, percebe que sua 

opinião é relevante e isso o deixa contente, pois ele sente-se valorizado. 

Entrando na questão da interatividade, Lemos (2004)
52

 diz que: 

 

                                                           
51 Entrevista concedida à SOSKA, Juliane Letícia Antunes. Jornalismo e entretenimento no rádio - uma 

análise do programa Pretinho Básico. Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo. Universidade Feevale. 

Novo Hamburgo, 2010. 
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A interatividade é hoje em dia uma palavra de ordem no mundo dos media 

eletrônicos. Hoje tudo se vende como interativo; da publicidade aos fornos de 

microondas. Temos agora, ao nosso alcance, redes interativas como Internet, jogos 

eletrônicos interativos, televisões interativas, cinema interativo... a noção de 

interatividade está diretamente ligada aos novos media digitais (LEMOS, 2004, p. 

1). 

 

A interatividade faz parte do mundo e se um meio de comunicação não a agregar, 

acabará perdendo a sua audiência para outro veículo que forneça essa interação. 

Vivar e Arruti (2001) abordam a questão da quebra de paradigmas, a partir da inversão 

de papéis provocada pelas novas formas de interação: 

 

Para este público, o que se quebrou é a tradicional relação entre o emissor e o 

receptor da informação, porque este agora é também emissor, ao menos 

potencialmente. Neste sentido, quanto mais tarde os meios reconhecerem esta nova 

realidade e atuar em conseqüência, maior tensão será gerada no mundo da 

comunicação (VIVAR e ARRUTI, 2001, p. 138). 

 

O público torna-se uma espécie de “co-produtor” e ao sentir esse “poder”, ele cria 

laços com a atração. 

Segundo Silva (2001), a última década do século XX caracteriza-se como a chamada 

geração virtual, quando acontece uma revolução no mundo da informação, com o surgimento 

da comunicação mediada por computador, ou via internet. De acordo com o autor:  

 

Na era da globalização a tecnologia destrói barreiras de tempo e distância, e torna-se 

possível a troca de informações entre pessoas por meio de redes de computador, 

informações essas que variam desde textos verbais até vídeos (SILVA, 2001, p. 

207). 
 

Quando o rádio disponibiliza outros meios de acesso para o público, está buscando um 

diferencial dentro do universo da interatividade. Os ouvintes querem ouvir seu nome no rádio, 

por isso é tão importante que exista o espaço de participação dos receptores. 
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5 CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Quando definimos o tema dessa monografia, trazíamos ideias formuladas, mas em 

função de diferentes motivos tivemos que fazer ajustes para que o trabalho fosse concluído 

sem complicações e dentro do prazo. Entre os nossos objetivos destacava-se a análise do 

discurso do apresentador Alexandre Fetter. Porém, por razões de tempo, com receio de não 

concluirmos o trabalho no prazo estabelecido, mudamos o foco para a análise das estratégias 

comunicacionais do programa Pretinho Básico, com ênfase na figura do apresentador. A 

pesquisa, conforme vimos, tem como problema a seguinte pergunta: Como a instância de 

produção do programa, mediante o seu apresentador, desenvolve estratégias de aproximação 

com seus receptores, no sentido de construir vínculos e interações dos quais resultem 

processos de fidelização entre estas duas instâncias? 

 Em consequência dos ajustes, tive que escolher nossos “companheiros de viagem”, 

que são autores como, Bachelard, Benveniste, Fausto Neto, Goffman, Verón e Zumthor, cuja 

contribuição conceitual foi imensurável, de modo tal que eles são os pilares da nossa 

pesquisa, pois sem uma base teórica seria impossível dar andamento ao trabalho.  

 Pudemos dizer que o conceito iluminador do trabalho foi o de „contrato de leitura‟ 

que, conforme vimos, é caracterizado por um trabalho enunciativo que tem como objetivo 

estabelecer o leitor, nesse caso, o ouvinte, em torno de um campo de interesses e, ao mesmo 

tempo, segundo operações discursivas que têm por função criar um campo de efeitos entre 

produtores e receptores de mensagens. 

