
 
 

ÁREA DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 

 
 
 
 
 

Marion F. Bittencourt 
 
 
 
 
 
 

  
 

DISCURSO, OPINIÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A VOZ DO PROGRAMA 

OLHO VIVO SOBRE A QUESTÃO DA CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - RS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2009 



 1

Marion F. Bittencourt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DISCURSO, OPINIÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A VOZ DO PROGRAMA 

OLHO VIVO SOBRE A QUESTÃO DA CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - RS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Prof.ª  Ms. Laura Elise de Oliveira Fabricio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2009 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 
apresentado ao Curso de Comunicação 
Social: Jornalismo, Área de Artes, Letras e 
Comunicação, do Centro Universitário 
Franciscano - UNIFRA, como requisito 
parcial para a obtenção do título de 
Jornalista. 
 

 



 2

Marion F. Bittencourt  
 
 
 
 
 
 

DISCURSO, OPINIÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A VOZ DO PROGRAMA 

OLHO VIVO SOBRE A QUESTÃO DA CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - RS 

 

 
 
 
 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social: 
Jornalismo, Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano - 

UNIFRA, como requisito parcial para a obtenção do título de Jornalista. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof.ª Ms. Laura Elise de Oliveira Fabricio 

Orientadora (Unifra) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Gilson Luiz Piber da Silva (Unifra) 

 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Ms. Maicon Elias Kroth (Unifra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em ........ de ....................................... de ............... 

 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a minha mãe,  
que sonhou este sonho por mim.  

 
 

 



 4

RESUMO 
 
 
 

Enfatizando-se a importância do rádio como meio de comunicação de massa, 
desenvolveu-se a presente pesquisa bibliográfica e de campo, que teve por tema discurso, 
opinião e produção de sentidos, na voz do programa Olho Vivo, enfocando-se o discurso do 
apresentador no que se refere aos problemas econômicos e administrativos pela qual passa a 
Casa de Saúde de santa Maria - RSO presente trabalho teve por objetivo analisar o discurso 
do apresentador do Programa Olho Vivo da Rádio Guarathan da cidade de Santa Maria-RS. O 
programa apresenta um discurso jornalismo do gênero opinativo, visto que o apresentador 
marca sua presença e opinião no programa, deixando claro como se passam os 
acontecimentos da cidade. O trabalho se desenvolveu através de uma pesquisa bibliográfica e 
de campo, tendo ao final a apresentação da análise. Foi o rádio que iniciou a abertura de 
caminho para a televisão, produzindo a primeira sensação ao homem que as fronteiras que os 
separam são muito relativas e que a distância entre os povos, apesar de muito intensa, pode 
ser até mesmo eliminada pela comunicação.    

 
Palavras-chave: comunicação, radiojornalismo, análise do discurso.  

 
 

ABSTRACT 
 
 

Being emphasized the importance of the radio as broadcasting, grew to present researches 
bibliographical and of field, that had for theme speech, opinion and production of senses, in 
the voice of the program Alive Eye, being focused the speech of the journalism in what refers 
to the economical and administrative problems for the which passes saint's hospital Maria - 
RSO present work had for objective to analyze the speech of the journalism of the Program 
Alive Eye of the Radio Guarathan of Santa Maria-RS. The program presents a speech 
journalism of the gender opinativ, because the journalism marks your presence and opinion in 
the program, leaving clear as they happen the events of the city. The work grew through a 
bibliographical research and of field, tends at the end the presentation of the analysis. It was 
to radio that began the road opening for television, producing the first sensation to the man 
that the borders that separate them healthy very relative and that the distance among the 
people, in spite of very intense, it can be even having eliminated for the communication.      
   
 
Key Word: communication, radiojornalism, analysis of the speech.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 5

 
SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 07 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................... 09 
2.1 UMA HISTÓRIA BREVE SOBRE O RÁDIO ........................................................... 09 
2.1.1 O rádio no Brasil ..................................................................................................... 11 
2.1.2 A história do rádio em Santa Maria ......................................................................... 19 
2.1.3 A Rádio Guarathan de Santa Maria.......................................................................... 20 
2.1.3.1 O programa “Olho Vivo” ...................................................................................... 21 
2.2 DISCURSO, OPINIÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO DO RADIOJORNALISMO .................................................................. 24 
2.2.1 O discurso como condição de produção no rádiojornalismo ..................................... 24 
2.2.2 Um gênero de produção no rádio: o jornalismo opinativo...........................................30  
2.2.3 A produção de sentidos no discurso radiojornalistico opinativo:  
das formas à linguagem ...................................................................................................  33 
3 PENSANDO O CORPUS DA PESQUISA: PROCESSOS  
METODOLÓGICOS  .................................................................................................... 36 
3.1 APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE..................................................... 36 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  ..................................................... 41 
 
4.1 A PROBLEMÁTICA QUESTÃO DA CASA DE SAÚDE X  
A PROBLEMÁTICA RELAÇÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA ..........................................................................................................................  41 
4.2 Discurso e opinião: a produção de sentidos no programa Olho Vivo ..........................  43 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................  48 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ......................................................................... 50 
APÊNDICE ...................................................................................................................  53 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 6

 
1 INTRODUÇÃO  

 

 

As primeiras transmissões por meio do rádio aconteceram por volta 1870, sendo que 

existem muitas histórias sobre quem teria sido o seu criador. E desde a sua criação o rádio se 

mostrou um meio de comunicação importante, pela sua versatilidade e alcance. Assim, o rádio 

tornou-se ao longo dos anos, o meio de comunicação mais abrangente e democrático que 

existe, pois alcança da mesma maneira todas as classes sociais.  

Um dos pioneiros do rádio brasileiro, Roquette Pinto1, imaginou um rádio que servisse 

para educar o povo, pois pelo fato desse meio poder alcançar os mais longínquos lugares, 

considerava o rádio o meio ideal para democratizar a educação e a cultura. Atualmente, o 

rádio ocupa ainda o primeiro lugar como veículo de comunicação de massa, não tendo sido 

ainda ultrapassado pela televisão ou computadores.   

Desde seu surgimento, no Brasil em 1922, o rádio vem experimentando a criação de 

muitos formatos de programas, sendo que basicamente, estes são produzidos com 

características dos principais gêneros jornalísticos, como o informativo, analítico e opinativo.   

 O século XX foi o século do nascimento do rádio, foi o século em que o rádio chegou 

ao auge e, também, o século de sua decadência. O rádio representou uma ferramenta 

fundamental na divulgação de eventos por longo tempo. No Brasil e no mundo, esse meio de 

comunicação revolucionário, conquistou sua liberdade e serviu como o meio de comunicação 

mais usado para difundir ideologias, cultura, informação, lazer e educação.  

Mesmo sendo um instrumento simples e até mesmo modesto, elegeu e sustentou 

presidentes, aproximou o mundo através das redes, reuniu pessoas, modificou e formou 

opiniões, criou expressões novas, despertou a imaginação e aliou-se à sociedade civil ao 

transmitir "ao vivo" os ataques da Segunda Guerra Mundial.  

Mesmo tendo perdido espaço entre os meios de comunicação, o rádio continua sendo 

um elemento bastante valorizado e popular entre as mais variadas camadas da população. O 

rádio entre os meios de comunicação de massa pode ser considerado o mais popular e o de 

maior alcance do público, não só no Brasil, mas no mundo. Esse destaque é dado ao rádio, 

basicamente, pela praticidade que oferece, pois pode ser utilizado simultaneamente com 

outras práticas, não impedindo o ouvinte de realizar as suas atividades. 

                                            
1 Edgar Roquette-Pinto: médico legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro, considerado o "pai 
da radiodifusão do Brasil" (WIKIPÉDIA, 2009). 
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Como profissional do Rádio e acadêmico de Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo, estudar sobre o rádio, seu alcance e as técnicas de produção do programa Olho 

Vivo, bem como a questão da Casa de Saúde de Santa Maria-RS, a relação do Governo 

Municipal com essa problemática e a produção de sentidos a partir do discurso do 

apresentador do programa com relação a esse tema torna-se um fator de grande importância 

para o crescimento acadêmico e profissional.  

Também, o Programa Olho Vivo da Rádio Guarathan, que é um programa com 

significativa audiência na cidade de Santa Maria, representa uma grande fonte de inspiração e 

estudos, onde a partir da temática estudada possibilita os modos como o apresentador orienta 

seu discurso sobre o governo local e a sua relação com a Casa de Saúde. 

Como problema de pesquisa o presente estudo busca responder a seguinte questão:  

 - Qual a função do discurso opinativo no programa radiojornalistico Olho Vivo, a 

partir de notícias sobre o Governo Municipal de Santa Maria e a questão da casa de Saúde? 

 Como objetivos o trabalho buscou: 

- Identificar os modos de produção do discurso opinativo no programa de radio 

jornalismo Olho Vivo, a partir de notícias sobre o Governo Municipal de Santa Maria – RS. 

- Analisar como os modos de seleção das notícias sobre o Governo Municipal de Santa 

Maria afetam os modos de construção do discurso opinativo do apresentador. 

   - Identificar as marcas opinativas no discurso do apresentador do programa Olho Vivo. 

 - Analisar os sentidos produzidos a partir das marcas opinativas do apresentador do 

programa Olho Vivo. 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo que o primeiro se dedica ao 

referencial teórico, subdividido em dois subcapítulos, que trazem um breve histórico do rádio, 

iniciando-se com sua criação, perpassando a história do rádio no Brasil, em Santa Maria e, se 

encerra com a Rádio Guarathan e o programa “Olho Vivo”. 

O segundo subcapítulo apresenta a relação entre discurso, opinião e a produção de 

sentidos na construção do radiojornalismo, discorrendo sobre conceitos ligados à temática 

sobre o gênero jornalístico.  

 No terceiro é apresentada a metodologia, onde são referidos os conceitos e processos 

metodológicos. 

No quarto capítulo é apresentada a análise do corpus da pesquisa, a partir do método 

definido no capítulo de processos metodológicos. 

 

  



 8

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

No presente capítulo será apresentado um breve histórico sobre a criação do rádio, a 

história do rádio no Brasil e em Santa Maria, a história da Radio Guarathan e as 

características do programa “Olho Vivo”. 

 

 2.1 UMA HISTÓRIA BREVE SOBRE O RÁDIO 

Desde o início do mundo, a comunicação já existia. “Os primeiros seres humanos que 

habitaram o Planeta tiveram necessidade de se comunicarem e o fizeram por gestos, 

linguagem, desenhos e escrita” (NEUBERGER, 1997, p. 84). 

Com o passar do tempo foram necessitando de comunicações mais longas, mais 

rápidas e cobrindo grandes distâncias. Surgiu a comunicação por tambor, fumaça, espelho e 

finalmente a imprensa. Primeiro os mensageiros cobriam as grandes distâncias e depois com a 

evolução outros meios de comunicação surgiram: o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão. 

Hoje a comunicação através de satélites e da Internet, essa grande teia que reúne máquinas de 

comunicação de todos os tamanhos, permitindo o encontro de pessoas em todo mundo 

(NEUBERGER, 1997).  

O rádio não teve um único inventor, mas foi crescendo e se desenvolvendo através de 

descobertas sucessivas de vários estudiosos. Os pioneiros do rádio basearam-se no trabalho de 

James Maxwell2 que publicou a teoria das ondas eletromagnéticas em 1873 e do físico alemão 

Heinrich Rudolf Hertz3 que, em 1887, mostrou existirem as ondas do rádio e que comprovou 

que essas ondas viajavam com a mesma velocidade da luz (OS PIONEIROS..., 2009). 

No cenário ocupado pela da rádio é pertinente que se descreva como que se passou a 

utilizar a palavra que é tão comum em todo o mundo. A palavra "RÁDIO" parece ter parecido 

pela abreviatura de radioconductor, utilizada pela primeira vez em 1897 por Branly para 

nomear o aparelho que ele tinha desenvolvido, e que é mais conhecido como "coesor". Este 

aparelho foi desenvolvido pela primeira vez por Branly em 1891 como um meio para 

                                            
2 Professor, filósofo, astrônomo e brilhante matemático e físico escocês nascido em Edimburgo, capital do país, 
que desenvolveu contribuições fundamentais para a Eletrodinâmica e para o desenvolvimento de estudos sobre a 
natureza da luz e a teoria da cinética dos gases, porém mais conhecido por sua formulação da teoria 
eletromagnética (SÓ BIOGRAFIAS, 2009). 
3 Professor e físico alemão, natural de Hamburgo, pioneiro na produção artificial de ondas eletromagnéticas, de 
suma importância para o desenvolvimento do rádio, televisão e o radar. Hertz tinha provado a teoria de Maxwell 
de que a luz era uma forma de radiação eletromagnética. Desde então, em sua homenagem, dá-se o nome de 
ondas hertzianas (SÓ BIOGRAFIAS, 2009).  
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controlar a condução de um circuito elétrico. Marconi rapidamente o aplicou como detector, 

razoavelmente sensível, nas suas primeiras experiências de rádio (CÉSAR, 2000). 

Em 1893, o padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landell de Moura testou a 

primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas, sem fio. Graças a ele, a Marinha 

Brasileira realizou, em 01 de março de 1905, diversos testes de mensagens telegráficas no 

encouraçado Aquidaban. Pe. Landell de Moura foi considerado, na época, pela sociedade em 

geral e colegas de sacerdócio, como um louco, um bruxo, um Padre renegado, um herege e 

mistificador, desta forma não conseguiu o apoio necessário do governo brasileiro para seus 

inventos (OS PIONEIROS..., 2009; TAVARES, 1999). 

No ano de 1902, o Pe. Landell de Moura seguiu para Nova York, onde iria ficar seis 

meses, que acabaram se transformando em três anos. Além de aperfeiçoar seus 

conhecimentos, suas descobertas foram consideradas tão revolucionárias que, para obter as 

patentes, foi obrigado a construir um modelo de cada equipamento para comprovar que os 

aparelhos funcionavam. Cumpriu todas as exigências e recebeu, em outubro de 1904, nos 

Estados Unidos, as patentes para transmissor de ondas (rádio), para telefone sem fio e 

telégrafo sem fio. Guglielmo Marconi4 já havia patenteado seu invento na Inglaterra em 1901 

(OS PIONEIROS..., 2009; TAVARES, 1999). 

De volta ao Brasil em 1905, o Pe. Landell de Moura pretendia doar seus inventos com 

as respectivas patentes, ao governo brasileiro. Solicitou ao então Presidente da República 

Rodrigues Alves, dois navios da esquadra brasileira para uma demonstração pública dos seus 

inventos, mas não foi atendido e continuou sendo considerado como louco e adepto a 

bruxaria. Voltou para Porto Alegre e morreu no ano de 1928, aos 67 anos (CÉSAR, 2000). 

