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RESUMO 

Esta monografia traz um olhar sobre a informação e entretenimento nas rádios FMs e uma 

análise das rotinas produtivas do programa Weekday Afternoons da rádio neozelandesa Life 

FM e do programa Wake Up, da rádio Itapema FM, filial de Santa Maria (RS). Ambos os 

programas mesclam a informação noticiosa com o entretenimento musical, bate-papo e 

interatividade. O programa Weekday Afternoons faz parte de uma rádio cristã evangélica, 

segmentada a um público jovem/adulto. Tem como característica os blocos musicais, 

descontração do comunicador, bate-papo com convidados e notícias a cada hora cheia. A 

Itapema FM tem segmento mais abrangente com foco no público adulto-contemporâneo. O 

programa Wake Up apresenta blocos musicais, destaques dos impressos do Grupo RBS e 

notas relacionadas, principalmente, a serviços e entretenimento, a cada hora cheia. Para o 

levantamento de dados e informações a respeito das rotinas produtivas nas emissoras e 

programas foi utilizada a técnica qualitativa de observação-participante que, também, 

possibilitou a pesquisa sobre os critérios de noticiabilidade utilizados nos programas. A partir 

da visita aos veículos radiofônicos foi possível entender quais valores-notícia norteiam cada 

programa, através da percepção e entrevistas com os produtores e comunicadores. Para 

suporte teórico desta monografia, nas referências bibliográficas foram utilizados autores como 

André Barbosa Filho, Gisela Swetlana Ortriwano, Luiz Artur Ferraretto e Mauro Wolf, entre 

outros. 

Palavras-chave: Informação; Entretenimento; Rádio FM; Valores-notícia; Weekday 

Afternoons; Wake up; 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph research brings a look about information and entertainment on the FM 

Radios and an analyze of productives routines of Life FM‘s show, Weekday Afternoons, from 

New Zealand and Itapema FM‘s show, Wake Up. Both programs mix news information and 

musical entertainment, chat and interactivity. The Weekday Afternoons is part of a Christian 

radio, aimed to a youth/adult target. It‘s characteristics are musical blocks, outgoing 

announcer, talk with guests and news each hour. The Itapema FM have a wider target with 

focus in a contemporary-adult audience. The Wake Up shows musical blocks, headlines of 

RBS‘s Group news papers and notes about service and entertainment, mainly, each half hour. 

To research about productive routines in the stations and shows, a qualitative technique of 

participant-observation was used. It also enabled the research about news criteria used on the 

shows. After the visitation to the stations it was possible to understand which newsworthy 

guide the shows. Throughout the perception and interviews with producers and announcers, 

the understand of those processes were achived. For bibliographic references used as 

monograph‘s theory support, authors such as André Barbosa Filho, Gisela Swetlana 

Ortriwano, Luiz Artur Ferraretto, Mauro Wolf, among others, were consulted.  

 

Key-words: Information; entertainment; FM Radio, newsworthy; Weekday Afternoons; 

Wake Up; 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 O binômio ―entretenimento e informação‖, o que alia a música, o humor e a notícia no 

rádio, vem ao encontro das características do ―fazer rádio FM‖ hoje. A partir desta ideia, 

nasceu a curiosidade de pesquisar e observar como as rádios em frequência modulada 

trabalham, pois o entretenimento e a informação noticiosa estão inseridos em suas 

programações. 

 Em um intercâmbio cultural feito pelo autor na Nova Zelândia percebeu-se que as 

rádios FMs locais mesclavam as músicas e os bate-papos com radiojornalismo, 

independentemente do segmento da emissora. Uma das rádios que chamou a atenção foi a Life 

FM, que tem em seu repertório o pop e rock gospel, e boletins a cada hora cheia.  

 De volta ao Brasil, optamos por estudar a Rádio Itapema FM, que alia o binômio, traz 

músicas de diversos estilos e épocas, com toques informativos a toda hora cheia. A emissora 

despertou o nosso interesse para esta pesquisa, além do conhecimento e proximidade já 

adquiridos com a rádio em Santa Maria (RS). 