Verón nos diz que a relação entre um suporte de imprensa e seus leitores repousa 

sobre o que se denomina como um contrato de leitura (VERÓN, 1985, p. 206). Esta relação é 

construída pelos suportes, ela visa criar e manter com seus leitores uma ligação ao longo do 

tempo. 

 As estratégias discursivas são desenvolvidas de acordo com o campo de interesse do 

receptor. Ao desvendá-las, os meios de comunicação dão início à criação de elos entre 

emissor e receptor. Afinal, os vínculos só acontecem se o meio tece relações com o público. 

 Se o meio não desenvolve, a relação é precária. Em função disso, as características 

centrais do contrato de leitura recuperadas pelo nosso estudo, junto ao programa analisado, 

são a interação com os ouvintes, o uso de recursos linguísticos do universo dos receptores 

(gírias, sonoridades, etc), variedade de temas discutidos no programa, o modo de 
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apresentação, participação de outros profissionais do Grupo RBS e a interpretação de 

personagens, bordões e canções. 

 A possibilidade de o público interagir, mandar sugestões e ter seu nome citado pelos 

apresentadores, gera um vínculo muito forte entre emissor e receptor. Os ouvintes são 

importantes e sentem-se desse modo. É parte relevante no processo de produção do roteiro do 

programa, o público é coenunciador. 

 Os recursos linguísticos que o programa apresenta causa nos ouvintes uma sensação de 

intimidade, amizade, cumplicidade, fidelidade. O receptor se reconhece no falar dos 

apresentadores, na linguagem simples e coloquial. Por isso, o uso de gírias é importante. O 

programa fala com o público da maneira que o mesmo fala entre si. 

 A diversidade de temas é o que faz a audiência ser plural em questão de faixa etária. 

Os assuntos discutidos no programa são recentes e, na maioria das vezes, geram debates entre 

os componentes da mesa. Sem falar, das polêmicas levantadas na atração. O Pretinho Básico 

já polemizou vários temas, que duraram cerca de duas edições do programa ou mais. Essa é 

uma forma de prender a atenção do ouvinte, de fazê-lo ligar o rádio no outro dia e no mesmo 

horário para conhecer o desfecho da discussão. E o mais importante: a audiência, graças à 

interatividade, pode opinar. 

 O modo de apresentação do programa também deve ser comentado. Afinal, o 

programa é uma conversa entre amigos. Tudo é muito informal e passa para o receptor a 

sensação de estar participando dessa mesa de conversa. 

 A participação de “Estrelas Móveis” é uma marca do programa. Ao convidar 

profissionais de outros segmentos, mas de dentro do Grupo RBS, o programa atrai o público a 

criar laços com os demais participantes e também com a empresa. 

 Os personagens, canções e bordões interpretados também ajudam a estabelecer os 

vínculos. Isso pode ser provado pelo público que decora as músicas, bordões e até imita os 

personagens. Ao repetir o que ouviu no programa está criado o elo entre receptor e emissor. 

A contribuição deste trabalho para o rádio é relevante. Embora existam trabalhos que 

analisem as estratégias discursivas de um programa, são raros os que dão ênfase ao 

apresentador, a performance do âncora. 

 O apresentador é a figura central de um produto radiofônico. Os elos identitários entre 

locutor e seu público são criados a partir de habilidades pessoais desenvolvidas por quem 

apresenta o produto radiofônico. 

 Esses apresentadores, que criam laços com seus receptores, conseguem destaque pela 

sua performance. No caso de Alexandre Fetter, levamos em conta o carisma transmitido pelo 



72 
 

rádio, bem como a intimidade que o apresentador passa ao seu ouvinte através das formas de 

interação e linguagem. 

 Esse estudo nos permitiu antever que o futuro do rádio é longo. Quando a televisão 

surgiu, muitos disseram que o rádio iria acabar, porém, ele permaneceu nas casas dos 

brasileiros. Também com o surgimento da internet foi dito isso, mas de novo, o rádio manteve 

seu lugar. Porém, dessa vez, houve ajustes para atualizar-se, como as transmissões e a 

interativade pela web e a presença nos celulares. 

