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RESUMO  

A presente pesquisa tem como objetivo descrever o Programa Ctrl A, da Rádio Atlântida FM 

de Santa Maria, através das estratégias discursivas utilizadas pelo apresetador Fabiano 

Oliveira, onde são dirigidas para a formação de vínculos entre a produção radiofônica e a sua 

audiência. Para o desenvolvimento do estudo de análise, foram examinadas três edições do 

programa. A escolha do corpus foi sincrônica ao periodo de desenvolvimento da análise, entre 

abril e junho de 2012. As emissoões selecionadas foram diretamente observadas em estúdio, 

gravadas através da mesa de som da Rádio Atlântida para posterior trabalho de análise das 

estratégias oservadas. A pesquisa se apoia em alguns conceitos sugeridos por autores que tem 

se dedicado a pesquisas sobre o processo de interação entre emissores e receptores de 

mensagens, no âmbito da comunicação midiática, juntamente com aqueles que analisam os 

processos e estratégias discursivas das mídias.  

Palavras-chave: Rádio; contratos de leitura; interatividade e estratégias discursivas. 

 

ABSTRACT 

This research aims to describe the program Ctrl A, Radio Atlantis Santa Maria of the Santa 

Maria, through the discursive strategies used by Fabiano Oliveira, which are directed toward 

the formation of links between the radio production and its audience. To develop the study of 

analysis, we examined three editions of the program. The choice of the corpus was 

synchronous to the period of the analysis, between April and June 2012. The selected 

emissions were directly observed in the studio, recorded through the mixer from Radio 

Atlantis for further analytical work observed strategies. The research is based on concepts 

suggested by authors who have dedicated themselves to research on the interaction process 

between senders and receivers of messages in communication media, along with those who 

analyze the processes and discursive strategies of the media. 

Keywords: Radio, reading contracts, interactivity and strategies. 
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INTRODUÇÃO  

 

O rádio é um veículo que produz identidades ao longo de sua história. A contribuição 

radiofônica é algo que vai muito além de difundir diferentes visões do mundo. Ela é capaz de 

movimentar e modificar cenários com concepções próprias no estilo de narrar e falar, se 

tornando capaz de transformar estes espaços. Neste âmbito, este presente estudo aborda quem 

o faz, a principal peça para que haja a identificação com o ouvinte, um dos grandes 

responsáveis por produzir identidade, o locutor. E, por isso que esta monografia leva o título 

de “Fabiano Oliveira e o programa Ctrl A: As estratégias utilizadas para conquistar o 

ouvinte jovem, na Rádio Atlântida FM de Santa Maria”. 

A proposta se dirige para a investigação de como o Programa Ctrl A, da Rádio 

Atlântida FM de Santa Maria, consegue por meio de estratégias utilizadas pelo apresentador 

Fabiano Oliveira, criar vínculos por meio da produção de sentidos e a interação, no objetivo 

de fidelizar o ouvinte jovem. A pesquisa se deu pela percepção de que Santa Maria, uma 

cidade universitária, onde há uma grande concentração de jovens, e parte deste público se 

identifica com programas voltados ao seu universo.  

No intuito de chegar ao ouvinte de maneira simples e descontraída, Fabiano Oliveira 

acaba por utilizar estratégias e linguagens de aproximação com seus ouvintes. Pois é por 

intermédio dessa informalidade que se torna possível a interação entre emissor - receptor. Por 

isso este estudo foca no apresentador e à sua interação com o público jovem por meio de uma 

linguagem característica para que se crie um processo de fidelização entre as duas instâncias. 

A partir deste diagnóstico, busca-se observar como o apresentador interage com o ouvinte, 

analisar os procedimentos utilizados no dia-a-dia da produção do programa, para enfim, 

entender como Fabiano Oliveira executa a produção de sentido para atingir seu público alvo. 

Por conta desta proposta, a pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo compreende o Aporte teórico – Conceitos fundamentais para a construção da 

pesquisa, onde se trata do embasamento em teorias que serviram para a iluminação do 

caminho percorrido até a chegada ao objetivo da pesquisa. Os conceitos de contrato de leitura, 

a linguagem radiofônica e a interação servem de pilares para este estudo, pois é por meio 

destes fundamentos que se procura solucionar o problema de pesquisa. 

No segundo capítulo, O rádio: a história, a evolução e a atualidade, são realizadas 

abordagens sobre o entendimento do rádio no seu contexto, por meio de um histórico que se 
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inicia através das primeiras transmissões realizadas no Brasil até a sua fase de digitalização, 

chegando até sua história no estado do Rio Grande do Sul. Nesta abordagem, é realizada, 

ainda, uma apresentação peculiar do rádio, que conceitua sua função social, bem como, o 

conhecimento do objeto de estudo por intermédio da história da Rádio Atlântida, passando 

por sua emissora em Santa Maria, até chegar à história do Programa Ctrl A. 

 Em seguida, encontram-se, no mesmo capítulo, os subitens como um perfil sobre a 

figura central da pesquisa, denominado como: O comunicador Fabiano Oliveira, ainda, os 

sujeitos na co-produção, onde apresenta-se Arnaldo Requia e Lucas Amorim, também 

apresentadores do programa e ainda da ante-sala à sala: os caminhos da pesquisa, onde é 

retratado o caminho percorrido até chegar ao programa e o ter acesso ao seu contexto 

estrutural. Esses conceitos são de suma importância e se caracterizam como pano de fundo do 

presente estudo. 

Já no terceiro capítulo, Ctrl A: A observação analítica das estratégias de conquista 

do ouvinte encontram-se os cruzamentos teóricos com o objeto empírico, através do 

entendimento de contratos de leitura, linguagem radiofônica e interação, relacionando-os com 

o veículo rádio, com o gênero entretenimento e a função do locutor. Este entendimento se dá 

através da transcrição de três edições do Ctrl A, seus convidados e das marcas utilizadas no 

programa. Apresentado o corpus da pesquisa, o estudo se desenvolve através da análise 

propriamente dita do programa, observando as estratégias de conquista do ouvinte jovem, por 

ele desenvolvidas. 

E por fim, o quarto capítulo reflete sobre as considerações finais do estudo 

desenvolvido na disciplina de TFG II, do curso de Jornalismo do Centro Universitário 

Franciscano. 
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1 – APORTE TEÓRICO – CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo se trata da abordagem de conceitos fundamentais que servem como 

base para a pesquisa. Alguns autores e conceitos aqui utilizados embasam o aporte teórico 

como Verón (2004) e Fausto Neto (2005) na abordagem de contratos de leitura.  Charaudeau 

(2006) e Meditsch (1999) discorram sobre a linguagem radiofônica, e ainda Damas (2007) e 

Goffman (1993) abordam a interação, entre outros. Os conceitos postulados por esses autores 

proporcionaram importantes contribuições aos estudos da comunicação e dão luz para 

conduzir esta pesquisa. 

Começamos falando dos contratos de leitura, que têm como papel fundamental o 

entendimento sobre as relações entre o agente emissor e o agente receptor, podendo assim, 

criar vínculos entre si, para melhor entender o processo de comunicação. 

Verón (2004 p.216) nos diz que “o conceito do contrato de leitura implica que o 

discurso de um suporte de imprensa seja um espaço imaginário, onde percursos múltiplos são 

propostos ao leitor; em uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher o seu 

caminho com mais ou menos liberdade, onde há zonas onde ele corre o risco de se perder, ou 

pelo contrário, que são perfeitamente sinalizadas”. 

Segundo o autor, “essa paisagem é mais ou menos plana, mais ou menos acidentada” 

(VERÓN, 2004, p. 216). Ao longo de todo o seu percurso, o comunicador reencontra 

personagens diferentes e lhes propõem atividades diversas com o desejo de estabelecer uma 

relação, conforme a imagem que eles lhe dão, a maneira como o tratam, a distância ou 

intimidade que lhe propõem.  

Verón ainda sugere que os contratos de leitura são estabelecidos, no caso de meios de 

comunicação impressos, na capa, espaço onde o leitor tem o seu primeiro contato com o 

produto e onde já é possível observar traços de um estilo próprio do veículo e uma posição 

diante dos acontecimentos. Destaca também que a importância entre um enunciado e outro é a 

relação que o emissor estabelece com o que ele diz. A chamada interdiscursividade, (onde o 

receptor constrói o sentido de acordo com a sua cultura, crença e vivências, gerando assim 

diversos outros discursos) desencadeia um permanente processo de negociação entre produtor 

e receptor, em uma constante troca de sentidos. 

Para que haja um contrato, é necessário que os interlocutores reconheçam a fala um 

dos outros. O ato do discurso coloca em prática as regras e as convenções que regulam as 
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relações entre os sujeitos. Esse conjunto de regras, que faz parte do aprendizado dos 

indivíduos na sociedade, é passado por herança cultural. Nos contratos enunciativos não são 

relevantes apenas as modalidades do dizer/mostrar, e sim, os modos de reconhecimento dos 

receptores. O reconhecimento, por parte do receptor, influencia os “modos de dizer” do 

enunciador. Reconhecer é também produzir sentidos, onde receptor e enunciador se atualizam 

em um processo mútuo. Destas considerações, o que se entende sobre contratos de leitura, é 

que nada mais são que regras, estratégias e políticas de sentidos que organizam os modos de 

vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos midiáticos. 

Os contratos de leitura funcionam como uma espécie de “captura” do receptor. E isso 

acontece por meio do discurso que se caracteriza como uma “prisão” (expressão aqui usada de 

modo apenas metafórico). Charaudeau (2006 p. 67) nos explica que “devemos levar em 

consideração três espaços comportamentais de linguagem: locução, onde o autor deve se 

legitimar como falante e o seu direito de se comunicar, relação, onde constrói seu 

envolvimento com o interlocutor e a tematização, onde é organizado o tema da troca pelo 

sujeito falante”.  

Estes três elementos tornam capaz a ligação do locutor com o seu ouvinte, de 

maneira que haja identificação entre ambos. Já os estudos de Fausto Neto, podem servir para 

explicar estas estratégias. O autor define como contratos de leitura, a existência de 

dispositivos que “[...] funcionam como uma espécie de “apanhamentos”, “assédios”, 

“capturas” do receptor, feitos no âmbito e na especificidade dos discursos [...]” (FAUSTO 

NETO, 1995, p.199).  

O que se pode entender como “captura” do receptor, são os jogos motivacionais 

utilizados no programa, a fim de prender o ouvinte até o fim da programação. Essa estratégia 

pode ser identificada no Programa Ctrl A por intermédio de promoções como sorteio de 

ingressos para shows e outros brindes, que fazem com que o público se mantenha focado até o 

final do programa, como analisaremos mais adiante. “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). 

Fausto Neto (2007) acrescenta ainda que é sempre bom lembrar que os contratos são 

“ordenações” de regras, que visam, quando transformadas em estratégias, a construir certo 

campo de efeitos. São espécies de operações que refletem uma lógica de calculabilidade e de 

previsibilidade e sobre a qual repousaria a questão da produção de sentido. Portanto, devemos 

considerar que os conteúdos lidam com desafios: 
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O problema é que, quando postas em ação, estas operações lidam com outras 

estratégias mais complexas, na medida em que as práticas dos leitores não são 

apenas costumes ou rotinas codificáveis a priori pela estrutura da oferta. Os 

contratos não são realidades unidimensionais e os efeitos de sentido se produzem no 

âmbito de muitas relações, ao contrário do que prevê a literatura funcionalista, ao 

descolá-los de processos interação, e que se desenvolvem em meio aos complexos 

ambientes e estratégias da midiatização. Nestas condições, pode-se afirmar que os 

vínculos entre produção-recepção tendem a aumentar, a se afastar, cada vez mais. E 

é por esta razão que a esfera produtiva visa, através de novas modalidades de 

contratos, a transformar por tentativas regulatórias estes, quadros de incompletudes. 

(FAUSTO NETO, 2007, p. 14) 

 

Os contratos de leitura ganham força, a partir de suas operações enunciativas, que 

sejam simples de traduzir e que seus efeitos sejam compatíveis com o que a audiência espera. 

O programa, por exemplo, deve criar laços que envolvam o receptor.  

Como nossa pesquisa aborda o veículo rádio, citamos Salomão (2003), que nos fala 

sobre os contratos e leitura no processo radiofônico e suas especificidades.  

  De acordo com Salomão (2003, p. 51), o rádio, por suas peculiaridades, formas de 

distribuição de informação e entretenimento, acaba por estabelecer tipos específicos e 

diversos de contratos de leitura. Neste veículo, as operações enunciativas oferecidas pelo 

enunciador e as ofertas de lugar feitas ao destinatário são de uma grande e atrativa 

multiplicidade, resultado da natureza desse meio de comunicação.  

Nada mais são, do que dispositivos operatórios de enunciação que buscam, além de 

cumprir sua função fática, sustentar e reestruturar a cada momento este contrato. Os contratos 

são reconhecidos a todo tempo em que produtores, programadores e jornalistas se ocupam em 

construir uma enunciação marcada por uma visão bem peculiar de mundo, determinadas pela 

projeção que se faz da recepção. 

 

Diria que, inicialmente, pelo menos dois compromissos gerais já se estabelecem 

entre o ouvinte e o rádio, quando e receptor liga o aparelho e sintoniza a emissora de 

sua preferencia. O primeiro é o do reconhecimento. O ouvinte se identifica com os 

atos de fala, a abordagem das coisas do mundo, ou seja, com o local que é 

construído para ela, pelo enunciador. O outro é o da adesão. È claro que esse lugar 

construído pelo enunciador  terá a adesão de muitos ouvintes, mas não de outros 

tantos que, pelo contrário, podem mesmo sentir-se incomodados ou irritados com a 

oferta feita. É interessante perceber que  essa “adesão” cria para o ouvinte uma 

sensação de extrema aproximação com o locutor e a emissora. (MOZAHIR 

SALOMÃO, 2003, p. 53) 

 

Este fato é comprovado através de ouvintes que apontam um determinado locutor ou 

programa de rádio como algo relevante em suas vidas. Os contratos de leitura fundam, por 

assim dizer, o caráter de permanência da audiência de um determinado programa/emissora. É 

o conjunto de elementos de caráter discursivo, hermenêutico, estético etc. que levam o 
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público a estabelecer um acompanhamento contínuo e rotineiro de um determinado produto 

midiático. É a contratação espontânea que fazem, no caso do rádio, receptores e emissoras. E 

o ouvinte vale-se do contrato para garantir que clausulas como pontualidade, regularidade, 

perfis de plasticidade, formas e maneiras de dizer as coisas do mundo serão sempre aquelas 

que pactuou com a emissora que, pelo menos, sejam mudanças com as quais ele concorde. 

Na sequência, entendendo-se que o contrato de leitura de um programa de rádio se 

faz por meio da linguagem radiofônica, como um dos seus principais elementos, abordaremos 

um contexto reflexivo acerca de referências teóricas que problematizam esta questão. 

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

Meditsch (1999) observa a linguagem radiofônica como algo que vai muito além da voz, 

propriamente dita e que se revela como o aprimoramento da linguagem escrita diante de uma 

nova tecnologia, que propicia um processo de significação complexo onde aprecia a palavra, a 

música, os ruídos e efeitos sonoros. 

A linguagem utilizada no rádio parece ser muito idêntica à linguagem utilizada no 

cotidiano, mas na realidade, a produção radiofônica utiliza-se de técnicas, que são peculiares 

do meio, como a interatividade, o imediatismo e a possibilidade de alcançar um vasto número 

de ouvintes. Essas características também determinam o ideal de uma linguagem exclusiva do 

rádio que é organizada e projetada ao receptor. 

A respeito da linguagem radiofônica, Meditsch (1995) nos diz que: 

 

O que distingue é que ela não existe na realidade enquanto dada, existe apenas 

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

um produto fonográfico que assim atualiza ou ainda combinando estes dois 

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) 

 

Todo o indivíduo engloba possibilidades de produzir e receber discurso, na medida 

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

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 a possibilidade de ele se construir enquanto tal. (FAUSTO 

NETO, 2002, p. 196). 



7 

 

 

 

 

Essa oportunidade lhe é permitida através da linguagem radiofônica, pela sua 

aproximação com o campo simbólico, procedimento que lhe possibilita nomear-se. Ele 

próprio, a construir o tu, como outro; e o referente (a realidade, o mundo). 

A linguagem radiofônica não engloba apenas o uso da voz humana. A música, os 

efeitos sonoros e o silêncio atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas formas. 

Cada um desses elementos contribui, com características próprias, para o todo da mensagem. 

A música, os efeitos e o silêncio atuam em grande parte para o inconsciente do ouvinte, 

enquanto o discurso oral visa o lado sóbrio de quem está recebendo a mensagem. A trilha 

sonora pode enfatizar ou simplificar determinados aspectos dramáticos contidos na voz do 

apresentador, ressaltados, por vezes, pelo silêncio. 

Assim, a linguagem radiofônica tem a capacidade de tornar imaginável, como uma 

cena audiovisual, o cenário em que se desenrola uma peça dentro da cabeça do ouvinte.  

 

Neste quadro, o efeito compensa a ausência da imagem, reproduzindo sons próprios 

de elementos que servem como pano de fundo, de um trovão em meio a uma 

tempestade aos trinados de pássaros para representar o início de uma manha de 

primavera. (FERRARETTO, 2005, p.26) 

 

Na busca pela linguagem autêntica do meio, foi possível definir empiricamente a sua 

gramática e construção. Balsebre (1994) nos afirma que “existe linguagem quando se tem um 

conjunto sistemático de signos, que permite certo tipo de comunicação” 
1
.   