Portanto, decidiu-se observar as rotinas produtivas em um programa de cada rádio: na 

Life FM, o programa Weekday Afternoons; e na Itapema FM, o Wake Up. Usou-se, para esse 

objetivo, a técnica de observação-participante, na qual o autor foi a campo e acompanhou o 

processo de produção e apresentação junto aos comunicadores. 

A partir dessa observação-participante, o objetivo foi perceber como é trabalhado o 

entretenimento e a informação em ambas as rádios, com o foco nos programas. Dentro das 

rotinas produtivas de cada emissora, verificar o processo de seleção do que é conteúdo a ser 

levado ao ar naquela rádio e o que se julga ser de valor ou importante ao ouvinte.  

 No segundo capítulo deste trabalho, a Revisão Bibliográfica, foi revista a história do 

rádio, nos aspectos internacionais e nacionais, e o nascimento e crescimento das emissoras em 

FM nas últimas cinco décadas. 

Trazemos, ainda, nos tópicos do segundo capítulo, as características e ideias práticas a 

respeito da informação no rádio FM e o entretenimento, foco da pesquisa em relação aos 

programas observados. Além disso, o advento da internet no rádio e como hoje ela é 

trabalhada nas emissoras também mereceram espaço.  

Também foi feita uma busca histórica sobre a Life FM e Itapema FM, e as 

características de cada uma e dos programas observados e analisados. 
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A metodologia, terceiro capítulo desta pesquisa, narra a observação-participante do 

autor, em ambas as rádios FM, e os detalhes percebidos e colhidos nas etapas das rotinas 

produtivas praticadas pelos produtores e apresentadores. 

A análise dos programas observados vem no quarto capítulo. Foram selecionados 

blocos em que apareceram notícia, informação noticiosa mesclada com entretenimento e/ou 

interatividade com o público. A partir da seleção, foram percebidos os detalhes que regem as 

escolhas das pautas, os valores-notícia, e as características intrínsecas da produção e do 

segmento de cada emissora. 

A conclusão integra o quinto capítulo deste trabalho e foi possível perceber o 

crescimento pessoal em relação ao conhecimento das rotinas produtivas em rádio FM. Com a 

visita às emissoras, as entrevistas e a observação, foi possível concluir e traçar um panorama 

do que cada rádio FM produz dentro do seu segmento e perceber as diferenças e semelhanças 

entre a rádio neozelandesa e a brasileira.      

Essa pesquisa teve, como base bibliográfica, autores que trabalham e refletem a 

respeito da prática radiofônica, entre eles André Barbosa Filho, Gisela Swetlana Ortriwano e 

Luiz Artur Ferraretto. E, também, na linha de pensamento da teoria do newsmaking, 

buscaram-se autores para embasar a pesquisa das rotinas produtivas e valores-notícia, como 

Mauro Wolf, Nelson Traquina e Felipe Pena. A interpretação feita pelo autor a esses autores 

teve como foco a rádio FM e as rotinas produtivas em relação ao entretenimento e à 

informação.   

 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HISTÓRICO DO RÁDIO FM 

 

Muitos países viveram a ―Era do Rádio‖ em meados das décadas de 20 a 50 do século 

XX. Em 1920, nos Estados Unidos, foi desenvolvido o microfone, elemento essencial até hoje 

para qualquer transmissão oral através das ondas radiofônicas. Nesta época, a empresa norte-

americana Westinghouse Eletric and Manufacturing Company tinha aparelhos receptores 

estocados, sobra da Primeira Guerra Mundial. A empresa percebeu a popularidade que as 

transmissões radiofônicas experimentais de Frank Conrad, desenvolvedor do microfone e do 

autofalante vinham tendo e investiu na área, criando a primeira emissora de rádio. Então, no 

começo desta era, a radiodifusão tomou seus primeiros passos de uma maneira rápida, 

baseando-se em programas informativos e de entretenimento. 