 O futuro do rádio continua sendo a informação e, agora mais forte, o entretenimento. 

Programas, como o Pretinho Básico, musicais, mas com participações de convidados, estão 

aparecendo cada vez mais no cenário radiofônico e agradam a audiência que procura 

informação, entretenimento e, por que não dizer, relaxamento. 

 Para a nossa formação, o trabalho é muito importante. Durante quatro anos me 

preparei para o momento que desenvolveria meu trabalho final e sei que ele é meu passaporte 

para a vida profissional. 

 Por isso tivemos muito cuidado ao escolher o tema que seria abordado em nossa 

monografia. Escolhemos assunto de nosso interesse para que seu desenvolvimento fosse 

menos cansativo e para que nos acrescentasse profissionalmente. 

 Já a contribuição da pesquisa para nossa formação em pesquisa foi, realmente, 

importante. Apesar de ter realizado inúmeros trabalhos durante a faculdade, nenhum foi tão 

extenso, na questão bibliográfica também. 

 É com muita felicidade que encerramos esse trabalho que nos acompanhou durante 

tanto tempo. Acreditamos que nosso objetivo foi alcançado e que nosso esforço será 

recompensado. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A – Entrevista com Alexandre Fetter – Comunicador da Rádio Atlântida FM. 

Realizada em 31 de outubro de 2011. 

 

Camilla Guterres: Como surgiu o Pretinho Básico? 

 

Alexandre Fetter: O Pretinho Básico surgiu da necessidade que a Atlântida tinha de reverter 

uma situação de audiência que era imposta, pela então concorrente principal que a Atlântida 

tinha, que era uma rádio chamada Pop Rock, Santa Maria teve por um tempo. Mas o foco da 

Atlântida era meio que enfraquecer o Cafezinho que era o programa concorrente do Pretinho. 

Não existia o Pretinho Básico ainda, tá?! Daí a Atlântida foi lá e disse: “Ó, a gente quer que 

vocês apresentem um programa, na Atlântida, parecido com esse Cafézinho aí”. E assim, 

surgiu o Pretinho Básico. Aí eu vim pra Atlântida de volta, voltei pra Atlântida, trouxe junto 

o Maurício Amaral, o Cagê e o Rafinha, que ainda não faz o Pretinho Básico, mas isso é 

questão de tempo. Porque o Pretinho Básico vai acabar sendo toda a rádio. E assim começou 

o Pretinho, com essa intenção da direção da Atlântida em buscar, porque era uma audiência 

esmagadora do Cafezinho. Foi buscar essa audiência pra Atlântida e ela, efetivamente, veio. 

 

Camilla Guterres: Por que esse nome? É pelo Cafezinho? É uma referência? 

 

Alexandre Fetter: O nome? O nome é, precisava de uma referência, uma lembrança, uma 

alusão, ao café, ao Cafezinho. O Cafezinho foi criado, teve esse nome porque era um 

programa depois do almoço, assim, tomar um cafezinho depois do almoço. Essa coisa e tal! E 

o Pretinho Básico pra lembrar, pra remeter ao café, né?! Ao momento de depois do almoço 

onde a galera descontrai tomando o cafezinho aí tal... Mas não dava pra colocar uma coisa 

muito parecida, então a gente optou pelo Pretinho Básico.  

 

Camilla Guterres: Quando o Pretinho Básico surgiu, quais eram as tuas expectativas? 

 

Alexandre Fetter: As expectativas de que a gente conseguisse, realmente, reverter a situação 

de audiência. Porque daí a gente já tava aqui, né?! Então: “Pô, agora nós temos o objetivo de 
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ir lá mexer na audiência da Pop Rock, desestruturar a audiência da Pop Rock e trazer essa 

audiência pra nós. Agregar aqui na Atlântida”. 

Camilla Guterres: O que tu considera mais rico no programa? 