Quanto ao pioneirismo do invento da radiofonia é preciso reconhecer o Pe. Landell de 

Moura, como responsável por esse avanço científico. Todavia, o Primeiro Mundo reconhece o 

cientista Guglielmo Marconi como o "descobridor do rádio", que em 1895, teve a idéia de 

transmitir sinais através do éter e descobriu o princípio de funcionamento da antena, 

resolvendo o grande problema de guiar bem as ondas através do espaço (CÉSAR, 2000; 

TAVARES, 1999). 

Foi na Itália, com Marconi, que a comunicação pelo rádio vai ser então oficialmente 

descoberta. Estimulado pelos escritos de Hertz e com equipamento similares, dedicação 

absoluta e com o dinheiro da família, ele produziu o primeiro aparelho de rádio da história. 

Em 1896 transmitiu sinais por uma distância de aproximadamente 1.6 km e, após um ano já 

                                            
4 O físico italiano Guglielmo Marconi (Bolonha 1874 — Roma, 1937), foi inventor do primeiro sistema prático 
de telegrafia sem fios, em 1896 (SÓ BIOGRAFIAS, 2009).  
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conseguia transmitir da terra para um barco a 29 km e em 1899 estabeleceu a comunicação 

comercial entre a Inglaterra e a França; no ano de 1901 enviou uma mensagem que atravessou 

o Oceano Atlântico provando o potencial da sua invenção (CÉSAR, 2000; TAVARES, 1999). 

O desenvolvimento do rádio ocorreu de fato com os aparelhos a válvula, mais fáceis 

de sintonizar e equipados com alto-falantes. O rádio era como um móvel indispensável da 

casa, exibidos nas cozinhas ou nas salas de jantar, irremovíveis sobre um guarda-louças ou 

uma prateleira. Assim as pessoas ouviam o rádio reunidas, e as notícias chegavam até as 

famílias à mesa (ARIÊS; DUBY apud COZER, 1992). 

Assim, segundo Ariês e Duby (apud Cozer, 1992, p. 142): 

 
A modernização do rádio começou pela substituição da válvula pelo transistor, 
sendo que em 1930 existiam 500 mil aparelhos a válvula e chegando ao seu ápice 
em 1959, com o rádio equipado com transistor, que reduzia seu custo e de tamanho, 
sendo constatados nessa época 10 milhões de aparelhos, em mais de 80% das casas. 
 
 

O rádio em relação aos demais veículos de comunicação de massa como: jornal 

impresso e a televisão, teve destaque por sua versatilidade, imediaticidade e abrangência 

social. Sendo que com a invenção do transistor, o rádio passou a ganhar liberdade, movimento 

e passou a ocupar os mais diferentes locais, inclusive as ruas, invadindo e mudando a 

paisagem urbana, por estar sempre presente, junto ao corpo do ouvinte. 

Atualmente as rádios utilizam tecnologia de ponta para transmissões. Nos Estados 

Unidos e Europa, milhões de dólares são investidos em radiodifusão, com novos sistemas de 

reprodução como segmentos musicais pré-definidos, visor com informações sobre a rádio, o 

programa, nome do locutor, hora, previsão do tempo, entre outras informações; possibilidade 

de seleciona-se as informação desejada, como informações sobre o trânsito; a aparelhos que 

decodificam os sinais de rede, independente do local onde se está, entre outras facilidades e 

novidades.   

 

2.1.1 O rádio no Brasil 

 

Assim como existe uma polêmica em relação à data e autoria da criação do rádio, 

também existe divergência em relação ao nome e a data de criação da primeira emissora de 

rádio brasileira. A primeira transmissão radiofônica, feita em território brasileiro ocorreu em 

07 de setembro de 1922, pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que ainda não havia sido 

inaugurada, transmitindo em caráter experimental, em razão dos 100 anos da Independência 
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do Brasil, o discurso do então Presidente da República, Epitácio Pessoa. A Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro (então Distrito Federal), que anos depois viria a se chamar a PRA2, hoje 

Rádio MEC, foi fundada em 1923, por Edgar Roquette-Pinto e Henrique Morize (DINES, 

2003). 

Figueiredo (2009), apesar de se creditar oficialmente à Rádio Clube de Pernambuco, 

de Recife, quatro anos antes da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro já realizara suas primeiras 

transmissões radiofônicas Essa emissora, que ainda hoje está no ar, chegou a ser propriedade 

de Assis Chateaubriand, a exemplo da Super Rádio Tupi. A Rádio Sociedade teve a sua 

primeira transmissão em 1º de maio de 1923, porém foi só depois que o presidente Artur 

Bernardes autorizou o início das irradiações no Brasil que ela entrou no ar, em 07 de setembro 

de 1923. Exatamente um ano depois da primeira transmissão brasileira. 

Os principais fins da Rádio fundada por Roquette-Pinto eram sociais e científicos. 

Antropólogo, médico e educador, o fundador da Rádio também foi o primeiro locutor e criou 

o seguinte tema para a emissora: "Pela cultura dos que vivem em nossa terra. Pelo progresso 

do Brasil". Estimava-se que 70% das pessoas no Brasil eram analfabetas, a proposta da Rádio 

era atingir à população com mensagens educativas (DINES, 2003). Caberá a ele, para sempre, 

o mérito de ter sido o primeiro a reconhecer e a proclamar: “No Brasil, o rádio e o cinema têm 

que ser a escola dos que não têm escola” (ROQUETTE-PINTO, 2003). 

Roquette-Pinto, o rádio era o meio ideal para democratizar a educação e a cultura, 

conforme se pode perceber nas palavras do próprio Roquette-Pinto, transcritas no texto de 

Castro (2002, p. 10): 

 
O rádio é a escola dos que não tem escola. É o jornal de quem não sabe ler; é o 
mestre de quem não pode ir a escola; é o divertimento gratuito do pobre; é o 
animador de novas esperanças; o consolador dos enfermos e o guia dos sãos – desde 
que o realizem com espírito altruísta e elevado.  

 

Assim, a Rádio Sociedade surgiu como um empreendimento de intelectuais e 

cientistas, voltado às elites, e suas finalidades eram basicamente culturais, educativas e 

altruístas. Aos poucos, outras emissoras se instalaram no país a partir de iniciativas de clubes, 

associações ou sociedades. Doações ou mensalidades de seus associados e ouvintes deram-lhe 

sustentabilidade já que veiculação de propaganda só foi oficialmente autorizada em 1931, 

dando início à era comercial do rádio. Datam desta época as primeiras leis que 

regulamentaram os serviços de radiodifusão no país (ORTRIWANO, 1985). 
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Até os anos trinta, surgiram vinte e nove emissoras pelo país, todas com nomes de 

Clubes ou Sociedades, pois não era permitido o uso das rádios para fins que não fossem de 

educar, informar e favorecer a integração nacional. As emissoras eram sustentadas pelo 

pagamento de mensalidades de seus associados.  

A Rádio Sociedade chegou a ter 300 sócios e era mantida com as mensalidades que 

pagam. Com a Era Vargas, a radiofonia se proliferou e as rádios eram mais opulentas, tendo 

mais condições financeiras por venderem espaço para propagandas. A Rádio Sociedade não 

tinha dinheiro, mas contava com o apoio de figuras intelectuais, anônimos e pessoas abastadas 

que reconheciam o valor da obra criada por Roquette-Pinto (GOMES, 2006). 

A Rádio seguiu transmitindo, não só música de qualidade, mas também palestras, 

aulas de geografia, história do Brasil e outras disciplinas. Segundo Ricardo Cravo Albin, 

pesquisador de rádio e radialista da Rádio MEC: "Não houve, desde Villa-Lobos a Mignone, 

compositor que não tivesse quase se incorporado à Rádio MEC" (DINES, 2003, p. 1). 

Como Roquette-Pinto tinha por preocupação inspirar confiança na população, seu 

desejo era a criação de uma rádio pública e educativa e, assim, não permitiu que a Rádio 

adquirisse bases comerciais. Então, em 1936, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada 

ao governo e passou a se chamar Rádio Ministério da Educação e, mais tarde, Cultura - a 

Rádio MEC. Porém, segundo Roquette-Pinto, a Rádio estava sendo doada para o povo e não 

para o governo (DINES, 2003). 

Foi a partir de 1932 que o governo, através de um Decreto-Lei autorizou a veiculação 

de propagandas comerciais nas rádios, possibilitando-lhes uma forma de se manterem 

economicamente. Com a entrada da publicidade, o rádio reformulou toda a sua programação, 

até então voltada para os textos instrutivos e culturais, abrindo espaço para o popular, o lazer 

e a diversão, proporcionando uma expansão do rádio por todo o país e atingindo a todas as 

classes sociais (ORTIZ, 1991).  

O rádio comercial despontou a partir da legalização da publicidade, no início da 

década 30. Com o crescimento da indústria e do comércio, o número de propagandas aumenta 

e o rádio transforma-se em um negócio lucrativo. Surgem os anúncios cantados, os jingles5, 

que revolucionam a propaganda radiofônica. Na década de 30 são criadas várias rádios, entre 

elas a Rádio Record, de São Paulo (1931), a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro (1936) e a 

Rádio Tupi (1937), de São Paulo (ORTIZ, 1991).  

                                            
5 Jingle - mensagem publicitária musicada que consiste em estribilho simples e de curta duração, próprio para ser 
lembrado e cantarolado com facilidade (HOUAISS, 2007).  
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As políticas desenvolvimentistas nacionais da década de 30 desenharam novas 

necessidades econômicas e engendraram forças no sentido de incentivar e fortalecer o 

mercado interno. O alto número de analfabetos fazia do rádio, mais que das mídias impressas, 

o meio ideal para vender produtos e ditar modas.  A partir de então o rádio foi abandonando 

seu perfil educativo e elitista para firmar-se como um meio popular de comunicação, 

apresentando programação diversifica e organizada, que ainda atrai o grande público. A 

linguagem tornou-se mais direta e de fácil entendimento (GOMES, 2006).  

Essas mudanças provocaram profundas mudanças no perfil das rádios e, fez com que a 

radiodifusão assumisse novas funções que não as educativas e culturais, agora diretamente 

ligadas ao desenvolvimento político e econômico do país e de mobilização de suas massas. 

Para Ortriwano (1985, p. 19):  
 
O rádio comercial e a popularização do veículo implicaram a criação de um elo entre 
o indivíduo e a coletividade, mostrando-se capaz não apenas de vender produtos e 
ditar ‘modas’ como também de mobilizar massas, levando-as a uma participação 
ativa na vida nacional. Os progressos da industrialização ampliavam o mercado 
consumidor, criando as condições para a padronização de gostos, crenças e valores. 
As classes média urbanas (principal público ouvinte do rádio) passariam a se 
considerar parte integrante do universo simbólico representado pela nação. Pelo 
rádio, o indivíduo encontra a nação, de forma idílica: não a nação ela própria, mas a 
imagem que dela se está formando. 

 

A concorrência entre as emissoras por ouvintes e publicidade suscitou a busca por uma 

programação de base bastante popular, especializada e diversificada. É nesta época, em plenos 

anos 40, que despontam os programas de música popular, que lançavam ídolos como Carmem 

Miranda e Orlando da Silva. Surgiram também as radionovelas, o radiojornalismo e o 

jornalismo esportivo, os programas de humor e de auditório, que contavam com a participação 

do público. A Rádio Nacional lançou o Repórter Esso em 1941, programa que inaugurou o 

radiojornalismo brasileiro. O estilo e as técnicas introduzidas por esse programa, 

caracterizadas por frases curtas e objetivas, agilidade, instantaneidade e seleção cuidadosa de 

notícias, são ainda utilizadas na maioria dos jornais falados (ORTRIWANO, 1985). 

O apogeu do rádio parece ter chegado ao fim com a popularização da televisão, no 

final da década de 50, quando então as emissoras foram obrigadas a redefinir seus objetivos. 

A partir dessa reestruturação, passaram a oferecer mais espaço ao radiojornalismo e aos 

serviços à comunidade, dando mais atenção às necessidades regionais e a uma maior 

segmentação de seu público. Com a entrada do transistor6 no mercado brasileiro, o rádio 

                                            
6 Transistor - pequeno dispositivo semicondutor usado para controlar o fluxo de eletricidade em um equipamento 
eletrônico. Inventado em 1947, veio a substituir as válvulas termiônicas em rádio e televisão (HOUAISS, 2007). 
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adquiriu agilidade na transmissão das informações, o que possibilitou a criação de suas 

unidades móveis e ampliação de suas reportagens externas. A primeira rádio a divulgar 

notícias durante toda a programação, no Brasil, foi a Bandeirantes, de São Paulo, inaugurada 

em 1954 (GOMES, 2006; ORTRIWANO, 1985). 

A partir de 1968 surgiram as emissoras de freqüência modulada7 (FM), que passaram a 

investir com força na programação musical de suas grades, em virtude da melhor qualidade de 

transmissão e recepção com que passam a operar. Começou também há existir um espaço para 

o diálogo com os ouvintes, abrindo os microfones para conversas ao vivo. 

A partir dos anos 70, a tendência das emissoras à especialização de seu público e de 

sua programação desenvolveu-se de maneira expressiva (ORTRIWANO, 1985, p. 24): 
 
As emissoras passaram a identificar-se com determinadas faixas sócioeconômicas-
culturais, procurando dirigir-se a elas e buscando sua linguagem nos próprios 
padrões das classes que desejavam atingir. Com o aumento da potência das 
emissoras pequenas e a criação de muitas novas, surge uma segunda etapa no 
processo de especialização: as grandes emissoras tentam ganhar os diversos 
segmentos de público, mantendo programas que atinjam diferentes faixas, em 
diferentes horários.  

 

De acordo com Gomes (2006), a década de 70 também ficou marcada pelo surgimento 

de agências de produção radiofônica, que abasteciam as emissoras com conteúdos 

diversificados que não eram possíveis de serem produzidos localmente, gravados na voz de 

artistas de expressão nacional. Em 1976, a expansão da radiodifusão sonora no país já era de 

tal ordem que o governo brasileiro, a fim de explorar o serviço de rádio com as notícias 

oficiais do poder central, criou a Empresa Brasileira de Radiodifusão (RADIOBRÁS). 

Os anos 80, foram marcados pela transmissão por ondas médias em som estéreo e por 

satélite, que agilizou ainda mais o processo das comunicações e facilitou a criação de redes de 

emissoras com programação unificada e simultânea, reduzindo assim, a carência de mão de 

obra e a escassez de recursos para as produções locais.  