No Brasil, a mesma Westinghouse promoveu a primeira demonstração pública de 

radiodifusão sonora, no dia 7 de setembro de 1922, durante a Exposição Nacional do Rio de 

Janeiro, que comemorava o centenário da Independência (FERRARETTO, 2001). Em abril de 

1923, foi fundada, pelo professor Edgard Roquette-Pinto, a primeira estação de rádio 

brasileira com transmissão regular, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.  

Na época da ―Era do Rádio‖, as transmissões de programas de auditório, radionovelas, 

humorísticos e de notícia, ainda, eram nas frequências de amplitude modulada (AM). A partir 

da metade da década de 50, o rádio sofreu uma grande concorrência com a chegada da 

televisão e a ―época de ouro‖ chegou ao fim. A audiência e o faturamento das emissoras 

caíram. Foi preciso uma reestruturação na área da radiodifusão. Neste período, o rádio tornou-

se um ―vitrolão‖, com mais música e utilidade pública, mas sem grandes produções. As rádios 

foram se moldando para atender a um público mais específico. A partir daí, o radiojornalismo 

ganhou impulso.  

Um fator revolucionário neste tempo foi o invento do transistor. O aparelho de rádio 

virou um utensílio portátil, agilizou as informações e permitiu que o ouvinte pudesse 

sintonizar a emissora onde estivesse. 

Nos anos 60, começaram a operar as primeiras emissoras em frequência modulada 

(FM). A pioneira em transmitir com exclusividade em FM foi a Rádio Difusora, de São Paulo. 
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No princípio das rádios FM, a programação trazia ―músicas ambiente‖ para assinantes 

interessados em um background
1
 que parecesse apropriado ao tipo de ambiente 

(ORTRIWANO, 1985, p. 23). A primeira emissora que explorou esse tipo de programação 

alugada por assinantes foi a Rádio Imprensa, do Rio de Janeiro, que também alugava 

aparelhos radiofônicos para lojas e escritórios. 

Na década de 70, houve, ainda, a criação das agências de produção radiofônica. 

Barbosa Filho (2003, p. 44), comenta que essas agências ―apresentavam programas com 

artistas famosos e assuntos de interesse do momento e vendiam as gravações para emissoras 

de menor porte, que não tinham condições de realizar produções desse tipo.‖ 

Segundo Ferraretto (2001), ao longo dos anos 70, as programações das rádios FM 

conquistaram o público jovem e seguiram os modelos norte-americanos. Esse modelo, 

segundo Cyro César (2005), é composto por comunicadores com um estilo popular, bem-

humorados e, que além de locutores, cuidavam da sonoplastia e demais produções da 

programação.  

A seleção do estilo de linguagem usada, os gêneros musicais e artistas a serem 

apresentados, dependem da proposta da emissora e do público que a rádio atinge. A 

segmentação é uma característica do ―fazer rádio‖ FM. De acordo com César (2005, p. 206), 

em relação ao crescimento das rádios FM na década de 80, ―as perspectivas de segmentação 

apresentaram-se mais exploradas e asseguraram um extraordinário potencial de crescimento 

para o meio‖.  

 Nesta nova realidade, na qual se iniciou um processo de divisão de público que se 

consolidou nos anos 80, o rádio reestruturou-se e, mesmo sem recuperar o faturamento de 

outras épocas, reposicionou-se no mercado.  

 

A partir de meados dos anos 70, começa a transformação para que o rádio 

conseguisse sair definitivamente do marasmo em que caiu a partir dos anos 50. A 

tendência à especialização mostrou-se cada vez maior. As emissoras passaram a 

identificar-se com determinadas faixas sócio-econômico-culturais, procurando 

dirigir-se a elas e buscando sua linguagem nos próprios padrões das classes que 

desejavam atingir (ORTRIWANO, 1985, p.24).  

 

 Em 1977, começaram os trabalhos, no Rio de Janeiro, da Rádio Cidade - do grupo JB - 

que, segundo autores, foi a inovadora na nova linguagem do rádio FM no Brasil. Um estilo 

inspirado nos modelos norte-americanos, ainda inéditos no país.  

                                                        
1 Background, traduzindo no contexto significa: ―música de fundo‖. 
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Segundo o professor Roberto Casé, a linguagem e o estilo da Rádio Cidade foram 

marcantes ao ponto de a emissora se tornar uma referência e um modelo ao estilo rádio FM 

brasileiro.  