 

Alexandre Fetter: Mais rico? Bá, tudo é muito rico no programa, mas assim ó, a sinergia 

entre audiência e programa, eu acho que é o mais legal de tudo. Eu vou te pedir um tempinho 

aí agora...  

(Pausa para apresentar o programa Barracão) 

 

Alexandre Fetter: Sorry, vamo lá! Eu considero mais rico no programa essa parceria que 

existe da audiência para como programa, e o programa não é nada mais que seus integrantes, 

né?! Então, tipo assim, a gente cruza os dois estados hoje, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, fazendo eventos, fazendo balada, fazendo festa com o Pretinho e é uma coisa que 

impressiona essa chegada que a galera tem em nós. Essa intimidade que a gente passa no ar 

aqui que permite que a galera se sinta realmente nossa amiga, nossa parceira, entendeu?! E 

esse é um lance muito legal. Em 23, quase 25 anos de rádio eu nunca tinha passado por um 

momento assim, onde tu tá na rua, tu vai na rua e a audiência vai ao teu encontro, vai falar 

contigo como se já se conhecessem há muito tempo. Esse é o lance mais bacana do programa. 

 

Camilla Guterres: Qual é o público alvo? Só jovens? 

 

Alexandre Fetter: Sim, jovens de todas as idades, né! Jovens de mente, assim, galera que é 

afim de se entreter, dar risada com a gente  a partir do material que o Maurício produz e tal. 

Esse é o público, o público feliz afim de dar risada e não de vaiar. 

 

Camilla Guterres: Essa seria a contribuição do programa para o público? Risadas, bons 

momentos? 

 

Alexandre Fetter: Sim, sim, sim. É proporcionar ao público momentos de descontração, de 

alegria, de felicidade porque a gente sabe que a vida não é isso só, né?! E a gente encontra na 

nossa audiência pessoas com problemas, pessoas com doenças, pessoas com realmente 

dificuldades na vida e que nos atestam, nos mostram via correspondência que em algum 

momento da vida deles a gente é importante. E isso pra nós não tem preço. 
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Camilla Guterres: No contexto do sul do Brasil, qual é o diferencial do programa? 

 

Alexandre Fetter: Nós temos vários programas hoje no mesmo formato, independente de em 

que veículo ou em que plataforma eles sejam apresentados, né?! O mesmo programa que o 

Pretinho faz no rádio, o Pânico da Jovem Pan faz no rádio e faz na TV, o CQC também faz na 

TV, tem outros programas de outras redes de rádio, daí o próprio Cafezinho e tal... Mas o 

diferencial do Pretinho Básico é que, assim ó, e é um diferencial do então Cafezinho, a gente 

não brinca com os sentimentos das pessoas. A gente não humilha o ser humano, a gente não 

se ampara na humilhação do ser humano, na vergonha do ser humano pra se erguer. Tipo, a 

gente não usa isso pra fazer os outros darem risada. Eu acho que esse é o grande diferencial, o 

respeito para com a audiência, para com o coração das pessoas. 

 

Camilla Guterres: Como se dá a interação do programa com o público? 

 

Alexandre Fetter: A melhor ferramenta ainda é o email que é o que a gente todos os dias 

assiste ali a chegada, as participações e é por onde a galera mais entra mesmo, mais participa. 

Tem o twitter do Pretinho Básico que é um fenômeno, nós temos aí quase 300 mil seguidores, 

é bem legal. Mas a interação mesmo, onde o público participa mesmo com a gente, é via 

email. 

 

Camilla Guterres: E o público pode vir aqui? Pode assistir aqui? 

 

Alexandre Fetter: Cara, a gente não abre. A gente não abre essa possibilidade porque não 

teria como atender a demanda, nós não temos um estúdio preparado pra isso, aqui é um 

estúdio de rádio mesmo onde colocar sete (pessoas) ao mesmo tempo já é complicado, tu 

imagina colocar uma arquibancada com galera pra nos assistir. E eu acho que perde um pouco 

da magia do rádio, né?! Da magia do programa. A gente tem personagens que a gente 

interpreta sem fantasia e aí a fantasia fica na cabeça de quem tá ouvindo. E eu acho que se as 

pessoas viessem aqui nos ver interpretar e atuar sem a fantasia, ia acabar com a magia do 

negócio. 