Para Gomes (2006, p. 23): “O percurso do veículo, paralelo ao desenvolvimento do 

país, volta-se ao regional e local mas sem desatar os laços com os grandes centros urbanos por 

depender do faturamento e do mercado publicitário ali instalado”. 

                                            
7 FM é a abreviatura para modulação em frequência ou frequência modulada (frequency modulation -, em  
inglês). Iniciada nos Estados Unidos no início do século XX, FM é uma modalidade de radiodifusão que usa a 
faixa 87,5 Mhz a 108 Mhz com modulação em frequência. Uma rádio em FM apresenta uma ótima qualidade 
sonora mas com limitado alcance, chegando em média a 100 quilômetros de raio de alcance. Em condições 
esporádicas de propagação, é possível sintonizar emissores a centenas de quilômetros. A potência dos sistemas 
de emissão pode variar entre poucos watts (rádios locais) até centenas de quilowatts, no caso de retransmissores 
de grande cobertura (WIKIPÉDIA, 2009). 
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Nessa época, segundo Peruzzo (1998), ocorreu o surgimento das transmissões em 

baixa potência, resultado das demandas por informação, mobilização e auto-expressão de 

organizações estudantis, comunitárias e populares experimentadas fora dos meios 

hegemônicos, as rádios livres e comunitárias já preconizavam, nos anos 80, a luta pela 

democratização dos meios de comunicação no país.  

Na passagem dos anos 80 para os 90, com a tendência crescente de valorizar o espaço 

local e comunitário em contraponto à globalização, a mídia em geral liga-se a novas 

demandas e passa a prestar mais atenção nas questões ligadas ao publico alvo. Para Peruzzo 

(2006, p. 160), passou a ocorrer uma grande movimentação nos meios de comunicação, não 

somente na grande mídia, mas igualmente nos meios de comunicação locais, que passam a 

dedicar mais atenção às dinâmicas dos próprios lugares onde se situam, em virtude da visível 

“mudança de postura demonstrada por TVs regionais, rádios AM8 e FM comerciais, que 

passaram a abrir mais espaços para programas vinculados às localidades onde se encontram”. 

Destaca ainda o surgimento do imenso espaço criado através dos canais de uso gratuito ou de 

‘acesso público’ no sistema de cabo de televisão e nos espaços de comunicação conquistados 

pelas rádios comunitárias no país. 

Segundo Bianco e Zucoloto (1996, p. 204): 
 
[...] em plenos anos 90, sob o impacto das novas tecnologias, o rádio tradicional 
procurou novas maneiras de assegurar sua posição no ranking da audiência, manter 
seus anunciantes e buscar mais publicidade. A formação de redes via satélite 
recuperou o veículo como um grande vendedor nacional, agora mais ágil e eficaz 
tanto na captação quanto na comprovação de veiculação dos comerciais. A empresa 
radiofônica ganhou mais atenção enquanto negócio, profissionalizou e regionalizou 
sua programação, renovou seus equipamentos, buscou diversificar seus produtos e 
renovar a sua marca.  

  

No novo século, era das grandes e rápidas transformações pelas novas tecnologias, o 

rádio digital sucedeu as transmissões em rede via satélite e os sítios radiofônicos. A 

capacidade de penetração e impacto globais das tecnologias da informação abriu novas 

perspectivas para o uso comercial da multimídia e dos recursos cibernéticos. O rádio digital 

pode oferecer uma programação variada, altamente segmentada, gerada de qualquer parte do 

mundo e ouvida, sem restrições, no lugar em que o ouvinte estiver (MOREIRA, 1999, p. 

205). 
                                            
8 Transmissão AM é o processo de transmissão através do rádio usando Modulação em Amplitude. É transmitido 
em várias bandas de freqüência. Foi por oitenta anos o principal método de transmissão via rádio. Caracterizado 
pelo longo alcance dos sinais, a freqüência AM está sujeita a interferências de outras fontes eletromagnéticas 
(WIKIPÉDIA, 2009). 
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Para Haussen (2004, p. 61):  
 
O que deve mudar, principalmente, é a convivência entre os antigos e os novos 
meios. Concluindo, pode-se dizer, sem receio do chavão, que o rádio brasileiro tem 
sido o ‘companheiro de todas as horas’, não só no âmbito individual, mas, 
principalmente, no coletivo, e que deverá continuar desempenhando esse papel por 
um bom tempo ainda.  

 

Assim, mesmo com todas as possibilidades tecnológicas que dão acesso a informações 

mundiais em tempo real, o papel do rádio continua sendo o de promover as informações 

locais dada a sua característica principal que é a proximidade com a comunidade local 

(HAUSSEN, 2004). 

Em 1978, no Brasil já existiam 989 concessões públicas para de rádio AM, FM e TV. 

De 1979 a 1985, no período de Governo do Presidente Figueiredo, houve a concessão de mais 

634 estações de AM, FM e TV. De 1986 a 1989 (Governo Presidente José Sarney), houve a 

concessão de mais 1.087 estações, somando 2.710 concessões públicas. Com a reforma da 

Constituição Federal de 1988, a concessão pública deixou de ser outorgada pelo Presidente da 

República, tendo sido criado o Conselho Nacional de Comunicação, com a tarefa de outorgar 

as concessões. No ano de 2002, existia no Brasil, aproximadamente 3.000 emissoras de rádio 

e televisão, operando com o sinal aberto e, ainda a TV por cabo (MIKA, 2009).  

O rádio permite transmitir os sons à distância utilizando as ondas, impulsos elétricos 

invisíveis que se propagam na atmosfera e no espaço. Estas ondas propagam-se à velocidade 

da luz, trezentos mil quilômetros por segundo. A onda emitida é captada por uma antena 

receptora e reconvertida em sinal elétrico, que amplificado e tratado, volta a ser finalmente, 

graças ao alto-falante, o som emitido inicialmente. 

A modulação do sinal eletromagnético pode ser de amplitude modulada (para faixa 

AM) do sinal, para ondas longas, médias e curtas, ou de freqüência modulada (para faixa 

FM), que garante uma recepção de melhor qualidade, mas não de muito alcance. As ondas 

longas percorrem cerca de dois mil quilômetros antes de desaparecerem. As ondas médias 

alcançam algumas centenas de quilômetros. As ondas curtas podem dar a volta ao mundo. 

Portanto, a comunicação radiofônica exige um transmissor e, no outro extremo, um 

receptor, cada qual ligado a uma antena. As ondas avançam entre as duas antenas seguindo a 

superfície da Terra e refletindo-se em certas camadas da atmosfera. Atualmente existe 

também transmissão via satélite. 

Nos últimos anos, formaram-se as redes de rádio, que são aquelas emissoras que 

transmitem o mesmo conteúdo em tempo integral ou apenas em alguns horários; quando um 
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mesmo proprietário é detentor de várias concessões, e cada emissora veicula outra 

programação, isso não caracteriza rede. Como exemplo de rede, pode ser citada a Rádio CBN, 

a Central Brasileira de Notícias (MIKA, 2009). 

Ressalta Peruzzo (2006, p. 183) que: “A diversidade do caráter e da função dessas 

emissoras, aliado ao fato de terem surgido sem uma legislação específica, acabou instalando a 

questão das rádios comunitárias em um quadro confuso e controverso que perdura até hoje”. 

Esse percurso possibilitou a classificação dessas emissoras em função de sua atuação e 

prática. 

Peruzzo (1998) apresenta a seguinte classificação:  

a) emissoras eminentemente comunitárias: não têm fins lucrativos, os participantes 

respondem por todo o processo comunicativo, sobrevivem de apoio cultural, contribuições de 

sócios, doações e recursos arrecadados com eventos, veiculam anúncios comerciais e prestam 

serviços de áudio a terceiros;  

b) prestadoras de alguns serviços comunitários: são controladas por poucas pessoas, 

que as utilizam como meio de sobrevivência, sua finalidade maior é a venda de espaço 

publicitário;  

c) emissoras estritamente comerciais: com programação similar às das emissoras 

convencionais, sem vínculos diretos com a comunidade local.  

d) emissoras de cunho político-eleitoral: ligadas a candidatos a cargos eletivos e 

partidos políticos; 

e) emissoras religiosas: vinculadas a católicos e evangélicos, são sustentadas por suas 

mantenedoras e/ou pela venda de espaço publicitário; sua programação é estritamente 

religiosa ou alternada por programas educativos, informativos e culturais. 

 De acordo com Jung (2004, p. 13):  

 
O rádio, apesar de ter mais de oitenta anos, ainda é um velho desconhecido. Isso 
pode soar estranho se levarmos em consideração os números desse veículo, que 
alcança 96% do território nacional, a maior cobertura entre todos os meios de 
comunicação, com público aproximado de noventa milhões de ouvintes. 

 

A tendência atual é que o sinal do rádio e da TV migrem para a internet, entretanto, 

considera-se que as antigas tecnologias ainda terão muitos anos de vida. Por meio de uma 

pesquisa realizada no ano de 2002, foi possível saber que 88% dos brasileiros ouvem rádio 

diariamente (MIKA, 2005). 
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2.1.3 A Rádio Guarathan de Santa Maria 

 

 A radiodifusão no Rio Grande do Sul começou em 1925, com a Sociedade Rádio 

Pelotense. Os anos 50 e 60 são marcados pela proliferação de emissoras em outras cidades do 

interior do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria a primeira rádio a ser instalada foi a Rádio 

Imembuí, em fevereiro de 1942, após a Rádio Santamariense, em abril de 1954. A Rádio 

Guarathan, foi fundada oficialmente no dia 23 de abril de 1960, em agosto do mesmo ano a 

Rádio Medianeira e a Rádio Universidade, em maio de 1968. Todas essas emissoras operam 

em freqüência de amplitude modulada com som mono, ou seja, AM9.  

 No período de quase cinqüenta anos de existência a Rádio Guarathan tornou-se uma 

referencia em radiojornalismo na cidade de Santa Maria e região. A emissora tem alcance 

regional através da sua potência de 10Kw, com sintonia na faixa dos 860 khz (COZER, 2009). 

No ano de 1969, a Rádio Guarathan após anos de audiência comprovada através de 

seus ouvintes, passou por várias crises financeiras, com funcionários na justiça do trabalho, 

dívida com a Previdência Social e transferências feitas e não regularizadas no Ministério das 

Comunicações. No mesmo ano foi adquirida pelo empresário Jaime Medeiros Pinto, que 

passou a ser o Diretor Presidente da Rádio Guarathan, contratou da Rádio Repórter de Ijuí o 

Jornalista Luiz Carlos Cozer para comandar a emissora e juntos resolverem os impasses 

(COZER; BORIN, s/d). 

Em 1972, em virtude de um curto circuito a emissora teve todas as suas instalações 

destruídas por um incêndio que atingiu a discoteca, estúdios, móveis e demais setores. Mais 

de 80% do patrimônio da emissora foi queimado, restando apenas o escritório da empresa. A 

Rádio Imembuí através de sua direção se solidarizou com a Guarathan, emprestando seu 

estúdio para que a rádio não ficasse fora do ar até se restabelecer. A partir de então, a Rádio 

Guarathan cuidou de reconstruir o seu patrimônio e de prosseguir na luta. A primeira 

conquista foi a autorização do Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL) para 

o funcionamento 24 horas por dia. Desta forma ganhou um novo slogan: “A namorada da 

cidade”. 

Na década de 70, a programação que a emissora oferecia aos ouvintes, 24 horas por 

dia, era dinâmica, versátil e atrativa. Destacava-se “O jornal da manhã” das 07 às 08 horas, 

com informações atualizadas no momento do fato e o “Show da Tarde” das 14 às 16 horas 

com músicas para todos os gostos e a participação ao vivo do ouvinte. Na área esportiva, a 

                                            
9 Informações obtidas no site da Rádio Guarathan. Disponível em:<http://www.guarathan.com.br/>. Acesso em: 
01 set. 2009. 
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transmissão da decisão do mundial inter-clubes em 1976 entre Cruzeiro e Bayern da 

Alemanha, disputado em Belo Horizonte, destacava-se. Sendo a única emissora do interior do 

Rio Grande do Sul que realizou este trabalho. As gravações de comerciais nesta época eram 

feitas com gravador de rolo, dando mais qualidade aos comerciais (ARQUIVO..., 1970). 

Na década de 80 a Rádio Guarathan, inovou a sua programação, com ênfase nos 

programas noticiosos, não excluindo, entretanto, os programas musicais que caracterizaram a 

emissora nos anos 60 e 70. Os programas que se destacaram nesta fase foram: Olho Vivo, das 

07 horas às 09 horas, notícias sempre atualizadas, informações no momento do fato e 

entrevistas ao vivo sobre política, economia, educação e lazer; Programa Mensageiro, das 12 

horas e 50 minutos às 14 horas, música gaúcha, participação ao vivo do ouvinte e a Hora dos 

Avisos, quadro do programa onde eram lidos os  comunicados em geral; Programa Panorama, 

das 20:30min.; às 21:00h., informações abrangendo os campeonatos de várias modalidades do 

esporte amador santamariense. Nesta época os comerciais eram gravados em cartuchos 

montados dentro da emissora e levados ao ar através de uma cartucheira, as músicas eram 

tocadas em discos de vinil (COZER; BORIN, s/d). 

Nesta fase a Rádio Guarathan, passou a ter programação voltada para a informação. 

Sua programação, a partir da década de 90 até os dias atuais, é formada 80% por programas 

do segmento jornalístico e esportivo. 

A Guarathan foi uma rádio que chegou a ter “45 funcionários; havia sala de redatores - 

profissionais que escutavam rádio e transcreviam notícias gravadas de emissoras da capital. 

Também havia reportagem externa, com unidade móvel e comentaristas contratados pela 

emissora” (VARGAS, 2009).  

O programa que mais se destacou a partir do novo perfil da emissora foi o programa 

“Olho Vivo”, que desde sua criação é o programa de maior audiência da Guarathan e, é objeto 

de estudo da presente pesquisa. 

 

2.1.3.1 O programa “Olho Vivo” 

 

O programa “Olho Vivo”, que desde sua criação é o programa de maior audiência da 

Guarathan, começa as sete e termina às 10 horas da manhã, enfatiza as principais notícias 

locais, nacionais e internacionais, tem vários quadros dentro do programa, incluindo debates e 

participação ao vivo dos entrevistados. As notícias são sempre atualizadas via Internet. 

No site rádio Guarathan e no material promocional do programa Olho Vivo, foram 

obtidas informações sobre o programa e sobre seu apresentador, o radialista André Campos 
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Vargas, que atua na área do rádiojornalismo há mais de 25 anos e que está à frente do 

programa desde 1999. 

O programa inicia-se com o apresentador informando as características e os quadros 

do mesmo, destacando que o programa é “dinâmico e atual”, apresentando “notícias para 

começar o dia bem informado”. 