A função comunicativa da linguagem tem característica dupla: a do código, 

repertório de possibilidades para produzir enunciados significantes, e a da mensagem, 

variações particulares sobre a base do código. A linguística dinâmica fixa também um terceiro 

aspecto entre o código e a mensagem: o uso social e cultural. 

 

A mensagem é um agrupamento acabado, ordenado de elementos concentrados em 

um repertório que constitui uma sequência de signos reunidos segundo certas leis. E 

a comunicação só é possível quando o repertório de elementos é conhecido por 

emissor e receptor. Atualmente devemos incorporar também, neste processo a 

tecnologia.  (ARMAND BALSEBRE, 1994, p. 250) 

 

O autor ainda nos explica que quanto mais comuns e consensuais forem as 

estratégias de produção de significados, de codificação e tradução, mais eficazes serão as 

mensagens entre emissor-receptor. Mas que, para isso acontecer, também é importante 

integrar a forma e o conteúdo, o semântico e o estético. O semântico transmite o primeiro 

                                                 
1
 BALSEBRE, Armand. El linguaje radiofónico. Madri: Editora Cátreda, 1994, 250 p.  
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nível de significação sobre o que se constitui o processo comunicativo, e diz respeito ao 

sentido mais direto e manifesto dos signos de uma linguagem. Já o estético, fundamental na 

relação variável e afetiva que o sujeito da percepção, mantém com os objetos de preparação e 

o aspecto da linguagem que define a forma da composição da mensagem.  

A comunicação se torna mais completa e eficaz dependendo da proximidade 

sociocultural dos códigos do emissor e do receptor. Para a mensagem se tornar mais eficaz, 

também é necessário um alinhamento entre informação estética e semântica, pois elas 

representam de forma mais completa e polissêmica que agrupa toda a produção de significado 

e sua representação em um âmbito comunicativo. 

Segundo Bachelard (1985), sobre a relação de intimidade que o rádio tem com o seu 

ouvinte, descreve o meio radiofônico como uma presença invisível para o receptor e como 

sendo o responsável de apresentar o que é a psique humana. O autor ainda destaca que o rádio 

não deve ser encarado com uma fantasia, a função dele aqui, é procurar a um meio de fazer 

com que se comuniquem os “inconscientes”.  

A ligação com a intimidade se dá quando o autor nos convoca a entrar em uma casa, 

em algo que seja simples e aconchegante, onde há um princípio de ficção e fantasia. A partir 

daí podemos entender como o rádio atraí o ouvinte. Podendo induzi-lo a sonhar com um 

domicílio, com o interior de um quarto, por exemplo. 

Ao se falar no modelo do quarto, o autor afirma que o rádio irá fazer um convite à 

ficção. E nos explica que a falta de imagem deste veículo de comunicação não se trata de uma 

desvantagem porque “a ausência de um rosto que fala não é uma inferioridade, e sim, uma 

superioridade, é exatamente o elo da intimidade que irá florescer”. (BACHELARD, 1985, 

p.234). Isso quer dizer que cada ouvinte possui o seu padrão de quarto, e alguma coisa é mais 

profunda que esse modelo: “Aquilo que é chamado de quarto onírico, ou quarto dos 

sonhos”.(BACHELARD, 1985, p.235) 

Então, se o rádio consegue atingir essa tal profundidade de envolvimento com o 

ouvinte, “ele dá uma impressão de descanso absoluto, de um repouso enraizado”. Para o 

autor, este ouvinte cria um vínculo com a imagem que é oferecida pelo locutor e entenderá 

que possui um inconsciente, pois lhe acabou de ser traduzido “coisas claras, sob formas 

obscuras”.  

Bachelard (1985), no trecho abaixo, nos revela sobre a relação do ouvinte com o 

rádio que: 

Não se trata de escutar este tipo e transmissão em uma sala de baile, em um salão. É 

preciso escutá-la, não digamos numa cabana, isso seria belo demais, mas num 
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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 que é preciso para falar na solidão. Não 

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

 

 

Outro elemento importante para a nossa pesquisa é a interação no rádio. Esse 

dispositivo permite ao apresentador de uma peça radiofônica o envolvimento com o seu 

ouvinte, para que constitua laços de confiança e credibilidade, através de um reconhecimento 

mútuo entre emissor e receptor. Diversas ações são propostas para que haja interação entre 

produção e recepção com vistas a firmar vínculos. 

  Para abordarmos este assunto, nos apoiamos sobre a tese de Goffman (1985), nome de 

grande relevância em assuntos ligados a sociologia do século XX. Suas investigações são 

fundamentais para a análise de representação do “Eu”, das interações sociais, dos aspectos 

gestuais, bem como das atividades que o individuo desempenha junto às instituições. Em seu 

livro A apresentação do Eu na vida de todos os dias (1985), o autor fala sobre a importância 

dos lugares públicos na vida do indivíduo e da comunidade, que são o somatório das ruas, 

parques, restaurantes, bares, discotecas, cinemas, teatros, auditórios e etc, onde nos cruzamos 

em atividades de trabalho ou lazer. 

 

Adotamos comportamentos adequados em certa realidade, no essencial, não os 

queremos transgredir: Uma formatura militar é o que é, tal como uma participação 

em um funeral, um pedido de informação para encontrar uma rua, adotamos postura, 

serviços de mensagens linguísticas de códigos que provocam interação. Sabemos 

que é uma distância física, se beijamos, abraçamos ou cumprimentamos com aperto 

de mão. (GOFFMAN, 1993, p. 10) 

 

O que o autor quer nos explicar, é que sabemos participar corretamente nas situações 

sociais, mostrando quando estamos sensibilizados, alegres, sérios, se gargalhamos ou 

simplesmente se deixamos passar carro dos bombeiros ou a ambulância no sinal. Segundo o 

autor, o corpo é um mapa com vários idiomas, todo ele se comunica, seja pela nossa 

indumentária, seja pela linguagem corporal, pela tensão ou descontração. Ou seja, a 

performance de cada um, em executar a busca por um determinado o ator a ser visto e aceito 

pelo público de uma determinada maneira. 

A partir do modelo dramatúrgico de ação de Goffman (1985, p.29), faz-se uso do 

termo “representação” para se referir sobre “toda a atividade de um indivíduo que se passa em 

um período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de 

observadores, e que tem sobre estes alguma influência”.  Goffman (2010), já em uma nova 

abordagem sobre processos interacionais em locais públicos, explica como se complexifica a 
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“performance” dos atores sociais, trazendo contribuições à pesquisa, ao se analisar, aqui, um 

ator midiatizado. As postulações de Goffman nos auxiliaram a observar o comunicador do 

programa em estudo e suas formas de interação com os demais sujeitos envolvidos na semiose 

radiofônica. 

A participação do público em programas de rádio, por meio do surgimento de vários 

canais de comunicação e do exercício de mediação, proporciona um contato provisório e a 

troca de papéis entre emissor e receptor. Isso faz com que os ouvintes possam estar presentes 

na elaboração de conteúdos de difusão. Com a chegada da Internet, foram multiplicadas as 

oportunidades de interação entre a audiência e os programas radiofônicos. As cartas e o 

telefone, meios tradicionais de comunicação entre as décadas de 60 à 90 do século passado, 

no rádio, deram lugar ao e-mail, chats, SMS, fórum de discussões, blogs e redes sociais. 

Como nos afirma Damas (2007). 

Com a chegada da internet ao rádio multiplicaram-se as oportunidades tecnológicas 

da audiência ao participar em programas radiofônicos. Desta forma, e os meios 

tradicionais como cartas, telefone e correio de voz, se somaram as novas 

modalidades com o e-mail, o chat, SMS, fóruns virtuais, blogs e redes sociais. 

(DAMAS, 2007, p.147) 

 

Estas novas modalidades participativas que surgiram com a Internet, oferecem 

vantagens importantes, tanto para os profissionais do rádio, como para os seus ouvintes. Os 

profissionais tem a chance de conhecer melhor sua audiência, podendo inclusive ter acesso 

sobre os seus gostos e preferências. Já os ouvintes utilizam essas modalidades para ter contato 

com os profissionais, expressar os seus pontos de vista particulares, opinar sobre diversos 

temas e também sobre a programação. Isto torna os meios de comunicação via Internet, 

indispensáveis em um programa de audiência jovem. A interatividade se revela atualmente 

como uma das formas de contato mais simples, rápida e eficaz entre todos os polos do 

processo comunicativo. 

 

Por categorias, todas as cadeias de transmissão têm incorporado em suas atividades 

o uso do correio eletrônico, que serve para que se público possa sempre estar em 

contato, isto inclui as emissoras, os programas e os profissionais envolvidos. É 

possível que isto tenha a ver com a familiaridade que os ouvintes tenham ao utilizar 

esta técnica.  (DAMAS, 2007, p.187) 

 

Outra autora que problematiza a interatividade entre os sujeitos envolvidos no 

contexto de um programa de rádio é Winocur. Para ela (2007, p. 224), “a participação do 

ouvinte faz parte da estrutura do programa”, isso que dizer que é importante se criar espaços 

para que o público possa intervir como queira em uma programação. Segundo a autora, 

existem três formas para que o ouvinte possa intervir: a primeira é de forma “direta”, onde os 
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ouvintes podem falar diretamente com o comunicador no ar, fazendo participações em estúdio 

ou via telefone, comentando algum assunto ou apenas pedindo conselhos ou músicas.  

A segunda é por meio do operador ou assistente de produção, onde se escreve em um 

papel o motivo da chamada, passando ao condutor do programa. A terceira forma é a mais 

sofisticada e funciona da seguinte maneira: o condutor convoca o público para que se dê uma 

opção a um determinado assunto, um computador classifica as chamadas como algumas 

categorias pré-estabelecidas e o que vai ao ar, é uma média, chamada de “opinião pública”. 

 

Cada apresentador de rádio torna-se o “defensor do povo” e é o representante dos 

cidadãos na mídia. No entanto, os estes cidadãos estão reunidos em comunidades 

imaginárias, onde se unir e participar não são necessários para assistir uma reunião, 

basta apenas ligar o rádio durante todos os dias, no mesmo horário.  (WINOCUR, 

2007, p.5) 

 

De acordo com Damas (2007, p.123), “desde os anos quarenta, a participação de 

ouvintes em programas de rádio tem sido a fórmula mais eficaz, diversificada e consolidada 

por sua versatilidade”. Isto pode ser percebido por meio dos ouvintes que valorizam o 

sentimento de proximidade e empatia psicológica em reconhecer a possibilidade da 

“permissão de falar”. Em outros momentos, este sentimento de proximidade é reforçado com 

uma sensação de familiaridade que o ouvinte recebe para estabelecer um vínculo com o 

apresentador e o programa radiofônico. 

A pesquisa sobre os conceitos e autores aqui estudados, são as bases que dão o 

sustento ao nosso estudo. Esse capítulo possibilitou a construção de um referencial teórico, o 

qual é utilizado para a compreensão de técnicas e estratégias utilizadas pelo apresentador 

Fabiano Oliveira no  Programa Crtl A, da Rádio Atlântida FM de Santa Maria e sua produção 

e desenvolvimento desta peça radiofônica voltada ao público jovem. 

Como o objeto do estudo trata-se de uma peça radiofônica, o capítulo a seguir aborda 

um contexto histórico do rádio. O mapeamento histórico deste veículo é indispensável, pois 

passará por sua trajetória na sociedade atual, o surgimento das Frequências Moduladas (FM) 

no Rio Grande do Sul, o rádio no Grupo RBS e por fim, a Rádio Atlântida FM de Santa 

Maria, na qual está inserido em sua grade  o Programa Crtl A. 
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2 - O RÁDIO: A HISTÓRIA, A EVOLUÇÃO E A ATUALIDADE 

 

Este capítulo trata da história e estrutura do rádio, para que se possam entender os 

caminhos percorridos pelo veículo, para este entendimento, foram fundamentais recorrer a 

autores como: Chantler e Stewart (2007), Ferraretto (2001), Barbosa Filho (2003) e Porchat 

(2004). 

O rádio pode ser considerado como o meio de comunicação mais popular, pois pode 

chegar aos lugares onde outros meios não alcançam. Esse veículo tem o poder de despertar a 

imaginação do ouvinte e dispensar todo o aparato comum aos meios visuais. Os seus custos 

são mais baixos, além de poder atuar como um agente de informação e formação do coletivo. 

Porchat cita que “a mobilidade do rádio permite que o fato seja transmitido no momento de 

sua ocorrência. O rádio chega ao fato falando”. (2004, p.49). 

Chantler e Stewart (2007, p.201) afirmam que “hoje os programas buscam cada vez 

mais a interação com a população, reforçando essa singularidade que o veículo possui de 

aproximar rádio e ouvinte”. Assim, se forma um forte vinculo de confiança e familiaridade, 

podendo chegar onde outros veículos não são capazes e abordar fatos locais onde os ouvintes 

possam se identificar com a situação dentro do ambiente em que se encontra. 

Esses autores chamam atenção ainda para a atualidade do rádio, devido a sua relação 

com as novas tecnologias. Segundo essa abordagem, o rádio não perdeu o seu público, mas o 

grande desafio hoje é manter-se focado nas novas descobertas e avanços, além dos recursos 

peculiares do rádio, tais como o som, a voz, as palavras, mas principalmente gerando uma 

espécie de fascínio ao despertar a imaginação sobre os fatos que estão acontecendo em tempo 

real.  

 

A cada segundo do dia alguma coisa é veiculada pelo rádio que faça sentido para 

alguém em algum lugar do planeta. O rádio agrada a todos os gostos, a excelência da 

produção criativa afeta profundamente o ouvinte, uma frase do Vice Presidente da 

Rádio BBC, do Reino Unido, onde mais de 90% da população ouve rádio toda a 

semana, o que corresponde a 44 milhões de pessoas, contribuindo para a cultura – 

tanto popular quanto erudita do país. (PORCHAT, 2004, p. 187). 

 

 

Os novos desafios impostos ao rádio acabam por afetar o estabelecimento dos 

vínculos capazes da garantir sua manutenção e representatividade junto à sua audiência, 

obrigando-o a utilizar a uma série de estratégias. “Torna-se necessário, desde a forma como se 

vislumbra a sociedade atual, reconhecer a centralidade que foram adquirindo os meios de 

comunicação na vida cotidiana como fontes de informação e entretenimento” (KROTH, 2010, 
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p.143). A partir do século XX, os aparatos técnicos desenvolvidos, tiveram responsabilidade 

na midiatização da sociedade. 

De acordo com Ferraretto, em sua obra Rádio: O veículo, a história e a técnica 

(2001), o rádio teve, pelo menos, três grandes momentos no Brasil. A sua implantação, que 

ocorreu de 1919 a 1932, o seu apogeu, de 1940 a 1955 e a sua segmentação através de redes 

via satélite até a sua digitalização na atualidade. 

Começamos falando da primeira transmissão realizada no país, em sete de Setembro 

de 1922, durante a Exposição Internacional que comemorou o Centenário da Independência.  

No Rio de Janeiro, os alto-falantes instalados para realizar a transmissão despertava a 

curiosidade da população, além que fazer um grande barulho. O público presente à 

inauguração do evento escutou por intermédio dos alto-falantes discursos do presidente da 

República, Epitácio Pessoa, além de trechos de O Guarani, de Carlos Gomes. 

Já a primeira emissora regular a transmitir ondas sonoras foi a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1923. Onde o cientista e professor, Edgard Roquette Pinto, 

que depois seria considerado como o pai do rádio no Brasil, difundia culturalmente e 

mobilizava um grupo de intelectuais da Academia Brasileira de Ciências em torno do novo 

meio de comunicação. 

Então no dia 1º de maio deste mesmo ano, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

realizava as suas primeiras transmissões. O grande público ainda não fazia parte dessas 

novidades, a popularização do veículo se tornava dificultada, pelo valor caro dos aparelhos 

importados e a não definição de uma programação fixa. Palestras culturais, óperas e músicas 

de colecionadores, faziam parte do conteúdo que a emissora oferecia a elite. 

A partir disso, o rádio passou a ganhar características de amadorismo e foram 

surgindo novas emissoras pelo país. Grande parte delas era mantida por sócios, instituições 

privadas ou públicas, denominando-se clubes ou sociedade. Isso porque a publicidade era 

proibida pela legislação brasileira, dificultando a obtenção de recursos, que na maioria das 

vezes era canalizado exclusivamente por seus sócios.  

Ainda na década de 30, a importância desse meio no Brasil passa a ser notada. O 

Estado começa a perceber a influência do rádio no desenvolvimento da educação no país e 

demonstra interesse nacional por meio do Decreto Nº 21.111, de 1º de março de 1932. Esta lei 

autoriza a inserção publicitária na programação das emissoras, regulamentado o Decreto Nº 

20.047, de maio de 1931, primeiro diploma legal sobre a radiodifusão. Além da 

regulamentação da publicidade, o decreto também previa os artigos 66 e 69, que obrigavam as 
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programações a conter uma hora diária de um programa noticioso. O que mais tarde originou 

o programa A voz do Brasil, que foi pela primeira vez ao ar em 22 de julho de 1935. 