 

Com a Rádio Cidade, o Brasil experimentou uma linguagem nova, assumidamente 

pop e, em princípio, sem grandes pretensões. Uma forma de se fazer rádio que, em 

pouco tempo, se tornou um padrão para as rádios voltadas ao público jovem em todo 

o país. Não demorou para que a concorrência surgisse, mas, no período entre 1977 e 

1984, a Rádio Cidade foi imbatível e se firmou como uma das FMs mais fortes do 

Rio de Janeiro e uma das mais influentes no Brasil2. 

 

Ainda nos anos 70, em São Paulo, a rádio Bandeirantes FM experimentava o estilo 

―alternativo‖, modelo que foi copiado por algumas outras FMs posteriormente. Havia 

programas como ―Raízes do Rock‖ e ―Noite Alta‖, que, segundo o apresentador Geraldo 

Leite, foi um programa de música, informação e troca de ideias
3
.  

No começo dos anos 80, os jornalistas Luiz Antonio Mello e Samuel Wainer Filho 

trouxeram uma nova programação à rádio Fluminense FM – rádio de Niterói conhecida como 

―A Maldita‖ -, firmando o conceito de segmentação no rádio FM, por ser umas das mais 

influentes emissoras de rock no centro do país. A rádio esteve entre as três mais importantes 

nas classes A e B dentro da faixa etária de 15 a 30 anos (FERRARETTO, 2001, p. 159).  

No Rio Grande do Sul, surgiu uma proposta de programação alternativa às rádios de 

―parada de sucesso‖ e às de ―músicas ambiente‖. A Ipanema FM, nascida em 1983, veio com 

um formato idealizado pelo radialista Nilton Fernando. Ele explica: ―A Ipanema FM era uma 

rádio conceito. Era o ‗ponto alternativo do seu rádio‘, slogan que a gente usava na época. 

Enquanto as outras FMs jovem faziam um rádio gritado, nós conversávamos com o ouvinte. 

Era uma rádio para ouvir e pensar. A gente queria uma emissora diferente de tudo que as FMs 

faziam na época.‖ (NILTON FERNANDO, em entrevista realizada no dia 7 de novembro de 

1998 – trecho de FERRARETTO, 2001, p. 160).  

A rádio Ipanema FM trazia um ecletismo nos gêneros musicais que iam ao ar, mas o 

espaço para o rock foi grande e importante, pois nas décadas de 80 e 90, a história da rádio se 

ligou à da música urbana gaúcha. Foi aberto o espaço para a quantidade de novas bandas que 

surgiam no cenário gaúcho. Em 1994, a Ipanema adotou o slogan de ―a estação do rock‖, 

assemelhando, assim, a sua imagem com a da Fluminense FM.  

                                                        
2
 Artigo ―Saudades da Cidade‖ retirado do site http://www.observatoriodaimprensa.com.br 

3 Artigo ―Rádio FM: Quem te ouviu, quem te vê‖ do livro: Rádio: sintonia do futuro. 
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Quanto à tecnologia, a partir dos anos 80 até os dias de hoje, a modernidade digital 

inseriu-se e continua fazendo parte desse meio. A partir de 1982, o compact disc audio digital 

(CD), começou a ser utilizado pelas rádios FM. As primeiras que utilizaram o CD foram a 

Rádio Jornal do Brasil FM e a Rádio Cidade FM. Posterior a isso, também houve a utilização 

do Mini Disc, tecnologia também digital com maior capacidade de armazenamento que o CD 

e, ainda, utilizado por algumas emissoras. Hoje, os estúdios estão basicamente equipados com 

computadores e, neles, os arquivos digitais de áudio - o MP3 e WAVE. A rádio em frequência 

modulada apresenta qualidade sonora superior à das AMs, mas com um alcance limitado.  