O programa é feito com informações obtidas através de fontes secundárias10, visto que 

são apresentadas, discutidas e comentadas as notícias publicadas nos jornais locais. 

A primeira intervenção é feita pelo jornalista que cumprimenta seu ouvinte e dá as 

características do tempo e temperatura. Logo é dada a previsão do tempo, pela Guaibasat. 

O uso de uma única linguagem - a sonora - e o fato de o rádio trabalhar, no caso do 

ouvinte, com um único sentido - a audição, faz com que o apresentador de programas de rádio 

desenvolva características que agradem o público que está escutando o rádio em determinado 

horário. Assim, os gêneros se adequam ao ouvinte e o apresentador se adequa ao gênero 

esperado. 

O Programa Olho Vivo é dividido em 19 quadros com tempo de duração variados: às 

7 horas, é a abertura do programa, quando são apresentadas as manchetes e destaques de 

jornais locais e nacionais, esporte, economia e política; às 7h05min, inicia o quadro Últimas 

horas, com o resumo de notícias; as 7h15min, Editorial, com a  análise de tema em destaque; 

as 7h18min, Com que roupa eu vou, quadro de previsão do tempo; as 7h20min, Boletim 

Policial, com Dinarte Lopes; as 7h30min, Agronegócio, informativo de agricultura e pecuária; 

as 7h35min, Notícias locais, dando enfoque nos fatos de interesse coletivo; 7h50min, 

Comentário/entrevista,  pré-agendada; 8h, Manchetes esportivas; 8h15min, participação do 

comentarista esportivo, Leonel Colvero; 8h20min, Boletim Policial, com Dinarte Lopes; 

8h30min, comentário de convidado especial; 8h40min, Contexto, com abordagem de fatos do 

cotidiano; 8h50min, quadro de esportes, com Renato Oliveira; 9h, Correspondente Guaíba – 

Rede; 9hl0min, previsão do tempo com Eugenio Hackbart; 9h15min,últimas noticias; 

9h30min, encerramento (VARGAS, 2009).  

As informações a seguir foram obtidas por meio de uma entrevista realizada com o 

apresentador do Programa Olho Vivo, o radialista André Campos Vargas, que respondendo a 

uma entrevista semi-estruturada, onde foram solicitadas informações sobre o programa 

apresentado, elaborou um texto com as informações que seguem.  

                                            
10 As fontes podem ser: primárias: quando é a obra do próprio autor que é objeto de estudo ou pesquisa; 
secundária: quando trata-se da obra de alguém que estuda o pensamento de outro autor ou faz referência a ele 
(ANDRADE, 1999). 
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 Conforme o entrevistado, a  

 
[...] rádio Guarathan era a cabeça de uma rede de emissoras nas quais em todas havia 
um programa informativo, Olho Vivo, na hora inicial da manhã. Ainda hoje, a rádio 
Integração, AM, de Restinga Seca, e rádio Osório, de Osório (RS), mantêm esses 
títulos. Isso deve ter sido no início da década de 1970, provavelmente.  

 

Assim, verifica-se que o Programa Olho Vivo é uma espécie de programa padrão 

desenvolvido pelas rádios do grupo (VARGAS, 2009).  

 O primeiro apresentador do programa Olho Vivo foi Alcides Zappe, irmão do diretor 

comercial, Cláudio Zappe, que dirigia a rádio Guarathan com o jornalista Luiz Carlos Cozer, 

seu proprietário. Atualmente, locutores consagrados são âncoras, pela ordem, depois de 

Alcides, Valentim Savian, Pedro Brum Santos, Adolar Martins. Desde 1997, está à frente do 

programa, André Campos Vargas (André Campos), que atua na área de radiojornalismo há 

mais de 25 anos (VARGAS, 2009).  

 Vargas exerce outras atividades na área da comunicação, como articulista no jornal A 

Cidade, professor no Curso de Radialista Profissional, no SENAS/SM, locutor-animador na 

Rede Vivo de Supermercados/SM; redator autônomo de textos institucionais e publicitários.    

  Durante o tempo de existência do programa, o seu formato foi mudando em função da 

influência da equipe de apoio e, atualmente, segundo o material promocional do mesmo, as 

palavras-chave que podem identificar o programa Olho Vivo, são as seguintes (OLHO VIVO, 

2009, p. 1): credibilidade – compromisso com que é divulgado; seriedade – comprometimento 

com aquilo que é anunciado; criticidade – análise criteriosa dos acontecimentos do cotidiano. 

Quanto aos comentários sobre os problemas da cidade de Santa Maria, Campos 

(2009), afirma que na Prefeitura, também há radialistas na superintendência de comunicação, 

mas o site da prefeitura não tem nenhum boletim de áudio. Talvez seja por deficiência de 

capacidade tecnológica na central de computadores. O certo é que sempre há justificativas 

para o que não é feito.  

Para Vargas (2009, p. 1): 
 
Hoje os recursos tecnológicos substituíram com eficiência e tempo real as notícias 
em qualquer lugar do mundo e não é diferente aqui na Guarathan; também para 
gravações e suporte de jornalismo, tais como Assembléia Legislativa RS, Câmara 
Federal, Senado, Governo do Estado, Estadão, Folha, Clicrbs, STF, só para citar 
alguns têm nos seus sites boletins de notícias com jornalistas profissionais com 
matérias competentes e, por isso, aproveitáveis. Curiosamente em Santa Maria nem 
Câmara, nem Prefeitura tem suporte jornalístico nesse formato. A Câmara de 
vereadores tem uma jornalista de carreira (por concurso) especificamente para esse 
fim, mas não há produção, por orientação de diretoria certamente. o curioso é que o 
presidente da Câmara é radialista, e isso não funciona, imagine.  
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Em relação ao formato do programa Vargas (2009, p. 1), declarou: 

 
[...] faço um rádio com suporte tecnológico, de internet, não tenho repórter, nem de 
rua e nem de produção, desses que marcam entrevistas, acompanham os fatos com 
rádio escuta, telefonam para fontes, checam informações, atendem ao público pelo 
telefone, enfim, aquilo que uma rádio de jornalismo deve fazer e que deve ter em 
seus quadros um profissional para tanto.  

 

Continua o radialista a relatar sobre as características e problemas do programa, da 

seguinte maneira: “Assim, sem estrutura de apoio, o programa se restringe a um esforço 

pessoal e individual, o que é pior... pior por ser individual, já que jornalismo deve ser sempre 

em equipe, coletivo, média de opiniões” (VARGAS, 2009).  

Ao falar sobre como realiza o programa Olho Vivo, Vargas (2009) relata: 

  
[...] faço o programa OLHO VIVO, com um extremo zelo e respeito por um perfil 
de ouvintes que se manifestam, opinam, falam comigo diretamente e até me criticam 
quando me equivoco ou penso que estou dizendo algo que seja fácil de entender e os 
ouvintes interpretam diferente ou sem que de fato se aproxime do que eu queria 
produzir como efeito.  

 
Para o radialista, a força do programa hoje é esse caráter pessoal, de formação e 
informação constante, de leitura do cotidiano e, principalmente, daquilo que a teoria 
chama de semiologia/semiótica como observação constante da realidade de mundo 
que vivemos junto com mais dois a três colegas (Dinarte, Renato, Miguel) com 
quadros de até 5 minutos, num total de 3 horas, e indiscutivelmente com uma grande 
colaboração dos operadores de áudio, que ao mesmo tempo em que operam seu 
instrumento, também escutam a rádio Guaíba, para quando tem entrevista 
interessante lançarmos no ar - Dagmar, Nelson Francisco, Sílvio - o que faz a 
diferença em relação a fatos de impacto e de atualidade.  
 
 
Com isso quero dizer que o suporte do programa seja a informação selecionada, o 
comentário crítico e o suporte das mídias locais, como Claudemir Pereira, DSM, A 
razão, UFSM, Unifra, Coletiva.net, além de jornais impressos como Jornal do 
Comércio, Correio do Povo. No mais é olho vivo no que é importante e bola pra 
frente... 

 

 Na descrição do apresentador, percebe-se que o trabalho é desenvolvido de maneira 

coerente com os objetivos do mesmo, visto que as notícias são eleitas de acordo com as 

mídias locais, destacando-se as notícias que estejam ligadas ao cenário social e político da 

cidade de Santa Maria-RS, dando, destaque aos problemas administrativos ligados à Casa de 

Saúde.  
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2.2 DISCURSO, OPINIÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES NA 

CONSTRUÇÃO DO RADIOJORNALISMO 

 

 Neste capítulo apresentam-se os conceitos necessários para o entendimento da forma 

como se desenvolve a construção dos discursos radiojornalísticos. Entra-se na concepção do 

que é discurso, a partir da teoria da análise do discurso (AD) e, também na concepção de 

produção de sentido, como forma de compreender como se dá o engendramento do discurso, 

especialmente no âmbito do radiojornalismo.   

  

2.2.1 O discurso como condição de produção no radiojornalismo 

 

Com o desenvolvimento das cada vez mais modernas tecnologias de comunicação o 

radiojornalismo aperfeiçoou diversas técnicas de transmissões, gravações, edições, montagens 

e reproduções, utilizando os mais diferentes formatos do gênero jornalístico. Contudo, durante 

esse processo, pode-se observar que a construção da mensagem radiofônica ainda recai no 

texto verbal-oral, visto que é esse o caminho utilizado para a comunicação entre apresentador 

e público ouvinte. 

Para Silva (1999, p. 57): 

 
As manifestações dos corpos do intérprete e do auditor conferem tatilidade à 
performance. A voz e a gestualidade que emanam do intérprete juntamente com o 
cenário performático trazem à baila o corpo de quem fala [...]. Ainda que a 
participação do auditor [no caso, a do radiouvinte] resulte num papel silencioso, de 
escuta, ele é, mesmo assim, considerado co-autor da obra, porque o intérprete 
modula a sua voz, desenha seus gestos em função do que percebe de sua audiência.  

 

A programação radiofônica na maioria das vezes está voltada para áreas ligadas ao 

entretenimento, educação e informação e, mais modernamente, a religião. Os gêneros básicos 

de seus programas são a musica, as notícias, os programas humorísticos, as narrações de 

acontecimentos esportivos e sociais, as entrevistas e cursos (RABAÇA; BARBOSA, 1987). 

A palavra irradiada, ou seja, a palavra da conversação, do debate, da informação e 

esclarecimento, é mais convincente, mais pessoal e mais oportuna do que a palavra escrita 

(TEOBALDO apud PINHO, 1990) porque nela a redundância, a repetição, a reiteração têm 

maior presença e liberdade. 
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Malanga (1987) ressalta que são muitas as vantagens que a comunicação por meio do 

rádio apresenta, destacando as seguintes: o rádio é um meio individual que alcança as pessoas 

em todos os lugares e horários, estando sujeito apenas ao ato de vontade de ligar o aparelho 

receptor; pode ser ouvido simultaneamente com a realização de outra atividade; é excelente 

complemento de outros meios, bem como pode ser utilizado para completar espaços deixados 

por outras tecnologias. 

Entre os meios de comunicação de massa, o rádio tem características próprias, 

conforme ensinam Ortriwano (1985) e Barbosa Filho (2003), que ajudam a entender as 

possibilidades que oferece: 

- sensorialidade: o rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar da criação de um 

diálogo mental com o emissor e, ao mesmo tempo, desperta a imaginação através da emoção 

das palavras e dos recursos de sonoplastia. 

- baixo custo de produção em comparação a outros veículos. 

- mobilidade, pois o receptor tem liberdade de locomoção durante a audiência da 

mensagem. Na radiodifusão é possível que o sinal transmitido seja capturado por qualquer 

aparelho receptor que esteja dentro da área de cobertura das ondas eletromagnéticas.  

- regionalismo, que dinamiza as relações entre rádio e comunidade. Esta idéia é 

geralmente aplicada levando-se em conta a produção jornalística de notícias locais. Mas 

acredita-se ser aplicável a criação ficcional também, pois os símbolos e signos usados na 

elaboração do produto devem relacionar-se ao repertório da comunidade ouvinte. 

- instantaneidade, pois a mensagem radiofônica não tem permanência no tempo e no 

espaço, se ela não for perfeitamente entendida quando transmitida não haverá uma segunda 

chance, pois desaparecerá no mesmo instante em que é veiculada. A instantaneidade é a 

possibilidade da simultaneidade na recepção. 

- penetração, pois em termos geográficos, o Rádio é o mais abrangente dos meios, 

podendo chegar aos pontos mais remotos do país. Seu alcance de audiência pode chegar a 

milhões de pessoas. 

- autonomia, individualidade ou intimidade, gerada pela subjetividade da recepção que 

mesmo coletiva, garante uma interpretação ou decodificação individual. Essa característica 

inerente à comunicação em outros meios faz com que o emissor possa falar para toda a sua 

audiência como se estivesse falando para cada um em particular, dirigindo-se diretamente 

àquele ouvinte específico. A mensagem oral se presta muito bem para a comunicação 

“intimista”. 



 25

- linguagem oral ou oralidade, pois o rádio fala e, para receber sua mensagem, é 

necessário apenas ouvir e compreender o código. Portanto, para receber as informações não é 

preciso que o ouvinte seja alfabetizado, mas sim dotado da capacidade de decodificar a 

linguagem. Isso resulta em uma grande aceitação do meio em sociedades baseadas na troca 

cultural oral, podendo abranger um número muito maior de pessoas. 

As características acima citadas demonstram a enorme capacidade do meio de 

comunicação que é o rádio de abrigar diversos tipos de experiências sonoras.  

Tão variados quanto os gêneros e formatos de programas para televisão são os 

radiofônicos. Assim, é importante que se destaque as diferenças apresentadas entre gênero e 

formato. O gênero refere-se a um campo mais amplo, aquilo que o programa tem de essencial, 

como: musical, informativo/ jornalístico, propagandístico, educativo, entretenimento, especial 

e publicitário. Já os formatos classificam alguns detalhes presentes nesses gêneros, 

caracterizando alguns modelos (MIKA, 2003).  

Para Mika (2003, p. 67): 

 
[...] há quem diga que o rádio se baseia no tripé formado por informação, 
entretenimento e esportes. Segundo outros, há basicamente seis gêneros no rádio: 
musical, variedades, popular, informativo, esportivo e humorístico. Os formatos em 
rádio foram se desenvolvendo à medida em que foram surgindo os gêneros do rádio; 
cada gênero foi criando o seu próprio formato em vista do seu público alvo. 