A Rádio Clube Brasil, de Elba Dias, fundada em 1º de junho de 1924, foi a primeira 

emissora a conseguir a autorização para veicular publicidade. Junto dos primeiros anúncios, o 

rádio se popularizou no país através de Elba, que apresentava ídolos da musica popular. Com 

isso, o novo meio conseguiu alcançar maior parte do povo brasileiro. Foi a partir deste 

período, que o rádio conseguiu se organizar como empresa e incentivar o seu consumo. 

Os primeiros profissionais, chamados de programistas, realizavam várias funções ao 

mesmo tempo, participando integralmente da produção, redação e apresentação dos 

programas. Assim o rádio caminhava rumo ao desenvolvimento. 

Na medida que o Brasil se desenvolvia através da urbanização, especialização de 

serviços e da tecnologia, o rádio seguia caminhando em busca da profissionalização e 

inserção na sociedade. A década de 30 representou o desenvolvimento do rádio no Brasil, de 

acordo com Barbosa Filho (2003, p.42-43), “O impacto do rádio sobre a sociedade brasileira a 

partir de meados da década de 1930 do que aquele que a televisão viria a viria a produzir 

trinta anos mais tarde”.  

A afirmação do rádio na sociedade se consolidou com a sua popularização gradativa. 

Através de sua forte influência política e econômica, o veículo chegou ao seu apogeu. Foi na 

década de 40 que o meio vivenciou a sua era de ouro no país, o surgimento de potências como 

as rádios Nacional e Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, e da Record e Tupi, em São Paulo, 

resultou em um modelo de identificação e promoção de astros e estrelas no mercado 

radiofônico. A programação, que agora compreendia programas de auditório, radionovelas, 

humorísticos e esportivos, fez com que o rádio se tornasse uma expressão da indústria cultural 

e da identificação de massas. O maior destaque deste período, dentre os segmentos do rádio, 

foi programa humorístico O primo rico e o primo pobre, que fidelizava cada vez mais os 

ouvintes. 

Já o Repórter Esso, programa noticiário conhecido por sua credibilidade nas 

informações, originou-se também nesta fase. Com o nome de seu patrocinador, o programa 

estreou em 28 de agosto de 1941, com o slogan “Testemunha ocular da história”. Repórter 

Esso definiu os rumos que o rádio começava a dar em direção ao jornalismo. Inicialmente, 

apenas no Rio e São Paulo, o informativo se estendeu nos anos seguintes a estados, como Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco. O programa permaneceu na Rádio Nacional até 

1962, quando passa a pertencer a Rede Globo. Além do Repórter Esso, outro programa 
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também abriu as portas para o jornalismo nesta década. O Grande Jornal Falado Tupi, 

apresentado por Coripheu de Azevedo Marques e Armando Bertoni, que reproduzia a 

estrutura da imprensa escrita, demarcou o jornalismo no rádio, acrescentando conteúdos 

noticiosos em um sistema de programas de espetáculo. 

 Ferraretto (2001, p.130) comenta que: “se o Esso introduz o modelo de síntese 

noticiosa, Coripheu de Azevedo Marques e Armando Bertoni criam o primeiro radio jornal 

brasileiro moderno”. A era de ouro do rádio encontrava-se em seu auge, quando Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira de Melo deu início às primeiras transmissões regulares da 

PRF-3 TV Tupi-difusora, de São Paulo. Que se tornaria a primeira estação de televisão da 

América Latina. Dono de um império das comunicações, Chateaubriand, um ano mais tarde, 

em 1951, inaugurou a TV Tupi, no Rio de Janeiro. Em seus primórdios, a difusora não  

ameaçou a hegemonia do rádio, isso porque , além do alto preço dos receptores, a emissora 

tinha dificuldades em construir a sua grade de programação.  Mas por meio dos quadros, da 

linguagem e alguns profissionais do rádio, a televisão estava se estruturando cada vez mais.  

Entre muitas estratégias que o rádio programava para assegurar o seu público, o que 

realmente fez com que seus ouvintes não despertassem para o novo atrativo das imagens, foi o 

transistor. Este componente eletrônico, que amplificava sinais elétricos e que permitia usar 

pilhas como fonte de energia, poderia ser carregado para qualquer lugar e a qualquer hora.  

Foi através do transistor, que o rádio adquiriu uma característica ímpar: a mobilidade 

para acompanhar seus ouvintes, alcançando um diferencial perante os outros veículos. 

 
O rádio transistor começou a se tornar conhecido no Brasil no final dos anos 50, 

quando a indústria brasileira a produção em território nacional. Antes disso, somente 

a burguesia possuía recursos para tal. Porém, ele só atingiu o seu apogeu em meados 

da década de 60, devido as transmissões dos jogos das Copas do Mundo  de Futebol 

em 1962 e 1966. Vale lembrar que, na década de 50 e meados dos anos 60, poucas 

famílias possuíam aparelhos de televisão. (FERRARETTO, 2000, p. 138) 

 

 Assim o rádio resistiu de certa forma, a invasão televisiva e conseguiu se manter até 

os dias de hoje. Foi no cenário do surgimento de televisão, e em pleno o regime militar, que 

foram veiculadas as primeiras transmissões em Frequência Modulada (FM).  No início, em 

1960, a programação oferecia música ambiente, mas ao longo de sua trajetória, na década 

seguinte, que foi adotado o modelo norte-americano, voltado ao público jovem. Em São 

Paulo, surgia a primeira emissora FM do Brasil, a Rádio Difusora de São Paulo. 

Com indícios de decadência, após o surgimento de televisão, o rádio oscilava em 

uma fase de reorganização e de reposicionamento no mercado. A realidade radiofônica foi se 

adaptando ao que se parece hoje, com o fim do rádio espetáculo. “As estações de Frequência 
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Modulada (FM) adotavam a linha musical, enquanto as de Amplitude Modulada (AM) eram 

centradas no jornalismo, através de prestações de serviços e coberturas 

esportivas”(FERRARETTO, 2000, p. 179). 

Este último aspecto, por vezes, materializa-se em programas popularescos centrados 

na figura de um comunicador que simula um companheiro para o ouvinte, enquanto explora 

de forma sensacionalista as situações do cotidiano. Nas FMs, predomina a música.  

A partir disso, inicia-se um processo de divisão do público que vai se consolidar nos 

anos 80. Essa nova fase do rádio, torna real um restruturação para que por meio disso, possa 

se reposicionar no marcado novamente. 

Em 1965, surge a primeira rede nacional de rádio no país. A Empresa Brasileira de 

Telecomunicações nasceu no mesmo período em que os militares pretendiam integrar o 

território brasileiro, para através disso, poder continuar no poder. A Lei Nº4.117, que 

implantava o Código Brasileiro de Telecomunicações e o Decreto Nº52.859, que aprovou o 

Plano Nacional de Telecomunicações, foram subsídios  para a criação da rede. “Desta 

maneira, o país pôde estar vinculado em si mesmo, e ao exterior. Outro plano para estabilizar 

o regime militar se deu através da lei Nº6. 301, em 1975, estabelecendo a fundição da estatal 

Radiobrás” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 223). 

A redemocratização que o Brasil experimentava após o período pós-ditadura, em 

especial com o Diretas Já, em 1984, foi o que levou o rádio se estabelecer diante de um 

cenário de efervescência política. Assim, o funcionamento da radiodifusão no país, se 

modifica com o uso de canais via satélite, aumentando ainda mais o processo de formação de 

redes de emissoras. A primeira a utilizar o sistema via satélite no Brasil foi a Bandeirantes 

AM, de São Paulo, em março de 1982. Usava o subcanal que a Rede Bandeirantes de 

Televisão havia alugado no Intelsat 4. Três anos depois, o país já possui o seu próprio satélite, 

chamado de Brasilsat A1. Já em 1986 é lançado o Brasilsat A2, que foi fundamental para a 

consolidação de um sistema nacional de telecomunicações via satélite.  

Finalmente, a qualidade de áudio e a abrangência nacional estavam sendo 

alcançadas, em meio a um rádio mais interligado, com um som de qualidade, e, sobretudo, 

mais informativo. A partir disso, a Embratel cria a Radiosat, durante o Congresso da 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em 1989, fortalecendo 

ainda mais o elo entre as comunicações. 

O surgimento dessas redes nacionais por todo o país possibilitou a otimização dos 

serviços de informação e sua agilidade. Além de gerar uma segmentação no rádio. É 
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importante lembrar que a busca por um público diferenciado já havia sido traçada pelo rádio, 

mas foi nesse período em que a segmentação se tornou possível. 

As décadas de 80 e 90 indicam um modelo de rádio semelhante ao da atualidade. 

Emissoras que optam pelo jornalismo em tempo integral, educativas, religiosas e comunitárias 

passam a fazer parte da rotina radiofônica. O aperfeiçoamento das tecnologias  se deu por 

intermédio da digitalização. No final de 1982, a Rádio Jornal do Brasil FM, do Rio de Janeiro, 

foi a primeira a utilizar o Compact Disc áudio digital, o CD. 

Desta maneira, podemos perceber que a história do rádio, acompanha paralelamente 

os períodos de transição da sociedade e seus acontecimentos. O que nos faz acreditar que este 

veículo, apesar de todas as novidades tecnológicas que surgem ao longo do tempo, continua 

sendo construído e readaptado baseado nas características, que solidifica o seu passado. 

O processo de digitalização do áudio chegou ao rádio brasileiro definitivamente nos 

anos 90, através da difusão do CD, do Mini Disc (MD)e do Digital Áudio Tape (DAT). Até 

então, eram utilizadas as fitas magnéticas em rolos, cartuchos e cassete. Através do 

desenvolvimento das tecnologias digitais, foi possível criar uma série de formatos que 

tornaram capaz não só a gravação, mas a compreensão e a transmissão de arquivos com 

inúmeras variáveis de qualidade. Este processo foi devido a três fatores, segundo Alvaro 

Bufarah Junior
2
 (FERRARETTO, 2010, p.577), a profundidade do bit relacionado à 

capacidade de informação possível de ser discriminada em um bit, onde quanto mais dados 

melhor à referência a ser armazenada. A amostragem que podemos entender com capacitação 

de momentos específicos da onda sonora, armazenando-os em um formato digital. E, por fim, 

a quantização, que é a representação digital do nível ou intensidade de um som. 

Como a onda sonora foi convertida em um conjunto de códigos binários, os arquivos 

podem ser combinados e recombinados facilitando a edição, transporte e veiculação. Entre as 

formas de transmissão que se popularizaram baseadas no uso da Internet, estão a criação de 

emissoras virtuais, canais de áudios segmentados, áudio-blogs, entre outras aplicações. Para a 

transmissão via rede mundial de computadores, o autor se refere a três formas básicas. 

 

O streaming, em que a fonte sonora envia os pacotes de dados simultaneamente à 

produção/veiculação, ou seja, ao vivo.  O on demand (sob demanda), onde o arquivo 

fica disponível na rede e o usuário acessa quantas vezes precisar, e, por último, o  

podcast, que embora seja gravado e esteja à disposição na web, o usuário não precisa 

fazer uma busca, pois há um sistema que utiliza tecnologia RSS (Really Simple 

Syndication) que utiliza  feeds (etiquetas) contendo informações sobre título, 

                                                 
2
 Mestre em Comunicação e Mercado pela Fundação Cásper Líbero, professor dos cursos de  

Rádio e TV e Propaganda e Publicidade da FAAP, e Jornalismo da Uni9. 
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endereço, descrição de alterações, autor, entre outras. Este sistema permite que o 

usuário receba seus arquivos preferidos assim que forem atualizados. Além disso, o 

arquivo de áudio é baixado para a máquina do assinante possibilitando a audição e 

transporte a qualquer momento. (FERRARETTO, 2010, p. 578) 

 

 

Neste contexto, outro fator diferencial são os vários formatos de arquivos de áudio 

que podem ser utilizados nas emissões via web. Entre os mais conhecidos estão o MP3, o 

Windows Media Áudio (WMA), o Real Áudio (RM) e o Advanced Áudio Coding (AAC). 

Com o surgimento da digitalização do áudio, os conteúdos passaram a ser 

disponibilizados em suportes diferentes, facilitando o acesso e a portabilidade de arquivos e 

até mesmo das transmissões ao vivo de eventos. O aparelho celular, também foi outra 

ferramenta que ganhou espaço em relação ao acesso à Internet. A transmissão de dados, a 

captura e armazenamento de áudio e vídeo, além de um potente receptor móvel de conteúdos 

digitais, fazem com que seus usuários naveguem em sites de emissoras de rádio, ouçam 

programações e também utilizam seus players portáteis para o armazenamento de músicas e 

programas. 

Na interação dos usuários com os meios de comunicação, o rádio sempre foi um dos 

veículos mais abertos à participação dos ouvintes dentro de sua programação.  Seja nos 

programas de auditórios, por cartas, telefone, e por último, através de e-mail, as pessoas, de 

modo geral, utilizam estes canais para interagirem de alguma forma com a programação das 

emissoras. De acordo com Ferraretto (2010, p.343), “talvez em nenhum momento da história 

dos veículos de comunicação de massa, tivemos tantas ferramentas disponíveis para essa 

interação”. 

A partir deste processo, se encontra a maior interação dos internautas/ouvintes com 

os conteúdos disponíveis na rede. Ou seja, com a participação dos internautas/ouvintes na 

produção do material, ou na escolha e personalização de dados que querem ter de forma mais 

rápida e objetiva, cada vez mais pessoas se agregam a outras em processos virtuais que 

desconhecem as barreiras geográficas e físicas. 

 

 

2.1 - O RÁDIO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Como o presente estudo foca em um programa local, realizado em Santa Maria (RS), 

é preciso conhecer, antes de chegar a ele, a história e evolução deste veículo no estado do Rio  
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Grande do Sul, onde nasceu a Rádio Atlântida FM, emissora que transmite o 

Programa Ctrl A. As afirmações seguir embasam-se nas seguintes obras: Rádio no Rio 

Grande do Sul (anos 20, 30 e 40): dos pioneiros às emissoras comerciais (2002)  e Rádio e 

capitalismo no Rio Grande do Sul: as emissoras comerciais e suas estratégias de 

programação na segunda metade do século 20(2007).  Ambas de Luiz Artur Farraretto. 

A radiodifusão sonora surgiu no Rio Grande do Sul em um contexto histórico muito 

particular, onde predominava dentro do plano político a ideologia positivista, e a elite da 

época, na busca pela transformação do cenário urbano, buscava alcançar a afirmação de 

modernidade. Neste cenário, onde as emissões geradas do centro do país ou na região do Rio 

da Prata, o acesso era exclusivamente da classe dominante, uma espécie de passatempo. Elas 

se localizavam em Porto Alegre e Pelotas, as duas cidades cultural e economicamente mais 

desenvolvidas do estado.  

Apesar de ainda não haver nenhuma estação transmissora operando no Rio Grande 

do Sul, o rádio já era visto em meados de 1924 como um símbolo de modernidade, pelo fato 

de fornecer notícias e proporcionar entretenimento a classe dominante. Isso fez com que o 

jornal Correio do Povo se interessasse pela utilização do aparelho receptor, como um 

diferencial para atrair os leitores. A partir deste momento, o novo veículo de comunicação 

começa, vagarosamente a fazer parte do desejo da burguesia em ascensão.  

Na primeira metade dos anos 20, quando os integrantes da burocracia oficial e da 

burguesia comercial e industrial do estado despertaram para a possibilidade da radiodifusão 

sonora, considerada até então, um mistura de curiosidade e de realismo elitista. Iniciam-se as 

associações culturais e recreativas, como a Rádio Sociedade Rio-Grandense, a Sociedade 

Rádio Pelotense e a Rádio Sociedade Gaúcha. E foi essa última  entidade onde se iniciou a 

transição do associativismo, que marcou as três transmissoras pioneiras, para a estação 

comercial de rádio. 

A sociedade Rio-Grandense de rádio deixa de ser clube ou sociedade, tendo como 

aparato financeiro a contribuição do associado, como joia inicial e pagamento periódico de 

mensalidades. Dessa forma, ela passa a se tornar uma empresa, competindo no mercado pela 

audiência que, se conquistada, é oferecida ao anunciante, sua fonte de sustentação e mais do 

que isto, de lucro.  Já a Sociedade de Rádio Pelotense abandona a condição de sócio, ou de 

“amador da radiotelefonia”, “radioescuta” ou até mesmo “semfilista”, como eram chamados 

pela imprensa local, e passa a caracterizar-se com o ouvinte, que, necessariamente, para obter 
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o sucesso comercial, deve cativar o seu público através de uma programação interessante, que 

chame a atenção.  

Essa mudança acabou ganhando outras dimensões com a inauguração de duas novas 

emissoras em meados dos anos 30. A Rádio Difusora Porto-alegrense, ligada a Casa Coates, 

estabelecimento comercial que revendia entre tantos aparelhos domésticos, receptores 

radiofônicos Philco.  E também a Rádio Sociedade Farroupilha, relacionada aos interesses 

político-econômicos da família Flores da Cunha, proprietária da Empresa Jornalística Rio-

Grandense, responsável pelos diários, Jornal da Manhã e Jornal da Noite. 