O destaque histórico do rádio, tanto AM como FM, nos dias atuais, é o processo de 

convergência midiática, no qual a Internet se apropria de todos os tipos de mídia: TV, cinema, 

fotografia, texto ―impresso‖ e, claro, o rádio. As emissoras tomaram sua parte neste meio, 

montando sites e, neles, retransmitindo a programação ao vivo, on line. Além disso, o espaço 

virtual comporta já uma longa lista de rádios, unicamente on line e um novo estilo de 

comunicação, os podcasts, que são ―programetes‖ inspirados no modo de fazer rádio, em que 

qualquer pessoa pode produzir e disponibilizar na internet.  

As rádios FM, como percebemos em sua história, têm seu contexto inerente ao 

entretenimento. Mas, em sua maioria, as emissoras não descartam, por completo, a abordagem 

jornalística, o momento em que a informação sobre fatos importantes para os ouvintes, é 

reportada. Segundo Barbosa Filho (2003, p. 37), ―o rádio nos oferece serviços variados no 

campo da informação e do conhecimento: entretenimento, notícias, etc. Há mais de um século 

faz história e estabelece vínculos mediadores com as pessoas em diferentes localidades, com 

suas diferentes culturas e práticas.‖ 

 

2.2  INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO  

 

 Observa-se que estes dois elementos da comunicação social – informação e 

entretenimento - estão inerentes ao processo de produção, emissão e recepção das 

programações radiofônicas das FMs.  

Barbosa Filho (2003, p. 74 apud FAUS BELAU, 1973) diz que a informação tem 

finalidade noticiosa, mantendo ―o ouvinte a par do que acontece de interessante e atual no 

mundo‖; e o entretenimento tem a finalidade de ―proporcionar uma companhia, uma distração 

ao ouvinte‖. 
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 Mas, dentro do universo jovem e adulto contemporâneo das FMs, não há como negar 

que o entretenimento – e neste caso, a programação musical – tem maior espaço de tempo na 

grade da programação diária. E isso é balanceado pela informação noticiosa no final dos 

blocos musicais ou em horas cheias – notícias gerais, esportivas, artísticas/culturais, policiais 

(limitando-se a fatos importantes) – e entrevistas.  

 

Sob essa perspectiva, temos então de um lado a informação sobre os fatos, os 

relatos. Isto é, jornalismo, cuja função é atualizar e orientar o público sobre os 

acontecimentos, interpretando-os; do outro, a informação, o imaginário, a diversão a 

criação. Isto é entretenimento, cuja função é trabalhar o imaginário do público, 
divertindo-o (BARBOSA FILHO, 2003, p. 69). 

 

2.2.1 Informação Radiofônica 

 

Devido às suas características, como a instantaneidade, imediatismo, mobilidade e baixa 

complexidade de sua linguagem sonora (oral, musical e efeitos sonoros), o rádio é 

considerado ―o meio de informação mais eficaz que existe.‖ (PRADO, 1989, p.27). 

Ortriwano (1985, p.78), por sua vez, diz que o rádio, em todo mundo, é o meio de 

comunicação de massa mais popular e de maior alcance público e o mais privilegiado por suas 

características intrínsecas, como as já citadas. 

Conceituando a ―informação radiofônica‖, entramos em uma discussão em que os 

autores discorrem sobre o significado amplo da palavra informação e do significado como 

sinônimo de notícia. Segundo o Novo Dicionário Aurélio (1986), a palavra informação 

significa ―comunicação ou notícia trazida ao conhecimento de uma pessoa ou do público‖. No 

dicionário, a palavra informar significa ―dar notícia ou informação‖. Já o Dicionário de 

Comunicação (2001), classifica informação como: ―conteúdo da mensagem emitida ou 

recebida‖. Também, ―notícia comunicada a alguém ou ao público‖.  

Se tratando do universo radiofônico FM, além da informação como notícia, há 

informações de outras maneiras dentro da linguagem e dos programas das rádios FM: 

trabalha-se com comentários, humor, música (e as próprias chamadas delas), serviço e 

divulgação comercial, indo além da informação noticiosa, o jornalismo.  