 

Tanto os gêneros quanto os formatos não obedecem a um padrão ou consenso entre 

autores e escolas. É difícil uniformizar a denominação de diferentes gêneros, então, 

classifiquemos de acordo com a informação: 

• Jornalístico: trata-se da divulgação, do acompanhamento e da análise dos fatos. A 

mensagem radiofônica enquanto informação tem como objetivo manter o ouvinte a par do que 

se passa no mundo que seja do interesse dele. Esse formato exige clareza e brevidade nas 

notícias. Formatos do gênero jornalístico: nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, 

comentário, editorial, crônica, radiojornal. 

• Educativo: almeja fazer do rádio um veículo difusor de cultura. Formatos: 

institucional, biografia, documentário, temático. 

• Entretenimento: Pode ser chamado também de "Variedades" ou "Radiorevista". Tem 

como característica a mistura em um único programa dos vários gêneros existentes, baseando-

se no tripé música-informação-entretenimento. Formatos: musical, programa ficcional, drama, 

humor. 
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• Publicitário: são os anúncios comerciais veiculados no rádio. Formatos: Jingle, spot, 

peça de promoção. 

• Propaganda: a intenção é propagar idéias, princípios e doutrinas; é o conjunto de 

técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar as opiniões, os 

sentimentos e as atitudes do público receptor. Formatos: peça radiofônica de ação pública, 

programa eleitoral, programa religioso. 

• Especial: tudo que não pode ser classificado dentro dos demais gêneros. Geralmente 

um híbrido de dois ou mais gêneros. Ex.: programa infantil, cobertura de algum evento. 

Assim, não há uma única forma de categorizar os gêneros de programas no rádio. 

Mario Kaplun apontou 12 gêneros radiofônicos baseados na palavra falada: 1) locução, que 

pode ser expositiva, crítica ou testemunhal; 2) noticiário; 3) nota ou crônica; 4) comentário; 5) 

diálogo, que pode ser diálogo-didático ou radioconselho; 6) entrevista informativa; 7) 

entrevista; 8) radiojornal; 9) radionovela, miscelânea ou variedades (KAPLUN, 2009).  

Vigil (2003) tomando por base o esquema emissor-mensagem-receptor, classificou os 

gêneros radiofônicos a partir de três enfoques:  

a) de acordo com o modo de produção da mensagem, há três gêneros: dramático, 

jornalístico e musical;  

b) de acordo com a intenção do emissor, oito gêneros: informativo, educativo, de 

entretenimento, participativo, cultural, religioso, de mobilização social e publicitária;  

c) de acordo com a segmentação dos destinatários, há sete gêneros: infantil, juvenil, 

feminino, de terceira idade, sertanejo, urbano e sindical.  

Contudo, todas as construções e enunciações feitas no rádio, visando determinados 

perfis de audiência em potencial, obedecem a uma lógica de funcionamento interna a este 

meio de comunicação. No rádio, a produção é dividida em gêneros a partir da característica de 

cada emissora e do público-alvo. Conforme Barbosa Filho (2003, p. 89), “os gêneros 

radiofônicos estão relacionados em razão da função específica que eles possuem em face das 

expectativas da audiência”. 

A partir das suas capacidades e peculiaridades, o rádio atua não só como agente de 

informação, mas, também, de formação. Como o ouvinte ainda vai criar um imaginário acerca 

do que lhe é informado, as enunciações feitas pelo rádio facilitam a articulação de uma idéia 

e, portanto, uma opinião acerca de determinado assunto. O processo de construção do 

imaginário do ouvinte dá a possibilidade de a construção final da mensagem ser feita pelo 

usuário do rádio, individualmente (MIKA, 2003). 
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Notícia é informação, é um relato com o objetivo de comunicar aos receptores um 

fato, um acontecimento, tendo como base à objetividade, a precisão, a concisão, sem 

interpretações ou emissão de juízos de valores, de opinião. Essas características são 

insubstituíveis, visto que sem as quais o “texto da informação editorializa-se, deixando de 

cumprir sua função primordial” (SAVIANI REY, 2002, p. 16). Nesse caso, a notícia passaria 

a ser opinativa. 

Esse aspecto relevante do texto jornalístico serve para se diferenciar notícia de 

opinião, possibilitando a categorização do jornalismo opinativo, conferindo-lhe característica 

específica e única.  

A agilidade como se processam as atividades em uma emissora de rádio, muitas vezes 

provoca distorções no principal objetivo desse meio de comunicação, que é transmitir notícias 

e, este só existe porque no outro lado está um cidadão a ser alcançado, o ouvinte. Sem o 

ouvinte, não há razão para o rádio ser o que é e nem para a existência do jornalista, ou da 

própria notícia. Assim, no rádio o trabalho se desenvolve em função desse ouvinte, “por causa 

dele e só para ele, por mais que os interesses comerciais, empresariais e de mercado nos 

levem a pensar diferente, com uma lógica consumista” (JUNG, 2004, p. 1). 

A comunicação eficiente tem por resultado a interação com o ouvinte, pois o principal 

objetivo de um orador é conseguir a adesão de suas propostas, o compartilhamento de idéias, 

a formação de seguidores. Assim, para que isso aconteça, de acordo com o que observa Souza 

(2003, p. 34), o comunicador deve antes de mais nada saber adaptar-se ao seu auditório 

[ouvintes], sob pena de ver seriamente afectada a eficácia do seu discurso”.  

Segundo Jung (2004, p. 14), dados de um estudo11 ilustra bem o desafio enfrentado 

pelo jornalista de rádio que se utiliza apenas da voz para se comunicar com o público. 

 
O estudo concluiu que a mensagem que parte de uma fonte verbal tem 60% do 
conteúdo retido até três horas após a emissão. Três dias depois, restarão na memória 
do ouvinte cerca de 10% de tudo o que foi dito. Quando a fonte é apenas visual, os 
índices sobem para 72% e 20%, respectivamente. Mas se a fonte for audiovisual – 
com olhos e ouvidos atuando em conjunto na recepção – retêm-se 85% da 
mensagem até três horas após a emissão, e, três dias depois, 65% ainda é lembrado. 

 
Assim, é no discurso que a comunicação se realiza, pois é através da fala do 

comunicador, que acontece ou não o vínculo que une radialista e ouvinte. A qualidade desse 

vínculo e a sua duração dependem da forma como o comunicador apresenta seu discurso. A 

comunicação, nesse sentido, mistura, de maneira indissociável, valores e interesse, ideais e 

ideologias.  
                                            
11GIL, Maria Cristina Romo. Introducción al conocimiento y práctica de la radio, 1987. 
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Para Jung (2004, p. 56):  

 
Comunicar é tornar comum, ligar e unir, entre tantos outros sentidos encontrados 
nos dicionários. Para aproximar emissor e receptor, com o rádio como meio de 
transmissão, é fundamental trabalhar para que todos os elementos do processo de 
comunicação tendam para um ponto em comum tornando a informação mais 
convincente, mesmo que o ouvinte não tenha memória de elefante. 

 

Para Haye (2004, p.32): “O discurso radiofônico é tudo o que se emite através do 

rádio. [...] é o fluxo de sons portadores de significação que assumem a função de configurara 

textos”. Assim, o discurso radiofônico oferece através da fala, as referências necessárias para 

que o rádio ouvinte possa elaborar mentalmente, através dessas informações, as imagens 

referentes ao texto que escuta. 

Por meio do discurso radiofônico, a comunicação é imediata e, por isso, o discurso 

deve ser elaborado de maneira que prenda o ouvinte e o mantenha atento e interessado. O 

comunicador, nesse sentido, precisa ter noção e quem é o seu público e tentar comunicar-se 

verdadeiramente com ele e, não apenas oferecer seu trabalho pronto, sem a preocupação com 

seu ouvinte.     

Pêcheux (1990) comenta a necessidade de não se olhar apenas para a estruturação 

interna dos textos. Para este autor, não é possível analisar um discurso como um texto, pois o 

texto é compreendido por ele como um conjunto de mecanismos formais produzidos em um 

discurso dado em circunstâncias específicas.  

Para Pedroso (2002, p. 28): 

 
No processo de produção de um discurso, esse processo não começou no sujeito, 
uma vez que o sujeito entra em um processo já desencadeado. O texto nasce, assim, 
já dentro de um processo (relação do produtor do texto com a linguagem) e, 
realizado em um tempo e lugar específicos, não encontra formas possíveis de buscar 
seu sentido apenas em sua própria estrutura interna. O sentido só pode ser buscado e 
encontrado no discurso, no enunciado, e o sujeito é afetado por isso. [...] considera-
se que o funcionamento do texto exige as condições de produção deste texto, tendo 
em vista que o sujeito não é totalmente livre. 

 

Para Wolf (1999, p. 24), a respeito do rádio, considera que embora o discurso possa 

ser generalizado, de efeitos pré-seletivos e de efeitos posteriores, “a rádio seleciona seu 

público e só posteriormente exerce a sua influência sobre esse público”. A análise dos fatores 

que explicam as preferências por um determinado meio ou por um gênero específico 

relaciona-se, portanto, estreitamento, com análise da estratificação dos grupos sociais que 
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revelam esses hábitos. Assim, adaptar ou ajustar o programa à clientela é um fator importante 

para o sucesso dos programas radiofônicos.  

A necessidade de adesão ao discurso do radiojornalista, não significa que o 

profissional precise mudar seu estilo e suas opiniões com o único objetivo de cativar e prender 

o ouvinte. O que se estabelece como imprescindível é que o profissional seja capaz de 

adequar seu trabalho às características do público que acompanha o programa a cada 

momento.     

Conforme Paiva (2006, p. 104):  

 
[...] a materialidade que é constituída pela voz no discurso radiofônico é o torna 
possível aos apresentadores a construção de uma imagem de um profissional, cujo 
papel vai além da simples reprodução oral de um acontecimento.   

 

Kroth (2006, p. 104) ressalta que: “A velocidade do texto radiofônico, que dá ao 

ouvinte apenas uma chance de ser entendido, deve ser claro e preciso, já que o ouvinte está 

ambientado em locais capazes de lhes distrair enquanto ouve a emissão”. Assim, a maneira 

como cada profissional se comunica, como articula as palavras, como usa os sons, os 

silêncios, depende da sua intencionalidade.   

Dessa forma, de acordo com Vigil (2005, p. 203): 

 
Não existem vozes do locutor. No rádio, como na vida, há lugar para todas as formas 
de falar. Em uma rádiodemocrática, todas as vozes são bem-vindas. A questão é ver 
em qual tipo de programa ela se acomoda melhor. Cada pássaro no seu galho e cada 
voz no seu formato.   

 

O apresentador que ignorar o ouvinte, possivelmente estará fadado também ao 

esquecimento por parte deste. Pelas suas características de imediatismo e instantaneidade, a 

relação do ouvinte com a programação deve ser vista de maneira muito especial, pois a 

memória do ouvinte é curta e ele sempre estará pronto a buscar outra emissora, pela facilidade 

e variedade que esse meio oferece. A preocupação com a fidelidade do ouvinte, segundo Jung 

(2004) deve ser constante, pois pesquisas revelam que a retenção da mensagem é muito frágil. 

 

2.2.2 Um gênero de produção no rádio: o jornalismo opinativo 

 

Há no jornalismo uma dimensão opinativa, a qual por seus pressupostos, intenções e 

objetivos, distanciam-se sobremaneira da dimensão informativa, impondo-se como gênero 

nobre por sua essência formadora de opinião, ou de assentadora de opiniões já formadas, 
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dentro de uma visão contemporânea ou pós-moderna ao gosto de raros autores, de fixação da 

agenda, que não contempla apenas a informação, mas que alcança também sobre a opinião. 

Para compreender o funcionamento do discurso jornalístico, é preciso considerar o 

contrato de leitura que se estabelece entre jornalistas, fontes e leitores. Neste momento, é 

necessário interpor à reflexão um ponto de vista teórico sobre o discurso jornalístico. 

Para Machado (2006, p. 2): 
 
Ora, se o discurso depende dos sujeitos para existir, isso significa que é produzido 
por esses sujeitos – não apenas pelo autor da fala ou enunciador, mas também pelo 
sujeito que lê o discurso. O discurso é, assim, opaco, não-transparente, pleno de 
possibilidades de interpretação e, no limite, indomável. 

 

Considerandose o jornalismo como um espaço onde se manifestam os efeitos de 

sentido produzidos na construção do discurso, e que envolve a relação enunciador 

enunciatário. Assim, o discurso jornalístico como “dialógico; polifônico; opaco; ao mesmo 

tempo efeito e produtor de sentidos; elaborado segundo condições de produção e rotinas 

particulares; com um contrato de leitura específico, amparado na credibilidade de jornalistas e 

fontes” (MACHADO, 2005, p. 23). 

Para Ducrot (1987, p. 195 apud Machado, 2006) explica que o enunciador deve ser 

entendido como “a pessoa de cujo ponto de vista são apresentados os acontecimentos”. O locutor 

é quem fala, o enunciador é aquele “a partir de quem se vê”. Ou seja: o enunciador deve ser 

identificado, na análise das vozes, como a perspectiva a partir da qual o enunciador enuncia 

(MACHADO, 2006). 

A confiança que o ouvinte deposita no locutor, faz com que esse passe a ser autor dos 

discursos que transmite, mesmo que a fonte não seja primária. Machado (2006, p. 6) explica: 

 
Tomemos o exemplo de um texto em que o jornalista reproduz o enunciado de uma 
fonte, sem, no entanto, citá-la. O autor real ou empírico é a fonte, mas quem se 
apresenta como locutor do discurso é o jornalista – e a responsabilidade sobre a 
veracidade ou não do enunciado recai sobre o locutor. 

 

Se, como afirma Bakhtin (1993), toda linguagem é dialógica, esse dialogismo também 

se manifesta no discurso jornalístico, ao se considerar que existe um permanente diálogo entre 

os diferentes discursos que permeiam uma comunidade, uma sociedade e uma cultura, 

envolvendo o interdiscurso. Ademais, devese considerar, também, as relações que se 

estabelecem entre o eu e o outro, nos processos discursivos instaurados historicamente pelos 

sujeitos, os quais também instauramse e são instaurados por esses discursos, ou seja, o 

discurso não existe por si mesmo, mas apenas em um espaço entre os sujeitos (BRAIT, p.98). 
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Dessa forma, se o discurso depende dos sujeitos para existir, ele é produzido por esses 

sujeitos – não apenas pelo autor da fala ou enunciador, mas também pelo sujeito que lê, que é 

o enunciatário. Portanto, ele é intersubjetivo, o que afasta qualquer perspectiva de ser 

encarado como portador de uma verdade absoluta, visto que o discurso proferido já vem 

repleto de intenções, características e ajustes do orador. Assim, compete ao jornalista o papel 

de produtor de um discurso dotado de coerência e que esteja inserido no contexto do leitor, 

para que este possa interpretá-lo adequadamente, segundo o esperado e conceda-lhe a sua 

aceitação (MARTINS, 2009). 