 

A qualidade da programação oferecida ao público e por possuir o mais potente 

transmissor do país, com 25kW, a Rádio  Farroupilha foi o marco divisor entre o 

associativismo inicial e o espetáculo radiofônico que começa a se fortalecer na 

década de 40. (FERRARETTO, 2002, p. 136) 

 

Apesar de o controle da emissora ser da Família Flores da Cunha, quem comandava a 

programação era Arnaldo Ballvé, considerado por seus contemporâneos como o responsável 

pelo sucesso inicial da rádio. 

Nesse momento, grandes nomes da música brasileira apresentavam-se no microfone 

da Farroupilha, como a cantora Carmem Miranda, atuando sobre o microfone da PRH-2, 

prefixo que identificava então a emissora. O jornalismo ganha mais espaço com a estreia da 

versão local do Repórter Esso e o radio-teatro, em julho de 1942. Passando a se estruturar e 

mobilizando os ouvintes.  

A Rádio Farroupilha é vendida um ano depois, passando a se tornar integrante dos 

Diários e Emissoras Associados, de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, 

ganhando mais força e impulso para desenvolver nas décadas de 40 e 50 uma significativa 

linha de programas de auditório, radionovelas e humorísticos. 

Já a Rádio Sociedade Gaúcha passa a ser controlada por Arthur Pizzoli ainda em 

1942. O empresário cria então uma estrutura que permite a emissora a fazer frente a 

Farroupilha. No esporte, por exemplo, graças a um vantajoso contrato publicitário com a 

cervejaria Brahma, a Gaúcha se destaca na cobertura de jogos de futebol, área ainda quase 

inexplorada pelas concorrentes.  

Na segunda metade dos anos 40 o esporte, juntamente com o jornalismo, ocupa uma 

terceira posição em termos de importância dentro da programação das rádios. Já no final dos 

anos 40, a atenção se volta para as novelas, expressão máxima do radio-teatro em quantidade 

de ouvintes, logo atrás os programas humorísticos e os programas de auditório. Os três 
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gêneros que levam ao sucesso o espetáculo radiofônico na década seguinte. Quanto aos 

noticiários, às reportagens e às coberturas esportivas, caberá a responsabilidade de reestruturar 

o rádio, que é abalado pela a chegada da televisão, e faz com que se percam as atrações, o 

púbico e os anunciantes. 

Já nos meados dos anos 50, o número de estações concedidas cresce de 39 para 83, 

segundo a AGERT
3
. As mais importantes desse período são a Rádio Gaúcha e a Rádio 

Farroupilha, além da recém-inaugurada Rádio Guaíba, que nasceu em 1957. Em 1958, uma 

pesquisa encomendada pela Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, ao Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE), faz um levantamento no Rio Grande do Sul.  

 

Essa pesquisa aponta estações do centro do país entre as entre as apontadas pelo 

público, em Porto Alegre, Cachoeira do Sul e Pelotas, a Farroupilha lidera, perdendo 

apenas em Santa Maria, para as locais Imembuí e Santa-mariense e para a própria 

Rádio Nacional. A Guaíba, com apenas alguns messes, já aparecia em segundo lugar 

na capital. (FERRARETTO, 2002, p. 210) 
 

Investindo incessantemente no espetáculo radiofônico, ou seja, radionovelas, 

programas humorísticos e de auditório, as rádios Farroupilha e Gaúcha se confrontam no 

inicio da década de 50 até meados dos anos 60 para alcançar o primeiro lugar na preferencia 

do grande público. Nesta época, os habitantes do interior, em especial, os do campo, eram os 

mais prejudicados no acesso ao rádio. Isso por causa do reduzida rede de abastecimento de 

energia elétrica, uma das principais barreiras para o desenvolvimento do veículo, pelo menos 

até o início da década seguinte.  

Em vários locais, uma espécie de emissora funciona, na praça principal, em forma de 

um sistema de alto falantes, no esquema de dedicatórias musicais. No estado, em meados da 

década de 50, já se fala na instalação de uma emissora de TV na capital gaúcha. Então em 

1955, Assis Chateaubriand manda instalar 50 aparelhos receptores na Praça da Alfandega, 

montando um circuito fechado em frente ao Clube do Comércio, na Rua dos Andradas, onde 

em um de seus salões especialmente adaptado, ocorre a primeira demonstração pública de 

televisão em Porto Alegre.  A transição dos anos 60 para os 70 foi marcada pela repressão 

militar, que se iniciou após a conhecida Operação Silêncio, onde foram fechadas todas as vias 

de acesso ao estado e colocando sob guarda, de forma velada ou ostensiva pontos estratégicos, 

como postos de combustível, lojas de armas e munições, emissoras de rádio e televisão, 

jornais, revistas, bancos, serviços públicos entre outros.  

                                                 
3
 Associação Gaúcha de Emissoras e Rádio e Televisão – Pesquisa feita em novembro de 2010 
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Além da convergência de interesses entre os proprietários das principais emissoras e 

o governo militar, a possibilidade de perda da concessão, que inviabilizaria os negócios, gera 

um processo de autocensura, sob o argumento do bom senso na seleção do que vai ou não ser 

veiculado. Assim, tanto a existência das rádios quanto o conteúdo de suas programações 

ficam, depois da deposição de João Goulart, sob tutela governamental. Deste modo, mesmo 

que possua evidências concretas de qualquer crime cometido pelos governantes, segundo 

Ferraretto (2007, p.151), “o jornalista não pode divulgar nada sobre o assunto. Por sua vez, as 

emissoras, conforme o artigo 58 da Lei de Imprensa, devem conservar em arquivo durante 60 

dias os textos de seus programas, em especial dos noticiários”. 

No Rio Grande do Sul, há, até 1972, uma proliferação de estações de rádio, em 

especial, na região metropolitana de Porto Alegre. A partir deste ano, começam a operar 

também emissoras em Frequência Modulada (FM), a maioria ligada a empresas que já 

possuem outros empreendimentos no setor. Este cenário acaba por formar grupos 

empresariais de médio e pequeno porte, cujas partes já não já não podem concorrer entre si, 

sob pena de afetar o negócio como um todo. Mesmo entre as grandes emissoras, a maioria 

ainda busca um público eclético. Destoam, em termos mercadológicos, a Itaí, voltada às 

classes C e D, com uma programação onde predominam o entretenimento e o serviço, e a 

Continental, com músicas para jovens universitários de classes A e B. Destaca-se também, a 

Guaíba, onde a sobriedade encontra-se presente nos textos dos seus noticiários, na música e 

nos comerciais lidos por locutores em substituição a Jingles e Spots pré-gravados. Apostando 

no ecletismo, Difusora, Farroupilha e Gaúcha completam o grupo de emissoras que 

monopolizam as melhores posições do mercado radiofônico no estado, devido a sua 

comprovada superioridade técnica e financeira. Às pequenas, de baixa potência, resta levar ao 

ar um rádio recreativo, cuja a programação está composta quase que exclusivamente por 

músicas direcionadas às mais diversas faixas de ouvintes. Foi quando se deu início a 

segmentação no rádio do Rio Grande do Sul. 

Em dezembro de 1970, quando a Difusora FM de São Paulo entra no ar, 

constituindo-se a primeira no país a transmitir comercialmente e com exclusividade, em 

Frequência Modulada (FM), esta rádio dos Diários Associados já se anuncia com uma 

programação de músicas “selecionadas para pessoas ricas e inteligentes”. O FM vai ter, 

portanto, sua trajetória nessa fase inicial com a “rádio dos ricos”. A partir disso, a rádio Itaí 

FM inicia suas operações, no primeiro semestre de 1972 e dá início à FM no Rio Grande do 

Sul, diretamente da Rua dos Andradas, em Porto Alegre. Em um primeiro momento, a 
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abrangência é pequena, tanto pelo alcance, como pela existência de poucos de rádio com faixa 

de FM. Depois vieram as rádios Metrópole e Difusora, ambas em Canoas. Dentro da politica 

governamental para a radiodifusão, o Ministério das Comunicações publica, ao longo do ano, 

editais para outorga de estações em Porto Alegre e em cidades do interior consideradas polos 

estaduais de desenvolvimento regional: Bagé, Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande. 

Das quatro que operam como emissoras independentes em Amplitude Modulada 

(AM), apenas a Gaúcha – Zero Hora FM foge um pouco ao esquema  das orquestrações. A 

rádio RBS inclui do erudito ao pop em sua programação. Em 1981, a Gaúcha Zero Hora FM 

foi reformulada pela Rede Brasil Sul, se tornando Atlântida, justamente para dedicar-se ao 

púbico jovem, na faixa etária entre os 18 e 35 anos, das classes A e B. Por esta época, várias 

cidades do interior também já possuem uma ou mais estações de FM, conforme a Associação 

Gaúcha de Emissoras de Radio e Televisão, Passo Fundo e Pelotas têm três cada uma, e 

Caxias do Sul, Santa Maria e Sant´Ana do Livramento, duas. 

Pode-se dizer que a segmentação foi a maior responsável pela hegemonia do rádio 

FM sobre o AM. No início dos anos 90, com 21 opções em frequência modulada à disposição 

na Grande Porto Alegre, duas emissoras destacam-se como exemplos mais evidentes desta 

especialização de conteúdo. Em 1985, a Liberdade FM adota o regionalismo como eixo de 

sua programação, além da típica Gaúcha, com festivais nativistas, feiras agropecuárias e 

festividades tradicionalistas. 

Em meados da década de 90, o humor integra-se à vertente jovem do rádio musical 

com algumas FMs de Porto Alegre e da região metropolitana abrindo espaços para atrações 

com fórmula empregada que inclui uma ou outra música e um grupo de comunicadores, em 

geral, formado pelos principais profissionais da emissora. Às vezes poderia ser acrescido 

algum comediante, além de entrevistados no estúdio e predominante a espontaneidade.  

Neste estilo, de 1995 a 1997, a Atlântida FM veicula o Programa X, com Alexandre 

Fetter servindo como uma espécie de mediador para as imitações, performances e tiradas 

satíricas do humorista Carlos Escova e dos radialistas Eron Dalmolin e Rogério Forcolen. A 

atração faz tanto sucesso que chega a ser lançado um campact disc com várias músicas de tom 

satírico, interpretadas pelos personagens criados por eles.  

Depois da transferência de Alexandre Fetter para a Rádio 107,1 FM Pop Rock, de 

Canoas, em novembro de 1997, levando um crescimento expressivo de audiência à radio da 

Universidade Luterana do Brasil, a Rede Atlântida veicula a partir de setembro de 1999, o 

Programa Y, pelo qual, ao longo do tempo, passam os principais comunicadores da emissora. 
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Há também a presença de convidados especiais, como Mano Changes, da Comunidade Nin-

jitsu, Sady Homrich, do Nenhum de Nós, e Rafael Malenotti, dos Acústicos e Valvulados. 

Juntam-se a eles, também jornalistas conhecidos por sua atuação em outros veículos da RBS, 

com Túlio Milman, Mariana Bertolucci e Roger Lerina. O Programa Y inclui ainda 

entrevistas com músicos sobre o mundo da música.Em 2005, o Programa Y conta com a 

apresentação de Gerson Pont e Eron Dalmolin, com veiculação de segunda a sexta, das 17h às 

19h.  

A partir desta síntese sobre o contexto histórico do rádio no Rio Grande do Sul e as 

suas características, abordaremos a Rádio Atlântida FM, onde se encontra o objeto de estudo 

desta pesquisa, o Programa Ctrl A. 

 

 

2.2 - RÁDIO ATLÂNTIDA FM 

 

           Após percorrer o caminho da contribuição do rádio ao longo de sua história e 

das características que envolvem o seu universo, partiu-se para a construção contextual que 

envolve o presente objeto de pesquisa, o Programa Ctrl A. Para isto fez-se necessário 

discorrer sobre a Rádio Atlântida FM, servindo de ponto inicial para chegar ao objetivo final.  

Pois é através da Rádio Atlântida FM que o programa vai ao ar, se tornando público, 

e para isso, é indispensável, uma breve síntese de como surgiu a rádio e em qual panorama o 

programa está inserido. 

Em 1977 / 78, após a Rádio Gaúcha-Zero Hora FM fechar suas portas por não ter 

conseguido se consolidar no mercado do Rio Grande do Sul, surgiu a Rádio Atlântida FM. 

Dirigida pelo Grupo RBS, de Pedro Sirotsky, a procura de um nome atrativo foi a primeira 

preocupação do diretor. A dificuldade de encontrar um nome atraente fez com que a rádio 

incialmente fosse chamada apenas pelo nome de Rádio Gaúcha FM. 

Já definido o novo nome, Pedro Sirotsky partiu em viagem para o Rio de Janeiro, 

onde produzira vinhetas, chamadas de lançamento e o slogan “Viva para valer”.  

No seu retorno a Porto Alegre, Pedro recebeu a visita do apresentador Bira Brasil, 

conforme Schirmer (2002). 

                

O apresentador, que com seu jeito descansado foi lhe dizendo: “Sabes, Pedro, 

lembrei-me ontem de noite do nome da praia em que vocês têm em casa. E ouve só 

como soa bem: A-tlân-ti-da!”. Pedro Sirotsky só conseguiu gritar “Poxa, por que não 

lembraste disso antes”. Ligou para o pai, que não titubeou em dar sua aprovação e, 

em seguida, telefonou para o dono da gravadora carioca, anunciando que todas as 



25 

 

 

 

chamadas e vinhetas precisavam ser regravadas com o novo nome. (SCHIRMER, 

2002, p.119-120). 
 

             Assim, a Rádio Atlântida nasceu e começou a operar no Rio Grande do Sul, os 

anúncios e chamadas atrasaram alguns dias, mas a sonoridade dos primeiros hits, como dos 

Beatles, fizeram com que a rádio começasse a tomar proporções de uma trajetória de sucesso.  

Hoje, a Atlântida é uma rede de rádios formada por 13 emissoras de radiodifusão, 

oito no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Santa Cruz, Pelotas, Rio Grande Caxias do Sul, 

Tramandaí, Santa Maria e Passo Fundo) e mais cinco emissoras em Santa Catarina 

(Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Joinville e Chapecó). Conquistou a posição de maior 

rede de rádio do sul do país. 

 De acordo com o site
4
 da Rádio, hoje a Atlântida é considerada a maior rede de 

rádios do sul do país, o seu conteúdo é formado por hits nacionais e internacionais do 

pop/rock, em uma programação voltada para o publico jovem, classe AB, entre 15 e 29 anos.  

A Rádio Atlântida é uma mistura de entretenimento com música, humor e 

informações culturais, comandada por uma equipe de comunicadores – redatores, em Porto 

Alegre, com Alexandre Fetter e em Santa Maria, com Fabiano Oliveira, responsável por essas 

atividades.  

O conteúdo de sua programação é formado por hits nacionais e internacionais do 

pop/rock, com uma identidade voltada ao público jovem. A Rádio Atlântida conseguiu atingir 

a consolidação por misturar humor com informações culturais, comandada por uma equipe de 

comunicadores e redatores como, Cagê, Éverton Cunha, Flávia Murr(Flavinha), Ki Fornari, 

Luciano Lopes “Poter”, Marcos Piangers, Maurício Amaral, Porã, Rafinha e Alexandre Fetter. 

             A Rádio também é o organizador de um dos maiores eventos voltado ao seu público. 

Todo o ano, na praia de Atlântida, localizada no litoral gaúcho e em Florianópolis, litoral 

catarinense, acontece o Planeta Atlântida. Esse evento reúne as maiores bandas do Brasil, em 

dois dias de shows, esportes radicais e diversão.  

No próximo subitem, encontra-se o contexto da Rádio Atlântida FM de Santa Maria, 94,3 

MHZ, de onde é transmitido o Programa Ctrl A. 

 

 

 

 

                                                 
4
 www.atlantida.com.br Site da Rede Atlântida – Grupo RBS 

http://www.atlantida.com.br/
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2.2.1– Rádio Atlântida FM em Santa Maria 

 

Em Santa Maria, a Rede Atlântida instalou sua antena no ano de 1979, se tornando a 

primeira emissora a transmitir em Frequência Modulada (FM) para a região central do estado. 

Localizada na RBS TV, na Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, nº 25, bairro Patronato, a 

Atlântida Santa Maria está sintonizada nos 94,3 MHZ, onde transmite a programação em rede 

de Porto Alegre e conta com alguns programas locais.  

Vozes conhecidas da região já passaram pelos microfones da Atlântida FM Santa 

Maria. São nomes como o de Gerson Pont, Márcio Paz, Eron Dalmolin, Paulo Ricardo e 

André Brites. A Atlântida FM Santa Maria tem na coordenação de programação o 

comunicador Fabiano Oliveira, e conta ainda com o comunicador Arnaldo Requia. Juntos, 

eles apresentam todos os sábados, das 14h às 16h, um programa de entretenimento/musical 

interativo, o Ctrl A.  