 

O objetivo da informação como mensagem radiofônica é manter o ouvinte a par de 

tudo o que de interesse e atualidade ocorre no mundo. Sob esse ponto de vista, 

podemos considerar que ‗pertencem à informação todos os programas regulares de 

notícia, os ocasionais originados pela aparição de uma notícia de excepcional relevo 

e aqueles outros que têm como finalidade levar ao público um conjunto de 
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conteúdos que estão presentes na atualidade sem serem atuais ao máximo. Desse 

modo, a informação radiofônica aparece com algo fluido e flexível, um todo dentro 

da sucessão de mensagens radiofônicas diárias, não como algo isolado dentro da 

programação, com horário mais ou menos fixo e duração determinada. 

(ORTRIWANO, 1985, p.89 apud FAUS BELAU, 1973) 

 

A autora aponta, também, as estratégias adotadas pelas emissoras para a divulgação de 

informações. Existem dois tipos de posturas que as rádios adotam: 

a) transmissão de informação é encarada como um apêndice da programação, apenas 

para cumprir a lei
4
;  

b) a informação constitui a ―espinha dorsal‖ da programação da emissora. 

Essas emissoras são as que dedicam seu tempo, organização técnica funcional e 

programação ao jornalismo. (ORTRIWANO, 1985).  

A autora afirma, então, que as emissoras FM estão, em sua maioria, enquadradas no 

primeiro grupo, onde o jornalismo não é o principal destaque da programação, e sim, 

preenchem o que a lei manda ou há espaços que, espontaneamente, as rádios dispõem para o 

jornalismo – ―dependendo dos objetivos pretendidos pela emissora com a transmissão de 

informação (...).‖ (ORTRIWANO, 1985, p. 95) 

Para a difusão das informações jornalísticas, os formatos utilizados pelas emissoras FM 

de público jovem e adulto contemporâneo – rádios que mesclam informação e entretenimento 

- são as notas e boletins. 

 

2.2.2 A notícia no Rádio FM 

 

 Como percebemos no dia-dia das transmissões radiofônicas de frequência modulada 

com características musicais e de público jovem e adulto contemporâneo, o espaço 

informativo noticioso não é o elemento principal da programação, mas um complemento do 

aspecto ―informação e entretenimento‖ que as rádios FMs se propõem.  

 Para Klöckner (1997), a notícia é a descrição de um fato que interessa à sociedade e, 

por isso, se destaca entre todos os acontecimentos e reúne interesse, sensação, atualidade e 

veracidade.  

                                                        
4 O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, determina, em 
seu Capítulo V, art. 38, letra h: ―as emissoras de radiodifusão, inclusive a televisão, deverão cumprir sua 

finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% de seu tempo para a transmissão de serviço noticioso. 
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 As rádios FM, para reportarem as notícias que julgam interessar seu público, utilizam 

―toques informativos‖, que, segundo Ferraretto (2001), apresenta uma ou duas notícias e é 

transmitido, em geral, nas horas cheias.  

 Para isso, as rádios se utilizam de ―notas‖, que, segundo Ortriwano (1985), ―significa 

um informe sintético de um fato atual, nem sempre inconcluso. Suas características principais 

são o tempo de irradiação, sempre curto, (...), e as mensagens transmitidas mediante frases 

diretas, quase telegráficas.‖ 

 No âmbito das rádios FMs internacionais, em países como Estados Unidos, Austrália, 

Nova Zelândia, por exemplo, existe uma preocupação com a informação noticiosa. A 

transmissão das notícias, na maioria das rádios, tem como característica o boletim - nas horas 

cheias - composto por notícias faladas e sonoras. De acordo com Barbosa Filho (2003, p. 92), 

o boletim é um:  

(...) pequeno programa informativo com no máximo cinco minutos de duração, que é 

distribuído ao longo da programação e constituído por notas e notícias e, às vezes, 

por pequenas entrevistas e reportagens. A veiculação de boletins, quase sempre 

acontece nas chamadas ‗horas cheias‘ (...). 