 

(Pausa para apresentar o programa Barracão) 

 

Camilla Guterres: O que o público solicita quando entra em contato? 
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Alexandre Fetter: A coisa que o público mais solicita é beijo e abraço. “Manda um beijo, 

manda um abraço pra mim no Pretinho, bla bla bla”. Ou pede que a gente os saúde com as 

frases, os bordões do programa. “Ah manda um Fiá da pu, manda um Pode Ficar tranquilo”.  

 

Camilla Guterres: Como é preparado o programa em termos de conteúdo? 

 

Alexandre Fetter: O conteúdo do programa é todo encaminhado pra nós via Maurício 

Amaral, que é o cara que recebe todas as correspondências da audiência via email e também 

vai atrás da produção pesada mesmo, caso a audiência não mande alguma coisa que a gente 

julgue importante, é o Maurício que vai atrás e produz pra gente apresentar. Mas basicamente 

é uma produção interativa, tipo a galera que se puxa. 

 

Camilla Guterres: O programa se identifica com a tua personalidade? Ele é a tua cara? 

 

Alexandre Fetter: O programa é a cara de todos nós, na verdade. Mas é muito a minha cara, 

porque eu sou o cara que dá também a linha, o desenho do programa, né, pra onde é que vai, 

como é que a gente vai se sair de algumas situações delicadas nas quais a gente se mete 

mesmo. Mas eu acho que sim, o programa tem a minha cara. 

 

Camilla Guterres: Quais são os critérios pra convidar as “Estrelas Móveis”? 

 

Alexandre Fetter: Popularidade, popularidade. A primeira Estela Móvel convidada foi o 

Neto Fagundes que já era meio Estrela Móvel lá do Pretinho, Cafezinho. Eu faço uma 

confusão na minha cabeça com esse dois nomes que tu não tem noção. A quantidade de vezes 

que eu quase disse Cafezinho no ar aqui é incontável. Depois veio a Rodaika, pela exposição 

no Patrola, pelo carisma da guria, enfim. O próprio David que tem um baita exposição na 

Zero Hora, David Coimbra. E o último foi o Lelê, que a partir da explosão dele no Bola nas 

Costas, que é um programa que a gente faz de futebol, a galera fez um pressão pra ele entrar 

no Pretinho também e ele acabou entrando. Mas por enquanto agora estão fechadas as vagas.  

 

Camilla Guterres: Como é fazer um programa radiofônico com a concorrência da TV e da 

internet? 

 



82 
 

Alexandre Fetter: Na verdade assim ó, na hora que nós estamos no ar com o Pretinho a nossa 

concorrência, de segunda a sexta, não existe na TV, né?! A gente tem o que ali? Tem Globo 

Esporte, Jornal Hoje, isso não é concorrência pra nós. Nós temos concorrentes, sim, como o 

Pânico, como o CQC, aí a TV é nossa concorrente de qualquer forma, mesmo não sendo. Não 

sei se ficou claro!? Quando esses programas estão no ar aí, a gente não tá, entendeu?! A gente 

não concorre, dá até pra gente ver. Eu mesmo vejo Pânico, vejo CQC e tal.  

 

Camilla Guterres: No programa vocês utilizam uma linguagem jovem, com gírias, etc. É 

uma maneira de capturar o público? 

 

Alexandre Fetter: Não, é natural. A gente não rebusca uma gíria pra usar no programa pra 

buscar o público, não! Nós somos assim, a gente fala assim apesar da maioria já ter mais de 

40 (anos) e tudo mais. A gente fala assim, nós somos assim, digo „giriáticos‟ e não geriátricos. 

(Risos) A gente usa gírias, a gente é assim mesmo, entendeu, desprendido, aberto, louco. Nós 

somos jovens! 