TABELA DE PROGRAMAÇÃO LOCAL DA ATLÂNTIDA FM SANTA MARIA, 94,3 MHZ 

 

Programas Hashtag 

Atlântida 

As melhores da 

programação 
Ctrl A Discoteca Plug 

Atlântida 

Dias Segunda a 

Sexta-feira 

Segunda a Sexta-

feira 
Sábado Sábado Sábado 

Manhã 09:00 às 

11:00 

11:00 às 12:00 ------- --------- ---------- 

Tarde 15:00 às 

16:00 

14h00min às 

15h00min e 

 

16h00min às 

17h00min 

14:00 às 

16:00 

16:00 às 

17:00 

17:00 às 

18:00 

 

Por meio de blocos musicais e participação dos ouvintes, pelo telefone e redes 

sociais (Facebook, MSN e Twitter), as tardes de sábado levam a todos aqueles sintonizados 

nos 94,3 MHZ, informações culturais, musicais e esportivas que envolvem o nome de Santa 

Maria e região. Tudo isso em um clima bem humorado e de muita descontração, contando 

sempre com a participação de convidados especiais (músicos, atores, pessoas ligadas à cena 

cultural de Santa Maria, região e Estado).  
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2.3 - O PROGRAMA CTRL A 

 

O programa Ctrl A nasceu na Rádio Atlântida FM de Pelotas, na zona sul do estado e 

acabou virando programação para toda a rede da Atlântida. O nome Crtl A vem do programa 

Word, da Microsoft, onde há um comando de atalho, que é capaz de selecionar todos os itens 

de uma página de texto. Justamente o objetivo do programa, selecionar os mais variados tipos 

de assunto, para apresentar aos ouvintes de uma forma leve e divertida. 

De acordo com Fabiano Oliveira, a possibilidade de ter mais um canal de 

comunicação que aproximasse a rádio com o ouvinte era sem dúvida, uma oportunidade de 

fortalecer ainda mais o vínculo que a Atlântida tem com os seu público. “As expectativas 

eram as melhores. Estávamos dispostos a ter mais um canal para comunicação com nossa 

audiência. Desta vez com mais interatividade e dinamismo.” (OLIVEIRA, 2012) 

O programa ainda consegue ir mais além. Como o target da Radio Atlântida é o 

público entre 15 e 29 anos, o Ctrl A tem o poder de alcançar diferentes tipos de faixa etária. 

Por estar próximo de bandas, djs e ouvintes e tantas outras pessoas que fazem o dia-a-dia do 

programa, surge a oportunidade de aproximá-los, fazendo com que eles troquem suas 

experiências entre si. Isso faz com que o comunicador perceba que o público adulto também 

se faz presente entre seus ouvintes, podendo afirmar que, nas tardes de sábado, a rádio tem a 

audiência não apenas de jovens, mas também de adultos. 

 A necessidade de uma identificação com o público também é uma preocupação para 

o produtor e apresentador do Crtl A. Oliveira conta que a proposta inicial do programa é 

exaltar as pessoas de nossa região, o produto local, onde o povo de Santa Maria possa ouvir 

suas próprias obras, valorizando as coisas daqui.   

 

Acredito que a relevância do programa passa pela proposta de falar com quem é 

daqui e dar voz a estas pessoas. Levar pra casa das pessoas o talento local, os 

assuntos daqui e tudo mais que interesse ao nosso público. Como exemplo cito as 

tantas entrevistas que realizamos aqui no estúdio. Tudo com uma linguagem leve e 

descontraída (OLIVEIRA, 2012)  

 

Embora tenha sido criado em Pelotas, hoje o programa existe somente em Santa 

Maria. São cinco anos de atrações musicais, entrevistas e assuntos voltados ao público jovem.  

A preocupação com a audiência se reflete na produção de programas dos mais 

variados gêneros, e em comunicadores preparados para capturar o receptor por meio de seu 

discurso. A meta é atrair um público maior, diferenciando-se da concorrência.  Como o rádio 

comporta muitos gêneros em suas programações, o estudo também explica o gênero a que 
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estamos tratando. Quais são suas marcas, características, indícios e elementos que ele possui, 

para que possamos identificá-lo. 

 

TABELA ESTRUTURAL DO PROGRAMA CTRL A 
 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

 
 
 
 

Primeiro bloco: 14h 

Abertura do programa 
 
Anúncio comercial do 
patrocinador 
 
Anúncio dos convidados que 
estarão presentes 
 
Bloco de músicas (pedido dos 
ouvintes) 

 
INTERVALO COMERCIAL 

 

 
 
 

Segundo bloco: 15h 

Entrevista com os convidados 
 
Bloco de música (pedido dos 
ouvintes) 
 
Música ao vivo (convidados) 
 
Encerramento 

 
 

Por ser um veículo de comunicação de massa, o rádio tem a função de entreter o seu 

público, diminuindo a tensão provocada pelo dia-a-dia. É desta forma que o veículo tende a 

exercer um importante papel nas atividades de lazer. 

Barbosa Filho (2003)  revela o universo em que o gênero entretenimento está 

inserido: 

As características desse gênero ligam-no ao universo do imaginário, cujo os limites 

são inatingíveis e causam proximidade em empatia entra a mensagem e o receptor, 

sob o preço cruel da perda de contundência na transmissão dos significados de uma 

determinada informação para o público (BARBOSA FILHO, 2003, p.113). 

 

O Programa Crtl A, assim pode caracterizar-se como gênero de entretenimento. Por 

conta disso, é notável a importância do gênero na forma de interagir e se comunicar com o 
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público, já que a interatividade com os ouvintes é uma das principais características do rádio. 

Deste modo, o entretenimento procura explorar a riqueza da linguagem do áudio e sua vasta 

gama de possibilidades. Barbosa Filho (2003, p.67) ainda cita que “o entretenimento é a 

própria essência da linguagem radiofônica, cujo a contribuição vai do real à ficção”. 

Fabiano Oliveira afirma, através de entrevista, que o Crtl A atua com muita força 

através das redes sociais, buscando receber as manifestações e inquietações da audiência a 

todo o momento. E, a partir destas expressões, compreender um pouco mais do que eles estão 

sentindo e pensando. Oliveira ainda revela que os pedidos feitos pela internet (Facebook, 

Twitter, e-mail e SMS) e também por telefone, são vários, mas que dois deles são os 

campeões: “Manda um abraço pra mim” e “toca a música tal”. 

O programa musical é, em sua grande parte, focado na figura do apresentador. É ele 

quem determina as canções da programação, utilizando a sua criatividade durante as 

inserções, ao longo do programa. É desta maneira que este estilo de se fazer rádio permanece 

destacando grandes nomes da música popular, e também âncoras e comunicadores. 

A interatividade sempre garantiu boa parte da audiência aos programas de 

entretenimento e musical. A participação dialógica que esses formatos possibilitam, por meio 

de difusão das opiniões do público, por telefone ou internet, é o que conquista os ouvintes, se 

tornando capaz de fidelizar e criar laços entre emissor e receptor. 

Barbosa Filho (2003) finaliza sobre o gênero: 

O formato interativo de entretenimento constitui o conjunto de ações de cunho 

diversional, que tem como pressuposto fundamental a presença dos ouvintes, os 

quais participam de jogos, gincanas, programas de perguntas e respostas, 

brincadeiras, e que pode aparecer como quadros, dentro de formatos especiais, ou 

como programas específicos. (BARBOSA FILHO, 2003, p. 122) 

 

Inserido em todo este processo, encontra-se o comunicador. Figura determinante para 

que o ouvinte possa se identificar com o programa. É através da expressividade de alguns 

locutores, que se forma uma intimidade com o público. Essa proximidade é fruto de um 

relacionamento pessoal e afetivo entre emissor e receptor, cujos laços são mais fortalecidos 

neste tipo de programa do que em qualquer outro gênero.  

 

 

2.3.1 - O comunicador Fabiano Oliveira  

 

 

Para melhor compreender aspectos relativos ao ator central da pesquisa, é essencial 

abordar alguns aspectos sobre ele. Fabiano Oliveira, nascido em 21 de setembro de 1983 em 
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Santa Maria, é apaixonado pelo rádio desde os seus 13 anos de idade.  Foi por intermédio 

deste veículo, que descobriu uma das bandas que até hoje lhe fascina, os Engenheiros do 

Hawaii. Essa paixão teve início quando um amigo lhe emprestou uma fita k-7 com as músicas 

da banda. Após ouvir, se interessou em conhecer e escutar mais sons como aquele. Ao 

devolver a fita ao amigo, Oliveira pediu que emprestasse mais fitas. Foi então que seu amigo 

lhe disse para escutar no rádio, que ali passariam outras com o mesmo estilo. E para a sua 

surpresa, foi muito mais do que apenas escutar aquelas canções. A partir daquele momento, o 

hoje coordenador da Rádio Atlântida FM Santa Maria, passou a observar com atenção a forma 

despojada e intimista que o apresentador conduzia o programa musical. 

 

O meu interesse pelo rádio surgiu por volta dos 13 anos. Descobri o ali os sons que 

até hoje me fascinam. As musicas eram dos Engenheiros do Hawaii e estavam 

dentro de uma fita k-7 que um amigo emprestou. Quando fui devolver, queria outra, 

mas ele não tinha. Para não me deixar na mão, me disse pra ouvir no rádio, pois ali 

eu encontraria esses sons. Pra minha surpresa, mais do que curtir as canções,  eu 

passei a ficar  atento a forma despojada e muito intimista que o apresentador se 

dirigia aos ouvintes (OLIVEIRA, 2012).  

 

Então, em 2003, já com 20 anos de idade, Oliveira se inscreveu no Curso de 

Radialistas oferecido pelo SENAC. Através destas aulas, que eram realizadas durante todos os 

sábados, conheceu muitas pessoas de cidades vizinhas à Santa Maria, como São Sepé. Uma de 

suas colegas, que já trabalhava em uma rádio comunitária naquela cidade, lhe fez o convite 

para preencher um espaço que estava vago na programação. Fabiano aceitou e então todos os 

domingos à tarde apresentava, em São Sepé, o programa O momento do rock, onde tocava 

músicas como pop rock, reggae e rock´n roll e também convidava alguns músicos da região. 

Após o período na rádio comunitária de São Sepé, foi telefonista de uma empresa de 

análises clínicas por um ano e meio, quando descobriu que iria ser realizado um projeto da 

Rádio Atlântida, onde o objetivo era descobrir novos talentos. Após mandar o seu currículo, 

em meio a 77 outros, Fabiano foi selecionado, junto com outros nove candidatos para realizar 

entrevistas e testes.  

Passados dois meses de treinamentos, finalmente, passou a integrar a equipe de 

comunicadores da Rádio Atlântida FM Santa Maria. 

Hoje, Fabiano Oliveira possui em seu currículo sete anos de Rádio Atlântida. Onde, 

nos últimos dois, passou a exercer também o cargo de Coordenador de Programação. 

Para a realização do Programa Ctrl A, Oliveira não está sozinho. O apresentador 

conta com Arnaldo Réquia e Lucas Amorim, que lhe dão o suporte no desenvolvimento da 

produção e apresentação do programa. 
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2.3.2 – Os sujeitos na coprodução 

 

Arnaldo Requia, nascido em 4 de junho de 1985, 27 anos, está a um semestre de se 

formar em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Seu fascínio pelo rádio 

surgiu quando ainda era criança e acompanhava seu tio, operador na Rádio Medianeira AM e 

FM em Santa Maria. Em sua carreira acadêmica, Arnaldo já passou pelo veículo impresso. 

Em TV, trabalhou como repórter na TV Santa Maria e chegou ao rádio através dos 95,9 MHZ, 

Rádio Luz e Alegria FM, de Frederico Westphalen, onde atuava como comunicador e 

produtor. Através de uma seleção, e posteriormente um convite de Fabiano Oliveira, o 

comunicador ingressou na Rádio Atlântida em 4 de fevereiro de 2011. 

No programa Ctrl A, Arnaldo participa efetivamente da produção durante a semana, 

além de acompanhar Oliveira nas turnês promovidas pela Atlântida no interior do estado 

apresentando eventos e shows. Sobre o Ctrl A, o comunicador faz a alusão a um filho que se 

cria, onde se tem responsabilidade por aquilo e se deve estar presente o máximo possível para 

que ocorra tudo como o planejado, além de mexer e mudar as vezes se preciso for para atingir 

melhores resultados. 

Lucas Amorim, nascido em 28 de agosto de 1991, 21 anos, é estudante do 4º 

semestre do curso de Jornalismo no Centro Universitário Franciscano. Interessou-se por rádio 

pelo fato de que as pessoas poderiam realizar outras atividades ao mesmo tempo em que o 

ouvem. O que despertou este interesse em Lucas foi o Programa Pijama Show, transmitido 

pela Rádio Atlântida e apresentado por Everton Cunha, o Mr. Pi, como é conhecido por seus 

ouvintes. O programa, que ainda é veiculado na programação a partir das 6h da manhã, era 

transmitido durante as madrugadas na rádio. Daí a identificação de Lucas pelo 

companheirismo que o programa lhe fazia. Antes de ingressar no Programa Ctrl A, onde já 

está há um ano, Lucas era proprietário de uma radio web chamada Kafu, onde transmitia 

programas musicais e de entretenimento.  

Em uma visita feita por sua turma de faculdade aos estúdios da RBS TV, em Santa 

Maria, onde os estudantes fazem um “tour” pelas instalações da emissora, em busca de 

identificar-se com algum veículo além da possibilidade de saber como funcionam as 

atividades, Lucas conheceu Fabiano Oliveira. Foi em uma conversa ali mesmo, no estúdio da 

Atlântida FM de Santa Maria, que o jovem passou a se interessar ainda mais pelo universo 

radiofônico. A partir deste encontro, Oliveira passou a escutar os programas de Lucas via 

rádio web e se interessou pelo trabalho, que era realizado apenas por diversão. 
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Passados alguns meses, Lucas recebeu de Oliveira um convite para fazer parte do 

Ctrl A, pois estavam precisando de um terceiro apresentador. Foi aí que Lucas Amorim 

passou a fazer parte do programa junto à Oliveira e Arnaldo. Na transcrição dos dois últimos 

programas analisados nesta pesquisa, Lucas não se fez presente, pois no andamento do 

trabalho, recebeu convite para integrar a equipe da Rádio Gaúcha Santa Maria, também do 

Grupo RBS. 

 

2.3.3 - Da ante- sala à sala: os caminhos da pesquisa 

 

Fabiano Oliveira ingressou no curso de Jornalismo do Centro Universitário 

Franciscano em agosto de 2007. A sua maneira de apresentar trabalhos, expressar ideias 

através de expressões e gesticulações em frente a todos os calouros, era uma forma peculiar 

entre os demais colegas, pelo fato de ninguém se conhecer naquele ambiente novo. 

Inicialmente, não se tinha conhecimento de que era o Fabiano Oliveira apresentador dos 

programas da Rádio Atlântida. Aos poucos, passou-se a acompanhar com mais atenção seu 

trabalho. Onde surgia desde o princípio, o interesse em saber quais as estratégias utilizadas 

por ele para conquistar o público jovem, conhecer as rotinas produtivas para que fosse 

possível chegar até esse objetivo e entender a preparação realizada para isso. 

A partir disso, tornou-se uma rotina escutar o programa Ctrl A aos sábados, podendo 

perceber que, de fato, o apresentador, junto de sua equipe, utilizava uma linguagem 

completamente diferente das demais rádios. Outra inquietação que surgiu neste início de 

caminhada era o modo como o apresentador se dirigia aos seus ouvintes, como se fossem 

amigos de longa data, Oliveira conseguia passar uma sensação de intimidade, onde se podia 

sentir como se fosse parte daquilo, como se ele estivesse falando diretamente a quem o ouvia. 

 

Quando se optou, por meio desta pesquisa, observar a atuação de Oliveira no 

Programa Ctrl A, deparou-se com algumas dúvidas de como agir quando estivesse em 

trabalho de campo. Para a preparação, foi preciso se debruçar em obras como: Pesquisa 

Qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo, de Rosália Duarte (2002), onde a autora 

explica um dos conhecimentos essenciais em relação a esse assunto, como sintetiza a citação 

abaixo: 

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 
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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/intepretação posterior daquele depoimento, bem como a compreensão do 

universo investigado. (DUARTE, 2002, p.145) 

 

Após esta compreensão, contatou-se Fabiano Oliveira, e lhe foi explicada a intenção 

de lhe observar, para buscar desvendar as suas estratégias discursivas voltadas ao público 

jovem. Então, ele concordou e se colocou a disposição para que se pudesse chegar ao objetivo 

final. 

Foram elaboradas algumas perguntas que serviram de estrutura para a pesquisa, 

como: qual o significado do nome do programa, como surgiu, que expectativas foram criadas 

em torno disso, quais as formas de interação com o público, a preparação, os critérios para 

convidar as bandas, entre outras questões relacionadas ao modo de como o programa é 

realizado. A partir disto, se tornaria mais claro enxergar como é realizada a produção e a 

apresentação do Crtl A. 

E para saber mais sobre o perfil do apresentador, também foi preciso fazer perguntas 

pessoais a Oliveira, por exemplo, como surgiu o interesse pelo rádio, como iniciou a carreira, 

as experiências no veículo e os acontecimentos mais marcantes durante sua carreira. 

(Questionário em anexo) 

Então no dia 12 de maio, foi marcada a primeira ida ao programa Ctrl A, na RBS 

TV, onde está localizado o estúdio da Rádio Atlântida FM, por volta das 13horas e 

30minutos. O horário de inicio era às 14 horas. Já no interior do estúdio, entre muitas piadas, 

risadas e brincadeiras, o programa iniciou. Naquela tarde começou atrasado, às 14h:15min, 

porque o Programa Pretinho Básico, transmitido em rede de Porto Alegre, foi um pouco mais 

prolongado. Entre um intervalo de músicas e outro, foram feitas entrevistas com Oliveira, 

através de um gravador de áudio e ali mesmo, surgiam questionamentos prontamente sanados 

no momento. 