No discurso são construídos efeitos de sentido, com base na interação entre enunciador 

e enunciatário, provocada pelo modo que o texto está estruturado e cuja estrutura mesma 

articulase com o social, no qual são constituídas as identidades. Dizse isso e não aquilo, 

deste e não daquele modo, porque os textos (e os discursos) articulamse com o contexto 

social (as formações ideológicas em Pêcheux) por meio da ideologia (as formações 

discursivas). 

Sob a perspectiva da Análise de Discurso, no ato da enunciação o sujeito comunicante 

(destinador) tem pleno domínio sobre o sujeito destinatário, uma vez que o constrói 

idealmente, com a intenção de sobre ele produzir efeitos correspondentes a seu projeto de fala 

(CHARADEAU; MAINGUENAU, 2004). Entretanto, não há a certeza de que o destinatário 

reagirá conforme o esperado, pois enquanto sujeito interpretante, selecionará as informações e 

as interpretará de acordo com seu histórico psicológico, social, cultural; ou seja, de acordo 

com sua visão de mundo. Observase, dessa forma, que a comunicação é própria dos 

indivíduos que vivem em sociedade, que não cessam de trocar mensagens com a ajuda de 

sistemas de signos, com o objetivo de persuadir e seduzir, de estabelecer relações de 

influência mais ou menos eficazes (p.105). 

Segundo Orlandi (2001, p. 117): 

 
[...] o que importa é destacar o modo de funcionamento da linguagem, sem esquecer 
que esse funcionamento não é integralmente lingüístico, uma vez que dele fazem 
parte as condições de produção, que representam o mecanismo de situar os 
protagonistas e o objeto do discurso.  

 

Pêcheux (1988) ressalta que certas palavras, expressões e preposições, adquirem novos 

sentidos, ao serem empregadas por aqueles que as sustentam, em referência às formações 

ideológicas nas quais essas posições se inscrevem.  
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Pêcheux (1988, p.160) denomina formação discursiva “aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, [...] determina o 

que pode e deve ser dito”. Dessa forma, o discurso se constitui em objeto de estudo, ao se 

considerar as condições em que foi produzido e os efeitos de sentido que produz, na interação 

entre emissor e receptor. Tais efeitos são causados pelo modo como o texto está estruturado (e 

contextualizado), no qual são constituídas as identidades. A escolha de termos e de 

construções depende da articulação do discurso com o contexto social, refletindo o que 

Pêcheux denomina “formações ideológicas”, ou seja, a ideologia transmitida nas formações 

discursivas. 

Bakthin (1993, p.106) trata o conceito de dialogismo, ao analisar as relações 

dialógicas que se manifestam no espaço da enunciação: “Todas as palavras e formas que 

povoam a linguagem são vozes sociais e históricas, que lhe dão determinadas significações 

concretas e que se organizam no romance em um sistema estilístico harmonioso [...]”.  

Para Bakthin (1993), a língua se harmoniza em conjuntos, pois não é um sistema 

abstrato de normas, mas sim uma opinião plurilíngüe concreta sobre o mundo. O leitor 

estabelece uma relação com o universo do autor (e de outros autores), ao observar (e, 

possivelmente, modificar sua visão de valores e conceitos) o que lhe é transmitido pelo texto, 

através do método dialógico, da linguagem e da literatura. Os textos produzidos, dialógicos, 

são tecidos no entrecruzamento com outros, a partir do que são consideradas suas condições 

de produção, passando a ser visto como discurso. 

Bakhtin (1981) explica que o discurso deve ser analisado sob dois enfoques: o bivocal 

e o objetivado, sendo que no primeiro, há duas vozes a serem consideradas (o que fala e o 

outro) e um único discurso; no segundo, o discurso está representado por dois centros ou duas 

unidades: o enunciado do narrador e o enunciado da personagem. Permite produzir o 

confronto de discursos produzidos em vários lugares sociais. 

Pela proximidade do apresentador com o seu ouvinte, o discurso deve ser facilmente 

assimilável, entendido como pertinente e ainda atrativo, visto que os sentidos que o 

apresentador busca produzir, nem sempre serão exatamente os desenvolvidos em todos os 

ouvintes. Assim, o que deve contar é a busca pela ampliação dos sentidos de maneira 

generalizada e não focar apenas em determinado individua ou grupo. A generalização se faz 

pela simplicidade e entendimento, pelo uso de vocabulário acessível e ideias coerentes do 

locutor.  

 

2.2.3 A produção de sentidos no discurso radiojornalistico opinativo: das formas à linguagem 
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A linguagem do rádio tem suas bases em quatro elementos: a palavra, a música, os 

efeitos sonoros e o silêncio. A escolha de quais e quantos destes elementos vão integrar a 

comunicação radiofônica, e também o momento em que devem aparecer, está ligado ao 

resultado que se pretende. Estes elementos podem ser utilizados em qualquer comunicação 

radiofônica, independente do seu tempo de duração, seu formato, tipo de texto ou seu 

conteúdo. Para o rádio alcançar ouvinte, este deve compreender, captar a mensagem 

pretendida. Assim, a escolha dos elementos, ou a prioridade que será dada a determinados 

elementos, ocorrerá justamente em cima deste objetivo: fazer-se entender pelo ouvinte. 

Prado (1989, p. 89) explica: 

 
[...] a mensagem radiofônica é resultado de um mosaico sonoro no qual palavra 
escrita, músicas, efeitos sonoros, silêncio e ruídos são incorporados em uma sintaxe 
singular ao próprio rádio. No radiojornalismo a inclusão e consideração destes 
elementos sonoros sejam na gravação de uma entrevista fora dos estúdios, seja na 
utilização de trechos de uma música cujo tema se relacione com o da reportagem 
“favorecem a compreensibilidade, provocam a intervenção da imaginação do 
ouvinte e, sobretudo, dão credibilidade à informação. 

 

Entre as principais características do rádio e que são consideradas vantagens na 

comunicação com o ouvinte está o uso de uma única linguagem, a sonora; e o fato de o rádio 

trabalhar, no caso do ouvinte, com um único sentido, a audição. Destaca-se que essas são as 

grandes vantagens do rádio, decisivas na atribuição do seu potencial, que se destaca por sua 

versatilidade, imediaticidade e abrangência social. É o único meio de comunicação de massa 

que dispensa totalmente a necessidade do público saber ler para que se estabeleça a 

comunicação. Outras características importantes do rádio são a mobilidade, a sensorialidade e 

o baixo custo do aparelho receptor.   

Um mesmo programa de rádio pode apresentar várias modalidades de cobertura, 

incluindo entrevistas, reportagens, debates, comentários e quadros, divididos nos gêneros 

jornalísticos informativo, interpretativo, opinativo e analítico.  

Sobre a linguagem radiofônica, ensina Gomes (2007, p. 1):  
 
[...] reúne elementos da oralidade, muitos de natureza paralingüística. Sendo 
linguagem falada, ainda que, ao narrar, o locutor venha a se apoiar em texto escrito, 
o espaço simbólico que daí resulta permite a inserção de componentes que vão além 
do simples gosto por ouvir rádio. Na ausência de imagens eletrônicas, o rádio passa 
a evocar situações próprias do imaginário do ouvinte.  
 

O rádio entre os meios de comunicação de massa pode ser considerado o mais popular 

e o de maior alcance do público, não só no Brasil, mas no mundo. Um exemplo dessa atuação 
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são os serviços prestados pela rádio inglesa BBC, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), que manteve os aliados informados sobre as batalhas contra o eixo (Alemanha, Itália e 

Japão) e monopolizou a voz do mundo livre com transmissões para países invadidos pelos 

alemães. 

Nesse sentido, Gomes (2007, p. 1) afirma:  
 
O rádio é um veículo de comunicação de massa que apresenta o sentido midiático da 
alteridade, razão pela qual afirmamos que, ao produzir qualquer programa, o 
produtor deve ter em mente a noção de que vai dizer alguma coisa a alguém cujo 
conteúdo deve ser interessante, inteligível e que, sobremaneira, possa catalisar a 
atenção para aquilo que é comunicado. 

 

Esse destaque é dado ao rádio basicamente por dois fatores: a capacidade que o 

homem tem em ouvir a mensagem sonora e a falada simultaneamente e não ter de interromper 

as suas atividades e se dedicar exclusivamente à audição ou estar em contato com o 

transmissor. 
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3 PENSANDO O CORPUS DA PESQUISA: PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo apresenta os caminhos teórico-metodológicos que foram eleitos no 

sentido de alcançar o objetivo geral proposto na pesquisa,  

Segundo Ventura (2002), são diversas as classificações da metodologia que se pode 

encontrar na literatura especializada, sendo que o curso da pesquisa envolveu duas 

modalidades de investigação simultaneamente: uma de caráter bibliográfico e outra de campo, 

sobre o tema proposto que é a comunicação através do rádio, em especial o programa Olho 

Vivo, da Rádio Guarathan da cidade de Santa Maria-RS.  

O tipo de pesquisa utilizado quantos aos seus objetivos foi exploratório e descritivo, 

que segundo Ventura (2002, p. 76) tem a preocupação central de “identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda 

o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”. Optou-se em 

coletar os dados por meio da entrevista semi-estruturada e observação sistemática. 

Triviños (1987) salienta que qualquer técnica de coleta de dados como a entrevista, o 

questionário e a análise documental adquire sua força e seu valor exclusivamente mediante o 

apoio de determinado referencial teórico.  

E, naturalmente, a análise da fala do sujeito objeto de estudo do presente trabalho, não 

foge a este enunciado geral. Assim, a análise é uma forma de tratamento de informações, 

colhido por meio de técnicas de coleta de dados, que pode ser aplicada à análise de textos 

escritos ou de qualquer comunicação oral, visual ou gestual, transplantada a um texto ou 

documento. 

 A entrevista semi-estruturada é um dos principais meios que tem o pesquisador para 

realizar a coleta de dados, pois ela valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade, 

enriquecendo a investigação (LEOPARDI, 2002; MINAYO, 2007; TRIVIÑOS, 1987).  

Para a técnica da entrevista semi-estruturada, foi utilizado um instrumento com 

questões orientadoras (Apêndice A), pois o pesquisador, na entrevista semi-estruturada, segue 
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um roteiro apropriado que facilita a abordagem e assegura que os pressupostos serão 

contemplados nas conversas (MINAYO, 2007).   

Buscou-se para o estudo conhecer o histórico da Rádio Guarathan através de uma 

pesquisa no site da organização, além do perfil e a concepção do apresentador e responsável 

pela produção do Programa Olho Vivo, por meio de uma pesquisa de campo, com a aplicação 

de um instrumento de pesquisa com 15 questões abertas (Apêndice a), ou seja, uma entrevista 

semi-estruturada.  

A entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos básicos que 

são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o 

autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Para Manzini (1991), a entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo 

de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Para aprofundar a análise outra técnica utilizada foi a observação sistemática, que é 

utilizada quando se deseja uma descrição precisa do evento investigado (LEOPARDI, 2002). 

Esta técnica se fez presente quando da audição do programa Olho Vivo anteriormente à 

pesquisa propriamente dita e, posteriormente, quando o pesquisador esteve à frente do 

programa estudado no período de 10.11.2009 a 13.11.2009, o que permitiu ao mesmo realizar 

uma análise mais apurada sobre o seu objeto de estudo.  O pesquisador passou, assim, a ter 

conhecimento não somente sobre o programa, mas também como é a sua repercussão junto 

aos ouvintes, e quais são os aspectos mais significativos para alcançar os objetivos 

pretendidos pelo apresentador.  

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

Os programas analisados foram gravados em áudio e, após, transcritos pelo 

pesquisador, dando ênfase aos comentários que estivessem alinhados com a temática política 

e social da cidade de Santa Maria. 
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Após a coleta de dados, foi realizada a análise do discurso do apresentador do 

programa, destacando-se o discurso opinativo que se faz presente, relacionado ao enfoque 

social e politico emitido pelo radialista.    

Para Minayo (2007, p. 105): 

 
A pesquisa social trabalha com gente, com atores sociais em relação, com grupos 
específicos. Esses sujeitos de investigação, primeiramente, são constituídos 
teoricamente enquanto componentes do objeto de estudos. No campo, fazem parte 
de uma relação de intersubjetividade, de interação social com o pesquisador, daí 
resultando um produto novo e confrontante tanto com a realidade concreta como 
com as hipóteses e pressupostos teóricos, num processo mais amplo de construção 
de conhecimentos.  

 

Ressalta-se ainda, que o trabalho de campo, em pesquisa social, constitui-se uma etapa 

essencial, que a rigor não poderia deixar de ser pensada sem ele, de maneira que segundo 

Levi-Strauss apud Minayo (2007, p. 106): “[...] cada vez que o cientista social retorna às 

fontes vivas de seu saber, àquilo que nele opera como um meio de compreender as formações 

culturais mais afastadas de si, faz filosofia espontaneamente”. 

Para a estruturação deste estudo, foi inicialmente utilizada a pesquisa bibliográfica 

porque esta além de explicar um problema a partir de referências teóricas já publicadas, 

possibilita ao pesquisador encobrir/conhecer e compreender melhor os fenômenos estudados 

(CERVO; BERVIAN, 1996).  

Pádua (2000) explica que a finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar o 

pesquisador em contato com o que já se produziu a respeito do tema. Michel (2005, p. 91) 

esclarece que o objetivo da pesquisa bibliográfica é “explicar e discutir um tema ou um 

problema com base em referências teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos, etc.”.  

A pesquisa bibliográfica trás subsídios para a compreensão de conceitos da realidade, 

conforme Lima (2004, p. 39) explica: 
 

No contexto de pesquisa acadêmica, os textos teóricos assumem uma importância 
relevante, tanto como apoio para o pesquisador formular e justificar os problemas e 
as hipóteses que ira explorar, como na definição de um método de análise da questão 
tratada [...] e no contexto do exercício analítico da problemática.   

 

A análise do estudo tem uma abordagem qualitativa, que segundo Ludke e André 

(1986, p.18) “é aquela que se desenvolve numa situação natural, é rica em dados descritivos e 

tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 
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A interpretação das informações coletadas foi realizada por meio da análise e 

interpretação do discurso, realizada a partir das significações contidas nas informações 

colhidas com o sujeito participante da investigação.  

Análise e a interpretação neste sentido são justificadas por Gomes (2007, p. 79) ao 

apontar que estas não têm a finalidade “contar opiniões ou pessoas”, pois seu foco é 

principalmente 

 
[...] a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que 
pretende investigar. [...] não precisa abranger a totalidade das falas e expressões dos 
interlocutores porque, em geral, a dimensão sociocultural das opiniões e 
representações de um grupo que tem as mesmas características costumas ter muitos 
pontos em comum ao mesmo tempo que apresentam singularidade próprias da 
biografia de cada interlocutor.  