 

Camilla Guterres: Agora algumas questões pessoais. Qual é teu nome completo? 

 

Alexandre Fetter: Alexandre Porto Fetter. 

 

Camilla Guterres: Data de nascimento? 

 

Alexandre Fetter: 10 de fevereiro 1967. 

 

Camilla Guterres: Onde tu nasceu? 

 

Alexandre Fetter: Nasci em Porto Alegre. 

 

Camilla Guterres: Tu é formado em jornalismo? 

 

Alexandre Fetter: Não sou formado em nada. Fiz dois vestibulares na vida, de Educação 

Física e Publicidade, não cursei nenhum ainda que tenha passado nos dois. 

 

Camilla Guterres: Como começou tua carreira no rádio? 
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Alexandre Fetter: Um dia eu liguei pra uma rádio e falei: “Que legal essa rádio, eu quero 

trabalhar aí”. Aí o cara falou assim pra mim: “Tá, parece que vai abrir uma vaga daqui uns 

dias, pinta aí, vamos fazer um teste e tal”. Aí eu subi nesse mesmo morro aqui, subi no morro, 

fui lá na rádio, fiz um teste e voltei pra casa e o cara tava ligando pra minha casa dizendo: “Ò, 

rapaziada aqui gostou do teu teste, tu vai começar hoje”. E foi assim que eu comecei. No 

mesmo dia eu liguei pra rádio dizendo que eu queria trabalhar e no mesmo eu comecei a 

trabalhar. Acho que é uma coisa que não é muito comum. 

 

Camilla Guterres: Quais foram as tuas experiências? Só no Rio Grande do Sul? 

 

Alexandre Fetter: Só no Rio Grande do Sul. Comecei trabalhando em Porto Alegre, o que 

também não é uma coisa muito comum, quem começa no rádio, geralmente, em jornalismo, 

vai pro interior, grama pouco tempo lá no interior e depois volta pra cá caso consiga. Mas eu 

consegui aqui direto e aí logo em seguida fui pro interior, fui pra praia lá em Osório, onde é a 

Jovem Pan hoje, existia um rádio chamada Litoral, trabalhei um verão lá. Depois fui pra São 

Leopoldo trabalhar numa rádio chamada Imigrantes, que hoje é Alegria. Depois vim pra Porto 

Alegre, trabalhei na rádio Universal que hoje é Jovem Pan, aí me chamaram pra fazer férias 

na rádio Cidade e eu queria muito trabalhar na rádio Cidade, só que era só férias e não tinha 

sequência garantida. Aí eu não fui, fiquei lá na Universal e alguns meses depois me chamaram 

pra vir aqui pra Atlântida, isso em 89. Fiquei na Atlântida de 89 a 97. Aí de 97 a 2007 eu 

fiquei na Pop Rock. Saí da Atlântida pra fundar a Pop Rock, que não existia, era Felusp o 

nome da rádio. Aí inaugurei a Pop Rock e lá fiquei dez anos e voltei pra cá onde eu já to a 

quase cinco de volta. Nesse meio tempo tu deve ter nascido. (Risos) 

 

Camilla Guterres: Qual o episódio mais importante da tua carreira? 

 

Alexandre Fetter: A saída da Atlântida, sem dúvida. É, tipo assim, tu largar o Inter ou 

Grêmio pra ir jogar no Bagé, assim, interior, sabe?! Então eu saí daqui e fui pra lá, pra uma 

rádio de Canoas, no interior praticamente, dentro de uma universidade com poucos recursos, 

não sendo uma empresa de comunicação, uma empresa de ensino filantrópica, inclusive. Ou 

seja, eu fiz o improvável, assim. Eu fiz uma loucura! E deu muito certo e a rádio explodiu e 

acabou com a Atlântida mesmo, literalmente. E fiquei dez felizes anos lá, só voltei pra cá 
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porque tava na hora de voltar, assim. Já tinha feito tudo que eu podia fazer lá e aí eu queria 

fazer mais e aqui foi o momento, foi o lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