Neste sentido, de acordo com Duarte (2002, p.287), “realizar entrevistas em locais de 

trabalho traz problemas difíceis de solucionar, como: telefonemas, recados, decisões que não 

podem esperar.” Mas ciente disto, foi possível observar de perto como é o dia-a-dia de um 

apresentador que tem que atender telefonemas para falar o nome da música que acabou de 

tocar para o ouvinte, manusear a mesa de som e interagir através de redes sociais, tudo ao 

mesmo tempo. 

O que mais chamou a atenção na apresentação do programa foi o modo como 

Oliveira, Arnaldo e Lucas se entrosavam no estúdio. Os integrantes se entendiam apenas com 
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olhares e gestos que só quem estava ali observando podia saber. A relação de amizade entre 

os apresentadores pôde-se perceber pelo modo como se tratavam. Também foi possível 

perceber essa relação pelo rádio, pois os locutores quase sempre relatavam as situações 

intimas de suas amizades. Já a relação interacional com o ouvinte, se deu, principalmente, por 

meio das redes sociais. O programa possui perfil no Twitter e no Facebook, onde são postadas 

as fotos em tempo real no estúdio, também são lidos recados, sugestões e opiniões dos 

ouvintes, além de pedidos de músicas. 

O programa é apresentado todos os sábados, com duração de duas horas (início às 14 

horas e término às 16 horas), dividido em dois blocos de uma hora cada um, por um intervalo 

comercial. Na primeira parte, há uma apresentação de Fabiano Oliveira, que chama o diálogo 

com Arnaldo Réquia e Lucas Amorim. Após todos se manifestarem, é feito um anúncio 

comercial do patrocinador, em um bate-papo informal, onde os apresentadores fazem 

propaganda com espontaneidade, sem textos ou roteiros. 

Feito isso, Oliveira chama o primeiro bloco musical, onde são tocadas, em média, 12 

músicas selecionadas através de pedidos via Twitter, que é aberto no início do programa.  Na 

sequência, é realizado o intervalo comercial, que dura aproximadamente quatro minutos. Já no 

segundo bloco, a atração fica por conta dos convidados, onde há uma interação mais direta 

com o ouvinte, que colabora enviando perguntas sobre a banda convidada e dá também 

sugestões de músicas para serem tocadas ao vivo. Os apresentadores ainda aproveitam 

histórias de ouvintes relacionadas com a banda que está presente no estúdio. Segundo o 

apresentador, em média, são feitos 30 pedidos de músicas via redes sociais por tarde. 

Já a parte informativa, pode ser abordada a qualquer momento dentro do programa, 

como nos explica o comunicador: 

 

Na verdade, depende muito do que está rolando no programa.  Posso dizer, que 

fazemos de acordo com que as coisas acontecem, usamos muito o “feeling” para 

saber em que momento cada coisa deve aparecer. O Arnaldo e eu, sabemos coisas 

que o outro pensa através de olhares. Por exemplo: Não fica bem interromper uma 

entrevista que está legal para dar uma notícia, só porque tem uma notícia aquele 

horário, ela (a entrevista) pode cair. (OLIVEIRA, 2012) 

 

 

Quanto à produção do Programa Crtl A, Oliveira afirma que ela é realizada de forma 

cooperada. Juntamente com Arnaldo Réquia, é feita uma busca de matérias durante a semana, 

que são de consumo de seu público. Entre elas, estão notícias sobre o mundo da música, 

cinema, literatura e alguns fatos que estejam acontecendo em Santa Maria, enfim, tudo o que 

julgam pertinente ao ouvinte jovem. Sabendo que, em uma tarde de sábado, o comunicador 
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explica que “os ouvintes precisam se manter atentos ao que o programa propõe” (Oliveira, 

2012). Para isso ocorrer, é preciso formular discussões sobre esses temas, para que através das 

redes sociais, os ouvintes possam fazer parte daqueles assuntos que se identificam ou até 

mesmo que tenham sido fomentados por eles mesmos.  

 

A demanda de assuntos é provocada muitas vezes pela nossa audiência. Quando 

agente percebe alguma coisa rolando muito no Facebook ou no Twitter, sabendo que 

aquela é a nossa galera, agente busca saber um pouco mais, e às vezes busca 

convidados para falar sobre isso. (OLIVEIRA, 2012) 

 

Entendido um pouco sobre como é o funcionamento do programa e sua estrutura de 

apresentação, se faz necessário analisar algumas características que foram identificadas ao 

longo do processo de investigação.  

Cruzando-se os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da pesquisa com o 

material que emergiu dos observáveis, entende-se que no contrato de leitura do Programa Ctrl 

A se destacam elementos como a linguagem radiofônica, a interação com os 

ouvintes/internautas e a conversação do apresentador Fabiano Oliveira com os co-

enunciadores (Arnaldo Requia, Lucas Amorim e demais convidados) no estúdio do programa. 

Tais categorias servem para guiar a análise da performance do comunicador para conquistar o 

ouvinte. 

Diante disso, na seqüencia, apresenta-se a análise de três programas à luz do 

referencial teórico observado no primeiro capítulo da pesquisa. 

 

 

 

 

 

3 –  CTRL A:  A OBSERVAÇÃO ANALÍTICA DAS ESTRATÉGIAS DE 

CONQUISTA DO OUVINTE 

 

3.1 - OS PROGRAMAS 

 

O universo desta pesquisa se constitui na análise de três edições do Programa Crtl A. 

O primeiro, emitido em 12/05/2012, o segundo em 02/06/2012 e o terceiro em 09/06/2012. As 

edições foram gravadas diretamente da mesa de som do estúdio, para melhor observar sua 

estrutura. Independente disso, acompanhou-se todos eles em estúdio para entender como se dá 
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o processo de interação entre os apresentadores, assim como seus gestos, expressões e 

articulações feitas por trás dos microfones.  

 

 

Ctrl A – Programa de 12 de maio de 2012.  

 

O programa inicia com Fabiano Oliveira fazendo sua saudação tradicional aos 

ouvintes: 

Atlântida, todo mundo tá ouvindo! Muito boa tarde Santa Maria, muito boa tarde 

para toda a moçada ligada nos 94.3, região central do estado ou pelo mundo inteiro, 

através do atlantida.com.br. Chegando por aqui o Crtl A, seu programa legal, bacana 

das tardes de sábado.(OLIVEIRA, 2012) 

 

Podemos reconhecer esta abertura a partir do que nos contou Salomão (2003) no 

primeiro capítulo deste trabalho, sobre os contratos de leitura. O autor cita que: 

 

Quando e receptor liga o aparelho e sintoniza a emissora de sua preferencia, o 

primeiro compromisso é o do reconhecimento. O ouvinte se identifica com os atos 

de fala, a abordagem das coisas do mundo, ou seja, com o local que é construído 

para ele, pelo enunciador. (MOZAHIR SALOMÃO, 2003, p.53) 

 

 

Como vimos anteriormente, os contratos de leitura caracterizam-se por um trabalho 

enunciativo, que tem como objetivo estabelecer em torno de um campo de interesses e, ao 

mesmo tempo, seguindo operações discursivas que tem por função criar um campo de efeitos. 

Deste modo, o comunicador do programa em análise utiliza estratégias discursivas para 

constituir vários elementos linguísticos e simbólicos do universo dos receptores, como as 

gírias. Através disto, visa construir “elos de contato”. 

 Nesta tarde, o Ctrl A iniciou atrasado porque o Programa Pretinho Básico, transmitido em 

rede de Porto Alegre, foi mais prolongado. Após a abertura, Oliveira se apresentou e chamou 

os companheiros, iniciando por Arnaldo Réquia, e depois por Lucas Amorim. Desde o 

princípio, foi notável a empolgação empregada na voz do apresentador, quando se dirigiu aos 

seus colegas, fazendo-nos perceber o quão próximo eles são, deixando evidente a amizade 

entre os apresentadores. 

Eu sou Fabiano Oliveira e venho acompanhado com os meu queridos Arnaldo 

Requia – Olá, muito “buenas tardes”, estamos assim, neste clima meio castelhano 

porque eu estou me preparando para hoje à noite, onde estaremos apresentando mais 

um show com promoção da Rádio Atlântida em Uruguaiana – Temos também o 

nosso fiel escudeiro Lucas Amorim – “É nós que tá”, é muito bom estar aqui – É nós 

que “tá” onde?  Parece torcedor do Corinthians. 
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Feita as apresentações, Fabiano entrou no assunto do futebol. Em uma conversa entre 

muitas risadas, os apresentadores fizera piadas sobre seus times, Internacional, São Paulo e 

Grêmio, times de Oliveira, Arnaldo e Lucas, respectivamente, expondo os seus lados de 

torcedor.  

Galera, vamos falar sobre futebol hoje também. Vamos falar do campeonato 

paulista, onde para tristeza do São-paulino Arnaldo Requia, temos na final o Guarani 

que irá enfrentar o time do Santos. Campeonato gaúcho, onde temos então, para a 

tristeza dos gremistas, Caxias e Internacional na final. A minha pergunta, é pro 

Lucas, que é um cara mais qualificado para me responder isso: Neste momento o 

Grêmio é a terceira força do futebol gaúcho? (OLIVEIRA, 2012) 

 

Em uma peça radiofônica, Barbosa Filho (2003, p. 37) destaca que o rádio é canal de 

divulgação de informação e lazer. Segundo ele, “o rádio nos oferece serviços variados no 

campo da informação e do conhecimento: entretenimento, notícias etc. Há mais de um século 

faz história e estabelece vínculos mediadores com as pessoas em diferentes localidades, com 

suas diferentes culturas e práticas”. 

Após o assunto sobre futebol, Oliveira falou também sobre música, além de tocar os 

pedidos dos ouvintes, e feito o anúncio da banda que participaria do programa no segundo 

bloco: A banda Agito Capilar. 

É importante ressaltar o improviso dos apresentadores para realizar os comerciais de 

patrocinadores. Após o anúncio dos convidados ser feito, Arnaldo Réquia falou: “Isso tudo 

agora de tarde, regado com muito com humor e aquele lanche esperto né Fabiano Oliveira?”. 

Foi, neste momento, em que Oliveira utilizou expressões usadas pelos jovens para fazer seu 

discurso sobre o produto. “Eu não almocei ainda. A noite da sexta-feira é sempre longa, 

então por isso, eu acordei mais tarde. Está na hora então de pedir meu Galgus”.  A frase 

remete aos jovens, muitos deles estudantes, que saem para a noite de sexta e que almoçam 

tarde no sábado. Este é o público identificado com o programa. Os enunciados de Oliveira 

remetem ao que Salomão (2003) postula, quando fala sobre a intenção de adequar a fala (a 

linguagem) às características do ouvinte, para que então ele possa se reconhecer e ficar 

sintonizado.  

Através da atividade da linguagem radiofônica, pode-se atrair o público, é ela que irá 

fazer com que os receptores identifiquem-se com o meio de comunicação, programa, ou 

locutor. Neste sentido, o Ctrl A acaba por utilizar uma linguagem jovial, com o uso de gírias 

usadas no dia-a-dia dos apresentadores, e que atrai o público jovem, que se reconhece pelo 

modo de falar. As reflexões de Barbosa Filho (2003), sobre o gênero entretenimento, vêm do 

encontro do que ocorre no programa, pois, para o autor, se pode ser livre e gerar uma grande 
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empatia com o público, além de permitir explorar as possibilidades técnicas e a riqueza da 

linguagem do rádio para além dos limites dos demais gêneros.  

Em seguida, foi chamado o primeiro bloco de sons, todos eles são pedidos dos 

ouvintes via Twitter ou telefone. 

Galera, tem pedidos aqui no Twitter, tem pedidos no Facebook da Atlântida Santa 

Maria. Agora vamos disparar este bloco que a rapaziada preparou, só som maneiro, 

som bacana que o Ctrl A vai tocar agora para você! Então não sai daí que agente já 

volta! (OLIVEIRA, 2012) 

 

Através da interação, os ouvintes podem participar mais assiduamente do programa 

com os envios de perguntas, pedidos musicais ou assuntos que gostariam que lhes fossem 

apresentados. Na maioria dos programas onde esta interação acontece, o público é um dos 

principais responsáveis pela montagem da atração. Entre estas ferramentas digitais, a mais 

utilizada é o Twitter, onde os próprios integrantes interagem diretamente com o público 

através de uma conta criada especialmente para divulgar assuntos relacionados ao programa, e 

também por intermédio de seus perfis pessoais.  

O primeiro bloco musical teve aproximadamente 30 minutos de duração. Enquanto 

isso, Oliveira, Arnaldo e Lucas recepcionavam os músicos da Banda Agito Capilar no estúdio. 

Eram quatro integrantes, os três apresentadores e eu, sete pessoas no estúdio da Radio 

Atlântida. Após bloco musical, Oliveira fez uma intervenção para chamar o intervalo 

comercial.  

Na volta, os integrantes da banda já estavam acomodados no interior do estúdio, o 

comunicador apresentava o grupo em uma entrevista bem humorada, e com ajuda de seus 

companheiros foi solicitando aos músicos para que tocassem pedidos dos ouvintes ao vivo.  

 

Temos no estúdio então a Banda Agito Capilar, que bacana a presença de vocês 

depois de muito tempo que não vinham ao programa. É já faz muito tempo que não 

rolava? Agora que agente tá bem gordo, agente rola mais fácil (risos). A última vez 

que rolou haviam 18 pessoas no estúdio, lembram? É um prazer estar de volta aqui, 

um prazer pra vocês né, porque pra nós não tem nenhum prazer em estar ao ados 

desses caras aqui. (OLIVEIRA, 2012) 

 

Fabiano Oliveira comandou o programa através de combinações que lhe rendem uma 

determinada autonomia de ação, combinada anteriormente com membros da equipe e até 

mesmo com os convidados. Para entender o que essa representação tão determinante do 

apresentador significa, começa-se a traçar o que foi chamado de “maneira” por Goffman 

(2010), que seriam as formas de interação de Oliveira. Como ele representa esse papel 

dominante durante as apresentações do programa e suas entrevistas. 
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Conforme Goffman (2010), existe de fato, uma visão idealizada da representação, 

que da lugar a uma maior aceitação de um indivíduo especificamente: 

 

Assim, quando um indivíduo se apresenta diante de outros, seu desempenho tenderá  

a incorporar e exemplificar valores oficialmente reconhecidos pela sociedade e até  

realmente mais do que o comportamento do individuo como um todo. (GOFFMAN, 

2010, p. 41) 
 

No final do bate-papo, o apresentador convidou a banda a divulgar sua agenda de 

shows, passar os contatos e agradeceu a presença dos músicos. 

Ao fim do programa, Oliveira mandou um beijo para todas as mães pelo dia das 

mães, que seria no domingo, 13 de maio. Os músicos aproveitaram para falar “Fabiano, tu é 

uma mãe para todos nós” e o apresentador convocou os ouvintes para o próximo programa, 

onde seria comemorado o aniversário de 5 anos do Crtl A.  

 

 

Crtl A – Programa de 02/06/2012 

 

No segundo programa analisado, Fabiano Oliveira fez a sua tradicional abertura de 

todos os sábados. Após se apresentar para os ouvintes, se dirigiu a Arnaldo Réquia como seu 

“irmãozinho mais novo”, que manifestou o seu carinho e amizade pelo âncora dizendo “E daí, 

meu querido, muito boa tarde para a galera que está curtindo os 94.3, estamos começando 

mais uma aventura pela mata selvagem das canções”. Oliveira surpreendeu-se com a 

declaração e interrompeu o manuseio da mesa de som para anotar o que seu companheiro 

acabou de falar.  

Olha só! Pode repetir que eu vou anotar essa parte aqui no meu bloquinho de 

anotações. Olha que bonito Arnaldo Requia. Esta veio preparada ou tu inventaste 

agora? Que bacana cara, foi muito legal, mandou muito bem o Arnaldo Requia. 

(OLIVEIRA, 2012) 

 

 

Em seguida, Arnaldo fez uma convocação aos ouvintes:  

 

 É o seguinte, o Crtl A está começando. Então vai lá no teu Twitter e diz pra gente 

que som tu tá afim de ouvir. Ajuda a gente a meter a mão aqui no player da 

Atlântida, pelo twitter.com/atlantidasm. Vai lá e pede o teu som, interage com 

agente, vamos conversar sobre o que está acontecendo aqui, ao vivo, até as quatro da 

tarde por aqui. (OLIVEIRA, 2012) 
 

Arnaldo ainda chamou atenção para a atração musical do dia se referindo como a 

“história da música gaúcha”, que seria imperdível. Neste dia, Lucas Amorim não esteve 



41 

 

 

 

presente no programa. Oliveira completou que esta atração que estaria presente, faria uma 

prévia do show que ocorreria à noite em Santa Maria. O comunicador convocou os ouvintes 

para ficarem “ligados na Atlântida”, porque logo mais estará no estúdio o cantor Wander 

Wildner e a banda Inseto Social, ao vivo no Ctrl A.  