 

 
A análise do discurso é um método cujo objetivo é não somente compreender uma 

mensagem, mas reconhecer qual é o seu sentido, ou seja, o seu valor e sua dependência com 

um determinado contexto. Ressalta-se que a análise do discurso é o estudo de palavras e 

expressões: tanto a forma quanto o uso no contexto, além dos significados ou interpretações 

de práticas discursivas. Asssim, a Análise do Discurso (AD) oferece a possibilidade de captar-

se o sentido não explícito nas palavras (discurso). 

Segundo Bahktin (1979), a palavra pode ser considerada o modo mais puro e sensível 

de relação social, configurando-se como fenômeno ideológico por excelência. É 

especialmente na palavra que melhor se desvendam as formas básicas e ideológicas da 

comunicação. Sendo também por meio da palavra que o indivíduo se define e se apresenta em 

relação ao outro ou em relação à coletividade. 

A análise do discurso se preocupa em mostrar além do conteúdo, como está sendo 

utilizado determinado conteúdo e quais as respostas dadas ao uso desse conteúdo. A análise 

do discurso é recomendada quando se quer mostrar a forma como se diz alguma coisa. 

Quando se quer apenas mostrar o que se fala a análise do conteúdo é o método recomendado. 

A análise do discurso envolve algo mais do que saber o que se fala, envolve saber quem fala, 

para quem fala, como falam e para quem falam, pois o discurso pode ter inúmeras funções e 

significados. 

A análise do discurso oferece a possibilidade de se perceber como a fala é processada, 

como se dá a interação entre emissor e receptor de uma mensagem, identifica o receptor, 

interpreta o discurso produzido pelos outros sem desconsiderar a subjetividade do 

pesquisador. 
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A AD prioriza elementos que vão além do ato comunicativo, isto é, a língua não quer 

apenas transmitir informações, não quer apenas anunciar algo, mas leva em consideração o 

contexto social, histórico e ideológico em que um determinado enunciado foi produzido. O 

discurso, nesse sentido, vai além da exterioridade da linguagem, envolvendo elementos 

ideológicos e sociais (). 

Para Orlandi (2006, p.16)  

 
[...] pensar o texto em seu funcionamento, é pensá-lo em relação às suas condições 
de produção, é ligá-lo a sua exterioridade. Isto implica dizer que o discurso não pode 
ser analisado sem levar em consideração as condições de produção do mesmo, uma 
vez que as palavras em si mesmas não apresentam sentido e, além disso, a 
construção de sentido depende também de aspectos extralingüísticos em que a 
própria textualidade traz nela mesma sua historicidade, isto é, o modo como os 
sentidos se constituem, considerando a exterioridade inscrita nela e não fora dela. 

 

Para usar o método de análise do discurso, segundo Eiteter (2008, p. 2), é preciso 

seguir alguns passos:  

 
[...] definir o tema e o problema da pesquisa, faz-se a revisão de literatura que trata 
do problema, selecionar as fontes que serão pesquisadas, verificar a possibilidade de 
acesso as fontes, fazer a leitura das fontes, identificar as idéias principais do texto, 
identificar pontos-chave do texto, isto é, como o emissor se projeta, quais 
referências usa, como se dirige ao receptor, que linguagem é empregada, que 
dimensões ressalta e que argumentos usa, identificar nos dados padrões entre os 
pontos-chave e diferenças em relação ao tipo de receptor, descrever minuciosamente 
os elementos identificados, voltar ao problema de investigação, verificar se os 
resultados obtidos confirmam ou não as teorias revisadas e que deram suporte à 
investigação, faz-se uma conclusão e elabora a redação final apresentando a 
pesquisa que foi realizada. 

 

 

Portanto, o discurso é a materialização da linguagem e carrega consigo as 

manifestações ideológicas de ordem sócio-histórica enunciadas pelos sujeitos do discurso. 

Nesse contexto, o texto deve ser visto de uma maneira mais ampla, incluindo os aspectos 

sócio-histórico-ideológicos dos interlocutores, bem como, as condições de produção em que 

está inserido. Assim, não se pode pensar o texto inserido na AD como sendo algo translúcido, 

conforme menciona Orlandi (2006). 

As entrelinhas são muito importantes de serem verificadas na análise do discurso. As 

intenções não verbalizadas, mas inseridas na prática discursiva devem ser levadas em conta. 

Por isso, os textos analisados devem ser completos, incluindo a situação em que ele foi 

realizado, os objetivos para o qual prestou o texto e como foi recebido o texto.  
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Pelos fatores expostos, a presente pesquisa igualmente pode ser identificada como uma 

pesquisa social, que segundo Minayo (2007) caracteriza-se por estudar as pessoas, em 

determinada condição social, grupo, classe social, crenças, valores e significado. Assim, o 

objeto de estudo da pesquisa social pode se configurar para o pesquisador e para o leitor, um 

trabalho complexo e inacabado, por ser subjetivo e até contraditório, não podendo, portanto 

ser generalizado, pois se baseia num universo, que está em constante transformação. 

 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

 O presente capítulo apresenta análise do corpus da pesquisa dos três programas 

gravados, dando enfoque aos problemas vivenciados pela Casa de Saúde e a relação desse fato 

com a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Dessa forma tomando a teoria da análise do 

discurso, se verificando na forma do apresentador André Campos Vargas, os sentidos 

produzidos a partir deste evento. Tal processo metodológico contribuirá para compreender-se 

a função do jornalismo opinativo no campo da produção radiofônica. 

 

4.1 A PROBLEMÁTICA QUESTÃO DA CASA DE SAÚDE X A PROBLEMÁTICA 

RELAÇÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA   

 
 
 No programa Olho Vivo o apresentador faz várias referências às questões 

problemáticas pelas quais passa a Casa de Saúde, que está há muito tempo passando por 

problemas financeiros e administrativos.  

A Casa de Saúde foi submetida a uma sindicância para apurar as possíveis 

irregularidades cometidas pelo Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo na sua 

administração. A investigação teve origem após uma denúncia feita por leitor de um jornal da 

cidade, em janeiro de 2009. A carta de autoria de um ex-funcionário do setor de informática 

da Casa de Saúde, denunciava, entre outras coisas, a falta de profissionais credenciados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) em várias especialidades médicas, equipamentos de 

informática ultrapassados e falta de investimentos na área e superfaturamento de 

medicamentos e materiais.  

O Prefeito Cezar Schirmer encaminhou cópia da carta publicada para a procuradoria 

jurídica do município. O órgão entendeu que seria necessário abrir uma sindicância para 

investigar as denúncias, uma vez que a Prefeitura assinou um acordo com o HCAA. A 
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comissão teve um prazo de dez dias úteis para averiguar as denúncias. Porém, o prazo foi 

prorrogado por ser entendido que era necessário o prosseguimento das investigações. 

Passados meses da polêmica denúncia, o HCCA e Casa de Saúde mantiveram o 

impasse, até que entrou na discussão a Associação Franciscana de Assistência à Saúde, 

vinculado ao Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), que passou a pleitear a 

administração da instituição. O impasse ainda não está resolvido, visto que a crise gerou 

inúmeros descontentamentos pelo fato de que muitos funcionários que trabalham na Casa de 

Saúde são cedidos do HCAA e, que se O Hospital perder a administração da mesma, surge a 

possibilidade desses funcionários serem demitidos.  

A partir das denúncias a comunidade passou a observar mais de perto o problema e, o 

programa Olho Vivo, através do seu apresentador, esteve divulgando e comentando as 

matérias referentes ao tema. São essas matérias, comentadas em três dias de programas 

gravados, que foram analisados.  

Alves (2005, p. 36), explica que “gênero é uma regularidade enunciativa que se 

estabelece em meio à heterogeneidade da prática lingüística”. O mesmo autor afirma que, para 

fins de uma análise simplificada, podem-se dividir os gêneros jornalísticos em três: 

informativo, analítico e opinativo. 

Ferraretto (2000) apresenta como sendo quatro os gêneros e acrescenta o jornalismo 

interpretativo como um gênero que representa uma ampliação qualitativa das informações a 

serem repassadas ao público no rádio. Apresenta a notícia com recursos de sonoplastia ou usa 

determinados sons para apresentar um novo quadro, caracterizando esses.  É um gênero que 

permite o uso de recursos interpretativos e, que mantém a atenção do ouvinte. 

Para Alves (2005), o gênero informativo basicamente apresenta as informações 

essenciais da notícia, sem apresentar um panorama anterior e posterior ao fato, adequando-se 

à concisão característica de grande parte dos noticiários radiofônicos.  

O jornalismo analítico é aquele que faz uso e se sustenta na característica da crítica, da 

explicação de conjuntura, por um profissional especializado, que tenha um poder de análise 

considerável sobre determinado assunto (ALVES, 2005).  

O gênero opinativo é mais abrangente, estando presente em diferentes expressões 

jornalísticas, como o debate, a crônica, a charge e o boletim (ALVES, 2005). 

Segundo Alves (2005, p. 39): 
 
No gênero analítico, o que mais conta é a expertise, a palavra do especialista, e é 
isso que o legitima. No gênero opinativo, é o cabedal argumentativo que sustenta o 
seu objetivo de convencimento e persuasão. No último caso, dados, documentos e 
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depoimentos, quando utilizados, estão a serviço da força retórica que o autor quer 
imprimir ao texto. 

 

 Dos quatro gêneros jornalísticos, estão presentes no programa Olho Vivo o 

informativo e o opinativo, visto que o apresentador lê a notícia nos jornais e, a partir dessas 

apresenta as suas impressões e oferecendo a sua opinião sobre os problemas que percebe que 

estão acontecendo na comunidade. 

 

 

4.2 Discurso e opinião: a produção de sentidos no programa Olho Vivo 

 

 

O primeiro programa analisado é do dia 26.08.2009, no horário das 07 às 10 horas da 

manhã. 

A notícia lida pelo jornalista: “A previsão é de que em 2010 a Prefeitura não tenha 

mais que 296 milhões de reais para tocar a máquina pública. Observar índices obrigatórios 

para as áreas de saúde e educação”.  

Como comentário foi feita a seguinte observação: “Não haverá dinheiro pagar a folha 

do funcionalismo e investir nas obras consideradas prioritárias pelo Prefeito12”. Conforme  o 

que ele afirma: “[...] obras consideradas prioritárias pelo Prefeito”, sendo sutil, mas deixando 

claro que o Prefeito é que vai determinar as prioridades e, não a comunidade.  

O programa ainda caracteriza por ser um programa local, visto que suas pautas têm 

níveis de importância, que se apresentam claramente de acordo com sua abrangência. A 

importância se dá nessa seqüência: local – regional – estadual – nacional - internacional.  

O apresentador deixa isso claro, ao afirmar: “Olho vivo com os destaques dos jornais 

locais” e inicia com os destaques locais. 

A Rádio Guarathan já tem como sua a característica de ser local e, dessa forma abriga 

o programa Olho Vivo, que apresenta uma ampla e completa cobertura local.  Como afirma 

Chantler (1998, p. 22). 

 
A força do jornalismo numa emissora de rádio local é o instrumento que dá a ela a 
sensação de ser verdadeiramente local. Estações de rádio locais que querem atingir 
grande audiência e ignoram o jornalismo correm riscos. Num mercado cada vez 
mais disputado, o jornalismo é uma das poucas coisas que distinguem as emissoras 

                                            
12 Optou-se por colocar em itálico os comentários do apresentador, para que seja possível identificar o que é 
leitura, fonte secundária, e o que é opinião.  
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locais de todas as outras. Afinal, notícias obtidas na esquina são tão ou mais 
importantes do que as recebidas de outras partes do mundo. 

 

De uma maneira mais ampla pode-se afirmar que o Programa Olho Vivo, explora 

principalmente as noticias ligadas aos problemas da comunidade, através dos comentários 

sobre os problemas enfrentados pela administração pública municipal. Um dos assuntos mais 

explorados é a dificuldade em resolver o problema enfrentado na transição da administração 

da Casa de Saúde, do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo (HCAA) para a 

Associação Franciscana de Assistência à Saúde, vinculado ao Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA).    

A notícia lida pelo apresentador, referia-se ao fato que com a transição muitos 

funcionários poderiam perder seus empregos: 

 
O provedor do HC manifestou novamente sua preocupação com a situação dos cerca 
de 180 funcionários da Casa de Saúde, que tem vínculo empregatício com o Hospital 
de Caridade e muito provavelmente terão os contratos de trabalho rescindidos. Pelo 
o que já foi divulgado do convênio entre Prefeitura e CEFAS, não haveria 
reaproveitamento do atual quadro de servidores. Repito: não haveria 
reaproveitamento do atual quadro de servidores. 

 

A ênfase dada ao fato de haver a possibilidade de acontecerem demissões, foi o fio 

condutor utilizado para a crítica e discussão acerca do tema.  

Prossegue o jornalista: 

 
[...] o ideal é que não houvesse dissolução de continuidade e que os funcionários da 
Casa de Saúde pudessem ser mantidos. Essa é a opinião unânime na comunidade. 
Aliás, se há um fato negativo que está repercutindo pesadamente para o Executivo 
Municipal, negativamente para o Executivo municipal é a frieza com que o 
município de Santa Maria, com que o setor político que se elegeu, prometendo criar 
empregos, está mandando pra rua, está aceitando passivamente a demissão de 180 
funcionários. Ora...  Nem de perto é ainda aquilo que o município prometeu criar 
em vagas. Recentemente, houve demissões na ALL, uma empresa que também foi 
conquistada com a promessa de empregos. Agora, demissões pela própria ação do 
Executivo é rigorosamente contra tudo aquilo que foi dito em campanha política. 
Criar empregos era a promessa. O que se está fazendo agora num lance só da 
Prefeitura é mandar pra rua, demitir, sumariamente, 180 pessoas. E mais, sem a 
menor garantia de direitos pelos quais os mesmos estão sem dormir, perdendo o 
sono diante da dúvida do que vai acontecer. Por essa, ninguém esperava... 

 

Fica muito claro nesse trecho do programa que o apresentador apresenta a sua opinião 

sobre o assunto, pois diz o que pensa que pode estar acontecendo, conforme destacado no 

texto. As suas afirmações, apesar de se compreender que possam acontecer, não têm bases em 
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informações concretas. Sendo, portanto, especulações sobre o futuro, visto que na época da 

gravação do programa essas questões ainda estavam sendo resolvidas.    

Como saber se os funcionários estavam sem dormir? Se não vão receber seus direitos? 