   

Hoje, dentro do Ctrl A, agente tem uma atração bastante... Me da um adjetivo muito 

bacana para descrever esta atração. Porque assim ó, é a história da música que vai ter 

uma pedacinho contada hoje. Eu diria um grande pedaço, grandes momentos da 

música gaúcha relatados aqui, seja em suas canções, seja em histórias, momentos 

relembrados aqui. Na verdade, tudo isso é uma prévia do que estará acontecendo 

logo mais à noite, Estamos falando do nosso querido Wander Wildner, que hoje faz 

show em Santa Maria e também os amigos talentosos da Inseto Social, que também 

tem muita história para contar na cena musical Santa-mariense. Então daqui a 

pouquinho aqui no estúdio da Atlântida Inseto Social e Wander Wildner, logo 

depois do boco musical. Não sai Daí! (OLIVEIRA, 2012) 

 

Os enunciados de Oliveira remetem ao que Fausto Neto (1995) nos explica sobre 

estratégias definidas como contratos de leitura, como a existência de dispositivos que “[...] 

funcionam como uma espécie de “apanhamento”, “assédio”, “captura” do receptor, feitos no 

âmbito e na especificidade dos discursos [...]” (FAUSTO NETO, 1995, p.199). Ou seja, a 

“captura” do receptor nada mais é que jogos motivacionais utilizados no programa, algumas 

regras a fim de prender o ouvinte até o fim da programação. Esta estratégia pode ser 

identificada por intermédio de algumas motivações que fazem com que o público se mantenha 

focado até o final do programa, como, por exemplo, pedir que o ouvinte se mantenha “ligado” 

para não perder a atração que participará no próximo bloco. 

Após o chamado, Arnaldo falou que enquanto Fabiano escolhia uma música no 

player para abrir o primeiro bloco de sons, ele iria até lá fora comer uma “saladinha do 

Galgus”, patrocinador do programa Ctrl A. Oliveira aproveitou a deixa, e então fez o 

merchandise do estabelecimento, usando alternativa de alimentação diferente do último 

programa ao mesmo tempo em que a primeira música começava a tocar. 

Enquanto o primeiro bloco estava em andamento, chegaram ao estúdio Wander 

Wildner e dois integrantes da banda Inseto Social. Os músicos foram recebidos gentilmente 

por Oliveira e Arnaldo, e logo demostraram estar à vontade nas dependências do estúdio, 

fazendo brincadeiras e contando piadas e histórias. 

O primeiro bloco musical durou aproximadamente 30 minutos, onde foram tocadas 

13 músicas pedidas pelos ouvintes via Twitter. Em seguida, se iniciou a segunda parte do 

programa. Oliveira fez uma nova chamada sobre a atração presente, explicando que os 

músicos iriam se apresentar no Teatro Treze de Maio à noite, e que venham ao programa para 
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conversar sobre o show e também falar sobre as histórias do rock gaúcho e do rock Santa-

mariense, pois a banda Inseto Social é da cidade, entre outros assuntos. 

O comunicador disparou no player mais uma música para ganhar um tempo, pois os 

convidados ainda não tinham montado os seus equipamentos no estúdio e então o segundo 

bloco se iniciou definitivamente. Oliveira explicou que Arnaldo já estava a postos, segurando 

o microfone para a captura do som dos violões. Os apresentadores brincaram que tinham um 

novo diretor no programa, e explicaram o porquê. Antes, Oliveira comunicou com extrema 

euforia, percebida em sua voz, que sai misturada com uma risada, que Wander Wildner e 

Inseto Social estavam ao vivo no Ctrl A 

 

Nós temos um novo diretor hoje no programa e hoje nós acatamos as ideias do novo 

diretor, esse é a lenda vida do rock gaúcho. Ela que planejou como todos devem se 

posicionar aqui dentro do estúdio e como o programa deve ser apresentado. Ele me 

passou que tem que dizer esta frase aqui ó: Inseto Social e Wander Wildner ao vivo 

na Rádio Atlântida. (OLIVEIRA, 2012) 

 

Sobre este aspecto, Kroth (2012) faz relação com a performance do lugar midiático, 

onde a função de articular o discurso que afeta todo o dispositivo nos seus diferentes elos e 

instâncias. Uma voz está a serviço de uma atividade de organização de circuitos interativos 

em direção à emergência de uma rede. Para que isso ocorra, o dizer radiofônico, uma 

“oralidade virtual” no entendimento de Meditsch (2001), contempla a singularidade do rádio, 

marcando a presença, o encontro entre o narrador e o ouvinte. 

Então os convidados tocaram a primeira música. Após a canção, Oliveira finalmente 

deu as boas vindas aos músicos e agradeceu a presença no estúdio da Atlântida, tudo isso, 

com assovios e palmas de Arnaldo Requia, Flamarion (vocalista/ Inseto Social), Victor 

(guitarrista/Inseto Social). Por sua vez, os músicos agradeceram o convite para participar do 

programa. Em seguida, Oliveira iniciou uma entrevista com seus convidados, indagando 

como iniciou a história das bandas, as influências, sobre o show no Teatro Treze de Maio, 

algo que era inédito para os músicos, enfim, o comunicador assumiu o papel de um 

questionador. 

 

Como começou esta relação entre Inseto Social e Wander Wildner, onde vocês se 

conheceram? Quero perguntar para a galera da Inseto Social, se da pra adiantar 

algumas das canções que estarão presentes do show de hoje a noite, ou se é tudo 

surpresa? Wander, agora eu percebi enquanto tu interpretavas esta canção aqui, a 

interpretação que tu falaste antes enquanto ator. De fechar os olhos e esquecer as 

coisas enquanto tocava. Qual é a sensação para um ator e cantor, fazer música hoje à 

noite em um teatro? (OLIVEIRA, 2012) 
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Em uma das perguntas, Fabiano perguntou sobre a diferença de um show tradicional 

para um show acústico. Os convidados falaram sobre a atmosfera diferente de uma 

apresentação para a outra: 

 Qual foi a maior mudança para a banda, na preparação para esse show no teatro, as 

músicas antigas em especial? A gente tem que mudar os arranjos, a forma de cantar, 

isso muda bastante. A gente acaba descobrindo coisas, que no meio da gritaria de 

um show de hard-core não é possível detectar.   O diferencial do teatro, é que lá tem 

mais silêncio, a atitude é outra, o ambiente é outro, então, a música se faz mais 

presente. Enquanto na balada, as pessoas estão conversando, dançando e etc. 

(OLIVEIRA, 2012) 

  

No fragmento acima, pode-se perceber que o mundo referencial e o ouvinte possuem 

uma relação estabelecida pela função do apresentador, que conforme Charaudeau (2006) tem 

várias funções, como a de orientador, quando faz um comentário ou conclusão; de moderador, 

quando redistribui as falas em entrevistas no estúdio e a função de delegado, no momento em 

que entrevistou os atores do espaço público, como organizadores de eventos, por exemplo. 

Oliveira conduziu a entrevista de maneira com que os seus convidados se sentissem à 

vontade, demostrando uma identificação com os músicos para que se desenrolasse uma 

conversa descontraída e que se revelasse interessante para o ouvinte que estava escutando. 

 

Oliveira então completou a frase, usando uma expressão muito utilizada pelos jovens, 

“o cara tá trovando a gatinha lá na copa e não consegue prestar atenção na música”.  

Podemos perceber que o comunicador se dirigiu ao seu ouvinte, como se estivesse 

conversando com amigos e usando gírias onde seu público se identifica. O que nos remeteu ao 

que Balsebre (2005) fala sobre a comunicação, que será mais completa e eficaz dependendo 

da proximidade sócio-cultural dos códigos do emissor e receptor. Para a eficácia da 

mensagem é também necessário um equilíbrio entre informação estética e semântica, pois 

ambas representam de forma mais completa os vários sentidos que abrange toda a produção 

de significado e sua interpretação em um contexto comunicativo. 

Após 20 minutos de conversas e risadas, Oliveira pediu para que Wander tocasse a 

música “eu tenho uma camiseta escrita eu te amo”, pedida pelos ouvintes do programa, via 

Twitter. Em seguida, seguiram as perguntas aos músicos. A maioria delas, Oliveira buscava 

consultar nas redes sociais, elaboradas pelos ouvintes. 

A partir do que Damas (2007) fala sobre a interação, os ouvintes têm contribuído para 

um modelo dialógico de comunicação, que ultrapassa o sistema de recepção passiva que 

durante anos dominou a comunicação radiofônica. Talvez por isto, estes tipos de programas 

tem vindo a criar um grupo de participantes assíduos, que usam o rádio com um meio para se 
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ouvirem e fazerem ouvir, expressando ideias e sentimentos. Isto porque a intervenção é 

desenvolvida totalmente pelos ouvintes, fazendo com que o rádio aproxime-se de um meio de 

comunicação que recebe e transmite, envolve os ouvintes e os liga entre si, na produção da 

comunicação. 

Como se observou no primeiro capítulo, a participação do público em programas de 

rádio por meio dos novos canais de comunicação e do exercício da mediação, fez com que os 

ouvintes pudessem estar presentes na elaboração de conteúdos a todo o momento. Estas novas 

modalidades participativas oferecem vantagens importantes de interatividade entre ouvinte e 

apresentador.  O condutor convoca o seu público para que se dê uma opção. A pergunta sobre 

determinado assunto e o reproduz para o entrevistado. Isto valoriza o sentimento de empatia e 

proximidade ao reconhecer a “permissão de falar”. Damas (2007) afirma que: 

 

Especificamente, esta vantagem se faz particularmente presente nas modalidades 

que tem por objetivo expressar uma opinião, apontar informações, realizar perguntas 

ou denunciar alguma situação. Nesses casos, a intervenção dos ouvintes podem 

contribuir para enriquecer o programas com visões diferentes do apresentador. 

(DAMAS, 2007, p.127) 

 

Ao fim do programa, o comunicador agradeceu a presença de Wander Wildner e 

Inseto Social no Crtl A, e solicitou as bandas que deixassem seus contatos para shows e ainda 

convocou seus ouvintes, fãs da Inseto Social, que ligassem durante a semana para pedir sons 

da banda na programação. 

 

Só valeu moçada. Muito obrigado mesmo, de verdade para a galera que já adquiriu o 

seu ingresso antecipado pode curtir, logo mais  a noite, tudo isso e muito mais no 

Teatro Treze de Maio. Quero encerrar o papo, pedindo para a Inseto Social deixar os 

seus contato aí para a galera da cidade e da região que está afim de contratar o show, 

por favor, os telefones de contato. Wander, vai deixar algum contato para algum 

produtor da região que queira levar o Wander Wildner para fazer bailes e afins? 

(OLIVEIRA, 2012) 

 

Conforme Goffman (1985) a abordagem dramatúrgica do ator tem a voz como 

agenciamento que dá disposição aos relatos. Os blocos do programa, criados especialmente 

para que a interação com os colaboradores e os ouvintes se efetive a cada momento, são 

operados pela voz que, corporificada, exerce força regulamentar no discurso radiofônico, que 

atua sobre os atores sociais envolvidos. 
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Crtl A – Programa de 09/06/2012 

 

No terceiro programa analisado, Fabiano Oliveira se apresentou aos ouvintes e disse 

que o termômetro do estúdio estava mentindo que fazia 10°, pela temperatura baixa que fazia 

na cidade.  

Temperatura em Santa Maria batendo na marca dos 10°, pelo menos é isso que o 

termômetro nos mente Arnaldo Requia. Mentira do termômetro né, a sensação é de 

muito menos do que isto, ta frio demais cara! (OLIVEIRA, 2012) 

 

Em seguida, foi a vez de Arnaldo Requia se apresentar, completando o comentário sobre o 

frio que fazia no estúdio, dizendo que não poderia reclamar, porque essa época do ano é 

sempre muito esperada por ele. Nos termos de Goffman (1985) envolve o ator e os demais 

sujeitos num processo de institucionalização, incorporando no ambiente social sobre o qual 

opera uma espécie de padronização de discurso, visando a legitimação do mesmo. 

 Então Oliveira falou:  

 

Pô, eu curto pra caramba o frio também. Para que vocês tenham uma ideia do frio, 

ontem à noite, Arnaldo Requia e eu, falávamos no Facebook, né Arnaldo? Nós 

temos aqui no programa, umas expressões internas, uma delas é, durante o ano 

inteiro agente usa ela: Que maravilha gelada. É tipo alguma coisa assim, pô, bacana, 

maravilha, é maravilha gelada. Então até as variações das gírias aqui na rádio, vão 

começar em função do inverno. Mas não tem problema não, a gente segue juntos até 

às quatro horas da tarde aqui no Ctrl A. (OLIVEIRA, 2012) 

 

Na presença dos sujeitos, o ator engendra uma espécie de “ajuntamento”, ou dizendo 

de outras formas, proporciona acoplagens entre discursos. A expressão é utilizada por 

Goffman (2010, p. 21) para caracterizar uma reunião, um encontro, um agrupamento de 

sujeitos a partir de regras de comportamento que são comuns a todas as situações e “exclusiva 

a elas é a regra que obriga os participantes a se encaixarem”. 

É perceptível a importância do gênero na forma de se comunicar e interagir com o 

público, uma vez que, uma das principais características do rádio é a sua interatividade com 

os ouvintes. A partir disso, o entretenimento busca explorar o que a linguagem tem de mais 

rico. Barbosa Filho (2003, p.144) define o gênero: “O entretenimento é a própria essência da 

linguagem radiofônica, cuja contribuição vai do real à ficção”.  

Desta maneira, fica claro entender que a linguagem radiofônica, acompanhada de 

seus signos e significados, e em especial nesse conjunto de características que envolvem o 

entretenimento, estimula a construção do imaginário de seus ouvintes. O caráter emocional 

dessas mensagens, juntamente com a expressividade de alguns locutores, resulta em uma 
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intimidade com o público. Tal proximidade é fruto de um relacionamento pessoal e afetivo 

entre emissor e receptor, cujos laços são mais fortalecidos nesses tipos de programa do que 

qualquer outro gênero. 

Após os comentários sobre o frio, Oliveira falou sobra a atração que estaria presente 

no estúdio da rádio, dizendo que eram músicos que vinham de fora, lá da Santa Rosa, na 

região noroeste do estado, para fazer um som na tarde da Atlântida. Arnaldo aproveitou para 

falar que a banda tinha um nome curioso e que já iria começar a “tirar sarro” antes mesmo de 

eles chegarem e que iria também fazer uma pergunta à eles, porque eles não se chamam 

“bidê”. Entre muitos risos, Oliveira falou que daqui a pouco mais a Banda Criado Mudo, 

estará presente no estúdio.  

Goffman (2007) discorre sobre a tendência de um participante em aceitar as 

exigências de definição feitas pelos outros presentes, podemos apreciar a importância capital 

da informação que o individuo inicialmente possui ou adquire a respeito dos companheiros 

participantes, já que é com base nesta informação inicial que o individuo começa a definir a 

situação e a planejar linhas de ação. À medida que a interação dos participantes progride, 

ocorrerão sem dúvida acréscimos e modificações neste estado inicial de informações. 

Mas antes, Oliveira falou sobre as atualizações de informações da Euro copa 2012, 

que acontecia na Ucrânia e Polônia, citando a partida que estava em andamento: Holanda 0 x 

1 Dinamarca, e perguntou a Arnaldo se estava sendo a primeira “zebra” da Euro. Em seguida, 

o assunto já era outro. Como nas edições anteriores, os comunicadores ligavam assuntos do 

dia-a-dia ao seu anúncio comercial, cada dia, com um tema diferente: 

 

Vamos começar a nossa tarde musical, falando pra você que logo mais a noite vai 

curtir aquela janta com a patroa, com os amigos, com a família no s de expectativas 

para o dia sábado dos namorados. De repente tem aquela parada, terça-feira amos, 

não vou poder porque eu vou trabalhar, tenho aula, aquela parada toda. Então, já 

adianta, vai no sabadão.  E a dica da galera aqui da Atlântida, a dica dos amigos 

aqui, Fabiano e Arnaldo é para você curtir o Galgus[...] (OLIVEIRA, 2012) 

 

Após o merchandise, Fabiano Oliveira disparou o primeiro bloco de sons pedidos 

pelos ouvintes. “Então vamos começar, musicalmente falando, Tá no ar o Ctrl A, agora 

14h07min. Vem junto!” O enunciado do comunicador remete a intenção de causar uma 

sensação de pertencimento, de reunião entre os ouvintes e ele, no comando do programa. 

Neste sentido, Salomão (2003) fala que, no caso do rádio, a constituição de grupos que se 

reúnem ao redor de um mesmo processo de enunciação, estabelecem uma conexão por 

reconhecimento. Esses grupos adotam como norte não apenas a opção de receptor em relação 



47 

 

 

 

a emissora e/ou apresentador. Considera-se como sentimento reconhecimento e pertencimento 

que se criam para o receptor a partir de experiências estéticas com uma clara sensação de 

participante efetivo no processo comunicativo: 

 

 

Esses fortes elos é que viabilizam um estar junto, um compartilhamento, a 

convivência mediatizada de um cotidiano que resulta de um mundo agora 

completamente complexificado. E é nesta contemporaneidade muitas vezes 

incompreensível e perversa aos olhos do cidadão comum que o rádio, com sua 

maneira própria de perceber e contar as coisas da vida, parece surgir como uma ilha, 

onde o ouvinte sente-se mais seguro. (SALOMÃO, 2003, p.27) 

 

O bloco musical durou aproximadamente 55 minutos. Enquanto isto, a banda 

chegava ao estúdio e era recebida pelos comunicadores. 