Essa é a opinião dele, sendo conjecturas. Nesse contexto, percebe-se que na construção do 

discurso radiofônico do apresentador existe uma atividade intencional, na qual aparece a 

interação da sua opinião com a opinião do ouvinte, que ele transforma em seu aliado no 

discurso. Quando ele fala: “Essa é a opinião unânime na comunidade”, está interagindo com a 

comunidade a qual ele se coloca como porta-voz. 

Segundo Koch (2000), esse fenômeno da produção textual, é entendido como uma 

atividade interacional de sujeitos sociais, tendo em vista a realização de determinados fins.  

Para Pedroso (2002, p. 23) as teorias sócio-interacionais 
 
[...] reconhecem a existência de um sujeito planejador/organizador que, em sua inter-
relação com outros sujeitos, vai construir um texto, sob a influência de uma 
complexa rede de fatores, entre os quais a especificidade da situação, o jogo de 
imagens recíprocas, as crenças, as convicções, as atitudes dos interactantes, os 
conhecimentos (supostamente) partilhados, as expectativas mútuas e as normas e 
convenções sócio-culturais.  

 

Isto significa que “[...] a construção do texto exige a realização de uma série de 

atividades cognitivo-discursivas que vão dotá-lo de certos elementos, propriedades ou marcas 

os quais, em seu inter-relacionamento, serão responsáveis pela produção de sentidos” 

(KOCH, 2000, p.7).  

Apesar da análise ainda estar no início, considerações iniciais já podem ser 

formuladas, pois está evidente que nas diferentes partes do programa o elemento mais 

utilizado é a notícia manchetada, geralmente local: “Casa de Saúde. Hospital de Caridade sai 

em setembro. Chamada de capa para a matéria que está na página 7. Troca na Casa de Saúde 

será em setembro”. 

A notícia manchetada utilizada no programa Olho Vivo se enquadra no gênero 

informativo, obtendo por vezes uma carga interpretativa maior, principalmente nos assuntos 

locais, quando o apresentador realiza uma contextualização e a inter-relação mais elaborada 

dos fatos ocorridos na cidade é feita. 

Nesse aspecto salienta-se o fato de no mesmo programa o apresentador trazer à tona o 

mesmo problema mais de uma vez, como é o caso dos problemas dos funcionários da Casa de 

Saúde.  
 
Atribuiu a ele, Osmar Terra, o rompimento do convênio assinado no ano passado 
entre o município e o Hospital de Caridade para o gerenciamento da Casa de Saúde.  
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[...] 
Segundo Werner Rempel, líder da oposição, nenhum dos motivos alegados pelo 
prefeito Cezar Schirmer no documento que comunica a direção do HC de romper o 
contrato são pertinentes à luz da legislação.  

 

Ao colocar ênfase nas notícias das irregularidades praticadas pela administração 

municipal, apresenta de maneira indireta, a sua crítica à administração. 

A noticiabilidade é regulada por valores-notícia, que segundo explica Hohlfeldt (2001, 

p. 39), “conjunto de elementos e princípios através dos quais os elementos são avaliados pelos 

meios de comunicação de massa e seus profissionais em sua potencialidade de produção de 

resultados e novos eventos, se transformando em notícia”.  

Hohlfeldt (2001, p. 39), completa que o processo produtivo e a legitimação das 

notícias determinam o conceito de noticiabilidade, ou seja, a aptidão potencial de um fato para 

se tornar notícia ou, “dito de outro modo o conjunto de requisitos que se exige de um 

acontecimento para que ele adquira existência enquanto notícia”.  

 

- Programa Olho Vivo - 27.08.09, da 07 as 10 horas. 

A manchete inicial do programa, nesse dia, é: “O Diário de Santa Maria. Por que o 

bloqueio dos bens não foi para todos? Em 151 páginas, a Juíza Simone Barbisan Fortes 

detalha as decisões tomadas na ação de improbidade administrativa contra a Governadora 

Yeda e mais oito pessoas”. 

Nesse dia depois de um breve comentário sobre a fraude do DETRAN, o apresentador, 

direciona o programa para o problema da Casa de Saúde. Explorando uma pequena notícia de 

maneira ampla, interligando-a a informações anteriores referentes ao tema. Essa característica, 

identifica o programa como sendo informativo-opinativo, pois busca informar e posicionar o 

ouvinte a respeito de determinados assuntos, a partir da percepção do apresentador, que 

através do seu discurso, influencia o público.  

A notícia local refere-se à auditoria feita no HCAA e, que culminaram com a perda da 

administração da Casa de Saúde por esse Hospital:     

 
O provedor do [Hospital de] Caridade, Walter Jobim Neto, afirma que a auditoria é 
um procedimento normal de prestação de contas e que o Caridade nada tem a temer 
e que disponibilizará todos os documentos exigidos pela Prefeitura. Só que discorda 
dos motivos apontados pela Prefeitura para romper o convênio e diz que nenhum 
deles é justificável com o que foi dito. Uhum. Ainda, é claro, vai se ter muito o que 
falar. Acho que dessa questão da Prefeitura, o melhor mesmo, o melhor, resumo, 
não é, está claro que não são as justificativas da Prefeitura. Aquelas justificativas 
são pífias. Não encontram guarida, são facilmente, serão facilmente derrubadas à 
medida em que se confrontarem os dados. O que de fato fica evidente é a autoridade 
do Executivo. Isso sim, o que mostra o poder do Executivo, né? Quem pode, pode. 
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Quem não pode, se sacode. Quer dizer, se o Schirmer quer, ele manda fazer. Se o 
Schirmer quer romper, ele rompe. Isso é poder. E é isso que tá aqui em jogo. A 
autoridade. Não é um processo de discussão com a comunidade. Vamos mudar o 
Hospital de Caridade? A comunidade quer mudar a gestão da Casa de Saúde? É 
uma coisa que o PT pratica muito. Essa questão de participação, de debate, de 
ouvir a comunidade. Nada disso. É assim. Pronto. É assim. Cumpra-se. Essa é a 
autoridade e esse é o poder de mandar fazer. Manda quem pode, obedece, como é 
que é, Luiz Fernando?  Quem precisa, né? Então, essa é uma questão de jogo de 
autoridade. O resto é a gente poder justificar os pingos nos is. 

 

No texto em destaque percebe-se claramente que a partir de um pequeno ponto, o 

apresentador, revela a sua opinião em um tempo grande do programa. Assim, ele vai 

discorrendo sobre o que pensa, sobre como percebe a informação e coloca no ouvinte a 

dúvida, quando deixa frases incompletas, quando faz perguntas ou usa sons e silêncios que 

provocam o ouvinte e o convida a pensar.  

 Diante dessa constatação apresenta-se a explicação de Koch, para explicar como 

ocorre a construção dos sentidos, a partir do discurso jornalístico.  

 Para Koch (2000, p. 25): 
 
Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma 
atividade comunicativa global, diante de uma manifestação lingüística, pela atuação 
conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva, 
sociocultural e interacional, são capazes de construir, para ela, determinado sentido. 
Portanto, à concepção de texto aqui apresentada subjaz o postulado básico de que o 
sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, no curso de uma interação.  

 

Pêcheux (1990) aponta fato de se olhar apenas para a estruturação interna dos textos e 

dos discursos. Para este autor, não é possível analisar um discurso como um texto, pois o 

texto é compreendido por ele como um conjunto de mecanismos formais produzidos em um 

discurso dado em circunstâncias específicas. No processo de produção de um discurso, 

segundo Pêcheux, esse processo não começou no sujeito, uma vez que o sujeito entra em um 

processo já desencadeado. O texto nasce, assim, já dentro de um processo, enlaçado na 

política e nos atos políticos que ocorrem na cidade de Santa Maria. 

Sobre a Análise do Discurso, Maingueneau (1997, p.69) considera que: “Fora dos 

“enlaçamentos”, é impossível pensar a relação entre o textual e o institucional em termos de 

interior e exterior, de meio e de fim [...]”.  

 

- Programa Olho Vivo - 28.08.09 

 

 No programa do dia 28, o radialista não faz menção ao problema da Casa de Saúde. 

Durante o tempo do programa foram apresentadas informações sobre os processos que a 
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Prefeitura é alvo de dois inquéritos. Promotoria investiga seleções da Prefeitura. Ministério 

Público de Santa Maria abriu dois inquéritos para verificar processo seletivo em Programas de 

Saúde e Formação de jovens. 

 Os comentários do jornalista são bem claros no que se refere à sua intenção de 

desconfiar das explicações dadas pela Prefeitura Municipal. Ele não afirma que não acredita, 

mas sutilmente coloca a sua opinião: “O expediente, o meio, o modo como as informações 

estão circulando na mídia, com respostas do Executivo, beira o ingênuo, pra dizer o mínimo e 

não ofender ninguém, né? É uma ingenuidade as respostas que estão dando”. 

O que depreende a partir do estudo é que a intenção do apresentador fica clara, na 

análise observou-se que quando ele inicia a leitura das manchetes, já direciona a sua opinião, 

dando destaque aos problemas enfrentados pela administração pública municipal. Assim, é 

um discurso opinativo, consistente, da mesma forma que é informativo e atual.  

O trabalho desenvolvido pelo apresentador André Campos, oferece aos ouvintes, as 

informações que já foram consideradas destaque pela imprensa escrita local e regional, bem 

como pela rede Guaíba. Assim, ocorre é a triagem das informações pelo apresentador, que 

elege as que, na sua concepção, seriam do interesse do seu ouvinte e da comunidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda existe muita divergência quanto à autoria da invenção do rádio, entretanto, não 

há divergência sobre a importância que o seu acesso democrático representa. Assim, 

considera-se que o rádio é o meio de comunicação de massa mais versátil e eficiente que 
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existe, pelas suas características de simplicidade, portabilidade e ainda pelo fato de seu acesso 

ser facilitado a todos os que tiverem um aparelho adequado. 

Apesar dos avanços de outros meios de comunicação desenvolvidos com alta performance 

tecnológica, o rádio ainda permanece firme acompanhando o desenvolvimento das sociedades 

e dela tomando parte de maneira indiscutível, conquistou sua liberdade sendo atualmente 

utilizado como o meio de comunicação mais usado para difundir ideologias, cultura, 

informação, lazer e educação. 

Considerando que no Brasil a radiodifusão é um serviço público do Estado executado 

por terceiros através de autorizações ou concessões, o rádio - reconhecidamente o mais 

acessível e popular dos meios de comunicação – ainda não utilizado como um potencial 

aliado importante das políticas públicas. Ainda assim, percebe-se claramente a forte influência 

que os programas de rádio produzem na população, mesmo disputando espaço com os meios 

que utilizam imagem e som, como a televisão e os computadores.   

Cabe ressaltar que uma das grandes vantagens do rádio, decisiva na atribuição do seu 

potencial de meio de comunicação de massa mais popular e de maior abrangência, é 

justamente este fato. Isto o torna o único meio de massa que dispensa totalmente a 

necessidade de o público saber ler para que a comunicação com ele realmente se complete. A 

televisão também poderia lançar mão deste potencial, mas usa legendas, principalmente para 

identificação de entrevistados, o que obriga o telespectador a ser alfabetizado para conseguir 

decodificar integralmente a mensagem. 

Entre as características do rádio que não podem ser classificadas como vantagens, mas 

também são definidoras das possibilidades para sua técnica de produção e sua linguagem, 

estão: a velocidade da emissão da mensagem, o cansaço e a distração do receptor e, ainda, a 

sua ausência.  

A velocidade da mensagem ou a instantaneidade faz com que a comunicação precise 

ser recebida no momento em que é transmitida. Portanto, o ouvinte necessita estar exposto ao 

meio de comunicação que, por contato, não há diálogo direto, não é possível saber como os 

receptores reagem às mensagens, pelo menos no momento em que são transmitidas e com 

exceção do chamado rádio interativo. Por isso, diz-se que o ouvinte está ausente. 

Entre as importantes rádios da cidade de Santa Maria, destaca-se a trajetória percorrida 

pela Guarathan, que pelos profissionais e programas que apresenta alguns agregados a 

veículos de comunicações de âmbito nacional e internacional, confirma seriedade e a 

responsabilidade da emissora com a sociedade em geral. 
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Tido como um dos mais ouvidos programas da Radio Guarathan, está o programa 

Olho Vivo, que há mais de 10 anos é apresentado pelo jornalista André Campos. No 

programa de gênero opinativo, a presença do ouvinte é percebida pelo fato de que o 

apresentador faz com que este esteja atento, como se ele estivesse relatando os fatos da 

comunidade local diretamente para cada um. Assim, o apresentador, faz do seu programa um 

programa dinâmico, informativo, local e ao mesmo tempo opinativo, pois deixa muito clara a 

sua posição em relação á política local e em relação aos problemas enfrentados pela Casa de 

Saúde. 

Apostando no seu conhecimento em rádiojornalismo utiliza a informação manchetada, 

que chama a atenção do ouvinte que deseja saber mais sobre o que o locutor irá informar. 

Desenvolve ainda uma interligação temporal entre as notícias que apresenta, pois faz 

um retrospecto no sentido do ouvinte entender do que ele está falando. 

Assim, finaliza-se tendo alcançado os objetivos propostos por este estudo que analisou 

o discurso do apresentador do programa olho Vivo da cidade de Santa Maria-RS.  
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APÊNDICE 
 

1. Nome, idade, formação do apresentador do Programa Olho Vivo.  
2. Qual é o processo usado na elaboração do programa? Existe um planejamento prévio? 

Explique, por favor. 
3. Como são escolhidos os temas apresentados? 
4. Qual é o objetivo do programa? 
5. Há quanto tempo o programa existe? 
6. Há quanto tempo você apresenta o programa?  
7. Tempo de duração/apresentação do programa. 
8. Você tem conhecimento do perfil do ouvinte? Se sim, qual é esse perfil? Como você 

conheceu esse perfil? 
9. Você interage com os ouvintes? Recebe mensagens deles? Como? Você responde as 

mensagens que recebe? 
10. Ao que se referem as mensagens? 
11. O programa provoca polêmicas? Seu trabalho é bem recebido pela comunidade? PQ? 
12. No seu entendimento, o programa produz modificação nas pessoas, na sociedade? 

Como? Porque? 
13. Quais as mensagens que você tenta transmitir para o ouvinte? 
14. Você utiliza alguma estratégia para captar e prender o ouvinte? (prêmios, promoções, 

etc..) 
15. Caracterize seu programa. Como pensa que ele é e a sua importância para a sociedade. 
16. Como se dá a seleção das notícias que vão ao ar? 

 
 
OBRIGADO. 
Por favor. Ao ter respondido, envie por gentileza para: 
bittencourtmarion@hotmail.com 
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