Após o bloco musical, Oliveira deu a notícia sobre o final do jogo da Euro copa entre 

Holanda e Dinamarca, Arnaldo Requia ainda falou sobre o caso Ronaldinho Gaúcho, que 

estava de saída do Flamengo. Neymar também foi assunto entre os comunicadores. Sobre o 

jogador do Santos e da Seleção Brasileira, Oliveira falava sobre uma possibilidade de ouro 

olímpico, em Londres para  futebol e Arnaldo falou que isso jamais aconteceria,  Fabiano 

perguntou o porque, Arnaldo respondeu que torcia para a Argentina, então Fabiano faz uma 

convocação aos ouvintes e internautas: “A partir de agora, vaias no twitter.com/atlantidasm 

para Arnaldo Requia, que é torcedor da Argentina”.  

Aqui podemos lembrar o que Winocur (2007) fala sobre a mediação, que se pode 

fazer das mais diversas formas e sobre a interatividade, que é uma preocupação constante no 

diferentes meios e suportes de comunicação. Ao contrário da ideia de que a comunicação 

sustentada pelas novas tecnologias tende a transformar o público receptor em mero 

consumidor de informação, muitas são as formas  que hoje o público encontra para participar 

na comunicação mediática, como a mais fundamental delas nos dias de hoje, a Internet. 

 

Oh Arnaldo, agora tu vai ter que dizer o porque que tu falou isso? – Porque eu torço 

para a Argentina, ora! – A partir de agora, todo mundo mande vaias para o Arnaldo 

lá no twitter.com/atlantidasm, porque ele torce para a Argentina. Poxa vida Arnaldo, 

tu não tá falando isso né? Tem dois caras que eu conheço que fazem isso, é tu e  

Tomas, um amigo meu também que torce para os “hermanos”. (OLIVEIRA, 2012) 

 

Oliveira convocou os ouvintes a participar do programa através do twitter da rádio 

Atlântida FM, de Santa Maria. Isto evidencia o que Salomão (2003) citou sobre a vinculação e 

o estímulo de fazer parte do processo de enunciação dentro do programa entre emissor e 

receptor. A imagem do rádio como companheiro e amigo revela, antes, que o veículo 
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consegue estabelecer com o receptor, contratos que tem cláusulas a mais do que o jornal ou a 

própria televisão . 

Relações marcadas pela demonstração de carinho, fidelidade e agradecimento. A 

estratégia da recriação da ambiência e uma ação mais direta sobre o imaginário do 

receptor propiciam isso, de certa maneira. O rádio é um convite permanente à 

imaginação, ao envolvimento e, mesmo, a cumplicidade na realização do processo 

enunciativo. No que diz respeito ao rádio, a sociabilidade que desponte dessa 

recepção, marcada pela paixão, pela identificação grupal, tem um caráter efetivador 

de aglutinações. (SALOMÃO, 2003, p.29) 

 

Após a discussão sobre o mundo da bola, o âncora chamou o intervalo comercial e 

anunciou que, no próximo bloco, teria musica a vivo no Ctrl A, com a frase “Segura aí”. Na 

volta do intervalo, os comunicadores, finalmente anunciaram a banda “Criado Mudo”, dando 

boas vindas aos músicos, que participavam pela primeira vez do programa. Arnaldo brincou 

que a banda estava debutando no Ctrl A e então iniciaram-se as rodadas de perguntas feitas 

pelos comunicadores. A banda trouxe um presente para Oliveira e Arnaldo, um CD com dez 

músicas autorais, juntamente com um cartão e um adesivo. No fragmento abaixo, pode-se 

analisar a performance de Oliveira, sobre sua desenvoltura: 

 

Olha só, a Criado Mudo chegou e já deu um CD pra galera, deu um cartão e trouxe 

um adesivo Arnaldo Requia. Nós lançamos na quinta feira, a seguinte frase no 

Twitter e no Facebook: Atenção galera de Santa Maria e região que visitarem o 

estúdio da Atlântida, nós queremos colocar o adesivo da sua banda no violão da 

Atlântida Santa Maria. Então agente vai tirar uma foto da galera da Criado Mudo 

colocando o adesivo no violão, bacana mesmo! (OLIVEIRA, 2012) 

 

 

Após agradecer os presentes recebidos, Oliveira pediu aos convidados que tocassem 

uma música para os ouvintes que ainda não os conheciam. Quando a banda acabou de tocar, 

Oliveira, que estava concentrado no computador, falou: 

 

Me pegou de calça na mão aqui, eu estava respondendo para uma galera no 

Facebook, que inclusive respondeu pra ti também Arnaldo Requia. Olha aqui a 

galera ó: “Arnaldo Requia, são-paulino, mais argentino, não preciso dizer mais nada. 

Não sabe nada de futebol!” – Tiago Rodrigues (OLIVEIRA, 2012) 

 

 

Sobre a interação entre aos apresentadores e os ouvintes, Damas (2007) ressalta que 

o advento da internet veio aumentar as possibilidades que o ouvinte tem com o meio 

radiofônico, isto propiciou novas abordagens participativas ocorridas via internet. 

Atualmente, essas modalidades vêm sendo construídas preferencialmente por emissoras 

especializadas em música e direcionada aos jovens, dadas por sua predileção a mudanças e 

pelo uso de novas tecnologias.  
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Arnaldo rebateu: “Mas quem o Tiago Rodrigues acha que é para falar alguma coisa? 

Torcedor do São Paulo de Rio Grande e acha que sabe das coisas. Tiago vai fritar uma 

tainha que tu ganha mais”. Arnaldo ainda aproveitou a situação e leu alguns recados na 

página da rede social: 

 

Aqui ó, a galera tem respondido na nossa nova hashtag aqui no Twitter 

#Arnaldoargentina, a galera respondendo aqui ó: “Opa até que enfim, parceria para 

torcer para a Argentina” outra ó, “Estamos juntos Arnaldo, somos Argentina” 

(OLIVEIRA, 2012) 

 

 

Através das falas dos comunicadores, em especial a do ator central do programa 

analisado, Fabiano Oliveira, infere-se que os ouvintes são provocados a criar nexos e sentidos 

e imaginar um conjunto de cenas nas quais estão insertos, explicitar um cenário urbano com 

ampla articulação entre os ritmos do rádio e os ritmos dos habitantes da cidade. 

 

A inserção em uma teia de vínculos, que marca o uso do medium rádio, nos permite 

compreender que cada indivíduo participa da comunicação; mais do que ser sua 

origem ou ponto de chegada, cada cidadão integra um imprevisível modelo 

orquestral de comunicação. (DAMAS, 2007, p. 184) 

 

Aproveitando o assunto sobre futebol, Oliveira perguntou aos músicos quais eram os 

seus times, e em seguida, pediu para que a banda tocasse mais uma música. Após a música, 

Oliveira seguiu com perguntas como, qual o repertório que a banda iria mostrar no show que 

faria logo mais, à noite, em uma boate de Santa Maria. 

Por fim, Oliveira abriu espaço para a banda passar o contato para shows, divulgar 

agenda e agradeceu a presença dos músicos no Crtl A. Arnaldo Requia agradeceu aos 

ouvintes, destacando ser uma participação importantíssima do público através das redes 

sociais. 

A noção de estratégia discursiva se enlaça com o conceito de contrato de leitura, como já 

se abordou na introdução, ou seja, de acordo com Verón (2004, p. 174): “O que cria um vínculo 

entre o suporte e seu leitor”. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por tema Fabiano Oliveira e o programa Ctrl A: As 

estratégias utilizadas para conquistar o ouvinte jovem, na Rádio Atlântida FM de Santa 

Maria, 94,3 FM e como objetivo entender quais são as estratégias de aproximação, através 

dos contratos de leitura e interação, que o comunicador Fabiano Oliveira utiliza para construir 

vínculos que o fidelizem com o ouvinte jovem. Devido à multiplicidade de sentidos 

produzidos no programa e o cenário musical amplo, é possível uma vasta possibilidade de 

analises que podem ser abordadas. Este estudo considerou três categorias como fundamentais: 

O contrato de leitura, a linguagem radiofônica e a interação. Foi através desta observação de 

categorias, que se pôde verificar a intencionalidade do programa em produzir relações de 

intimidade e estabelecer uma proximidade com o seu público. É visível a aproximação de 

Fabiano Oliveira com os ouvintes, esta característica é percebida em diversas ações que 

integram o programa. É por meio de interação e da performance, que o apresentador produz 

sentidos e traduz uma identificação por parte dos ouvintes. Ao transitar por estes sistemas 

simbólicos, a figura do apresentador é fortalecida por sua intimidade e identificação com o 

seu público alvo.  

No Ctrl A, existe um contrato de leitura, através do qual o programa visa constituir 

vínculos com ouvintes jovens de Santa Maria e região. Este processo ocorre através da 

interação com seu público. O que Verón (1985) nos diz sobre a relação entre um suporte de 

imprensa e seus leitores, que repousa sobre o que se denomina como um contrato de leitura. 

Esta relação é construída pelos suportes, ela visa criar e manter com seus ouvintes uma 

ligação ao longo do tempo. Dentro do contrato, encontram-se as estratégias discursivas 

utilizadas pelo apresentador Fabiano Oliveira, para entrar em contato com os ouvintes. Essas 

estratégias discursivas são constituídas de vários elementos linguísticos e simbólicos do 

universo dos receptores, como o modo de falar. Através disso é possível formar “elos de 

contato” entre emissor - receptor. Esses elos também são formados por outros fatores que o 

programa apresenta, como os assuntos discutidos e a maneira com que o locutor relaciona-se 

com os ouvintes. 

As estratégias do locutor têm a finalidade de atender seus objetivos significativos: 

Proporcionar um discurso eminente dos outros discursos. Fabiano Oliveira produz um  

discurso onde demostra intimidade  e aproximação com o ouvinte jovem, onde se dirige a ele 

como se conhecesse de longa data, como verdadeiros amigos conversam naturalmente.  
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A interação com os ouvintes e co-produtires do programa, evidenciam o que 

Salomão (2003) explica sobre a cumplicidade na realização do processo enunciativo, onde a 

recepção marcada pela identificação grupal tem um caráter efetivador de aglutinações. 

Fabiano Oliveira utiliza-se de métodos, como as redes sociais para interagir com os ouvintes. 

É através desses meios de conversação que o comunicador convida o seu público a participar 

de forma constante durante o programa ao ponto de se transformarem em co-produtores. 

A linguagem radiofônica é outro instrumento fundamental para a fidelização com os 

ouvintes.  O uso de recursos linguísticos do universo dos receptores, como as gírias, 

reproduzem nos ouvintes uma sensação de intimidade, amizade, cumplicidade e fidelidade. O 

receptor se reconhece no falar dos apresentadores, na linguagem simples e coloquial. Por isso, 

a importância do uso de gírias. Fabiano Oliveira se dirige ao seu público da maneira com fala 

com os outros dois apresentadores no estúdio.  

Meditsch (1995) discorre sobre a linguagem utilizada no rádio, que parece ser muito 

idêntica à linguagem utilizada no cotidiano, mas na realidade, a produção radiofônica utiliza-

se de técnicas, que são peculiares do meio.  

A participação de convidados, que na maioria das vezes são nomes da música 

regional e nacional, também exerce um papel importante no programa. Ao convidar artistas 

que atraem o público, o programa encontra uma maneira de criar vínculos com os ouvintes, 

isso pode ser provado pelas perguntas enviadas pelos ouvintes/internautas aos convidados, o 

que caracteriza uma maneira de participação ativa no programa. Como Damas (2007) cita a 

inserção em uma teia de vínculos que nos permite compreender que cada indivíduo participa 

da comunicação no rádio, onde cada cidadão integra um imprevisível modelo orquestral de 

comunicação.  

Este estudo permitiu antever que o futuro do rádio é longo e próspero. Um veículo 

que tem uma história repleta de magia e evolução, onde em alguma época foi alvo de 

extermínio com o surgimento de Televisão e que hoje se encontra vivo e atuante na maioria 

dos lares no nosso país. E sem dúvidas, jamais ficará parado no tempo e sempre se adaptará às 

novas tecnologias que ainda estão por vir neste mundo contemporâneo. 

O futuro do rádio continua sendo vinculado à informação, e agora com o 

fortalecimento do entretenimento, que vem se destacando e agradando cada vez mais seus 

ouvintes através de programas como o Ctrl A, onde pode se ter acesso ao entretenimento, à 

informação e mais do que isso, à participação.  
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Para a formação acadêmica, esta pesquisa representou uma evolução sobre os saberes 

de como se dá a produção e realização de uma peça radiofônica, cujo um dos pontos 

fundamentais é a interação que o ouvinte pode exercer em um programa de rádio, se tornando 

importante para a lapidação de conhecimentos sobre o veículo, sua história e técnicas. 

Também é importante ressaltar a cautela ao escolher um tema que pudesse ser abordado na 

pesquisa. Foi escolhido um assunto de interesse próprio em conhecer as estratégias utilizadas 

por Fabiano Oliveira, o que enriqueceu os conhecimentos sobre o assunto e também propiciou 

um melhor entendimento sobre o universo da pesquisa, o que acrescenta muito para a 

bagagem profissional. 

É com enorme prazer que se encerra este estudo, ao qual se fez presente nesta 

jornada por mais de um ano. Acreditar que o objetivo foi alcançado é o que faz orgulhar-se do 

suor aqui derramado ao finalizar mais uma etapa da vida. 
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6 – ANEXOS 

 

 

 

Fabiano Oliveira no estúdio da Rádio Atlântida. Foto: Bruno Garrido 

 

 

 

Fabiano Oliveira do estúdio da Rádio Atlântida. Foto: Bruno Garrido 

Entrevista a Fabiano Oliveira 
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Como surgiu o Programa Crtl A? 

O CTRL+a surgiu com a vontade de fazer uma tarde mais interativa nos sábados da Atlântida. 

 

Por que o nome? De quem foi a ideia, como surgiu? 

O nome CTRL+a, vem de um atalho do word, que seleciona tudo. Justamente a idéia do 

programa, selecionar todos os tipos de assunto para apresentar aos ouvintes de uma forma 

leve e divertida. A idéia vem de Pelotas, dos colegas da Atlântida zona sul. Eles criaram o 

programa lá, ele fez sucesso e virou case para toda rede. 

 

 

Quando o Crtl A surgiu, qual era a tua expectativa? 

As expectativas eram as melhores. Estávamos dispostos a ter mais um canal para 

comunicação com nossa audiência. Desta vez com mais interatividade e dinamismo. 

 

 

Qual o público alvo, somente os jovens? 

Acredito que o que há de mais rico no programa é a possibilidade de relacionamento com os 

mais diferentes públicos. Estamos próximos de bandas, djs, ouvintes, e colegas de Grupo RBS 

e tantas outras pessoas. Além de aproxima-los da rádio, oportunizamos que eles troquem suas 

experiências entre si. Quando o programa foi criado, ele tinha a idéia de atender o nosso 

target normal, que é de 15 a 29 anos, no entanto, passamos a perceber também manifestações 

de uma galera mais adulta. Temos na tarde a audiência mais misturada da semana 

 

Qual a contribuição que o programa busca para com o público? (importância). 

 Acredito que a relevância do programa passa pela proposta de falar com quem é daqui e dar 

voz a estas pessoas. Levar pra casa das pessoas o talento local, os assuntos daqui e tudo mais 

que interesse ao nosso público, como exemplo cito as tantas entrevistas que realizamos aqui. 

Tudo com uma linguagem leve e descontraída. 

 

 

 

No contexto do interior do RS, qual é o diferencial do programa? 
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Muito embora a idéia do programa tenha surgido em Pelotas, ele hoje só existe em Santa 

Maria. O diferencial é oportunizar uma atração descontraída e leve para nossa audiência, em 

especial por sermos a única rádio com perfil jovem da cidade. 

 

 

Como se dá a interação do programa com o público? 

Atuamos com muita força nas redes sociais e buscamos receber as manifestações da 

audiência, para à partir daí entender um pouco mais do que eles sentem e pensam. 

 

 

O que os ouvintes mais pedem quando entram em contato? 

Os pedidos são vários, mas dois deles são os campeões: “manda um abraço pra mim” e “toca 

a música tal”. 

 

Como é o preparo do programa em termos de conteúdo? 

Como nossa equipe é pequena, a produção é feita por nós mesmos, buscamos os  materiais na 

internet, quase sempre aproveitando os veículos do Grupo RBS, e logo em seguida 

verificamos quais dos materiais tem mais importância para aquele programa, entendendo que 

é interessante que eles tenham relação com o assunto do entrevistado, por exemplo. Logo em 

seguida realizamos o que chamamos de “tua cara”. Este processo consiste em dar a nota para 

aquele comunicador que mais se identifica com o assunto, desta forma, garantimos 

credibilidade e melhor entrega do produto. 

 

 

O programa se identifica com a tua personalidade? Ele é a tua cara? 

Ele tem um pouco da minha cara, mas como ele não é apresentado só por mim, tem tbm 

algumas características do Arnaldo, além é claro de uma demanda que nunca sabemos ao 

certo qual será, que é trazida na hora, pela audiência. Acredito que isso é o mais legal. Ele ter 

uma pluralidade e continuar assim, com sua característica e essência mesmo que por ventura 

eu não esteja aqui. Acredito que ele é maior que eu, sou apenas um operário dele. 

 