 

Ortriwano (1985, p. 93) complementa que o boletim tem característica musical de 

abertura e encerramento. É elaborado com um roteiro, o script, e os assuntos podem abranger 

notícias locais, nacionais e internacionais. ―Tem por função manter o ouvinte informado sobre 

os acontecimentos mais importantes entre uma emissão e outra.‖ 

Geralmente, tanto as notas e os boletins, vêm acompanhados de informações de 

serviço, como a previsão do tempo e informativos da situação do trânsito. 

 

2.2.3 O Entretenimento no Rádio FM 

 

 Como vimos, o entretenimento tem como função proporcionar uma companhia ao 

ouvinte, além de trabalhar o imaginário do público. 

Na história do rádio, é percebida a forte presença do entretenimento como gênero 

radiofônico em programas de auditório e radionovelas. Após a decadência da ―era do rádio‖ e 

a emergência de sobrevivência das emissoras, houve a necessidade de uma mudança na 

prática radiofônica. A criação e a ascensão de rádios FMs trouxeram novos modos, talvez 

mais simples, de trabalhar o entretenimento mesclando com a informação noticiosa.  

 De acordo com Barbosa Filho (2003), os formatos de entretenimento têm 

características como, por exemplo, a capacidade de se combinar com outros formatos de 
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outros gêneros e de servir de ferramenta para informação, o anúncio, a prestação de serviços, 

para educação e, até mesmo, para o entretenimento. 

A programação musical predomina na maior parte da grade das emissoras de 

frequência modulada. A seleção do estilo musical e dos artistas a serem apresentados depende 

da proposta da emissora e do público que a rádio atinge. Dentro do formato musical das 

rádios, Ferraretto (2001) subdivide a segmentação buscada pela empresa em: musical jovem, 

que é uma programação baseada nos sucessos do momento e que atinge um público de 15 a 

25 anos e conta com comunicadores humorados e com agitação anunciam; musical adulto, 

que atinge um público superior a 25 anos e transmite música contemporânea e flashbacks; 

musical popularesco, que tem uma identificação com a classe C e apresenta musical de fácil 

apelo junto ao público.  

No decorrer de cada dia, os programas fixos da semana são divididos, geralmente, 

pelos turnos da manhã, tarde e noite.  Segundo Barbosa Filho (2003), a programação musical 

é uma sequência de programas com blocos musicais envolvidos por blocos menores de 

anúncios comerciais, de chamadas (textos institucionais), de serviço, jornalísticos e de 

entretenimento.  

A mobilidade do rádio proporciona a cobertura de eventos artísticos e a transmissão 

―ao vivo‖. Barbosa Filho (2003) considera que ―os espetáculos públicos, objetos de 

transmissão radiofônica, tornam-se programas de rádio.‖  

Um elemento essencial para o gênero radiofônico do entretenimento é a interatividade. 

A participação do público ganha forças com a possibilidade de contato via internet. O telefone 

sempre foi o meio de comunicação com a emissora, tanto no estúdio com o comunicador, 

como na redação. Tanto pelo telefone como por e-mail, o ouvinte tem a possibilidade de 

participar dos momentos interativos de entretenimento, como jogos de perguntas e respostas, 

onde o ouvinte é contemplado com algum brinde da rádio, ingressos para shows ou CDs. Os 

dois meios de contato possibilitam, também, a difusão das opiniões do público sobre algum 

assunto pautado ou na própria programação. 

 

2.3  A INTERNET E O RÁDIO FM 

 

O ciberespaço modificou o modo de fazer comunicação social e de obter informações, 

influenciando nas características de todos os tipos de mídias. Ao invés de ser mais um 

concorrente aos veículos de comunicação, a Internet fortaleceu ainda mais as possibilidades 
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de comunicação, em especial o rádio. As emissoras radiofônicas souberam se adaptar aos 

avanços tecnológicos, ingressando no meio on-line. 

 

A Internet não acabará com o rádio. A Internet não concorre com o rádio; é a 

salvação deste. O avanço tecnológico não deixa outra saída para o rádio senão a 

Internet, o que proporcionará um salto de qualidade tanto em propagação como em 

conteúdo e, com isso, pulará a etapa do rádio digital propagado tradicionalmente por 

transmissor e antena. (BARBEIRO, 2003, p. 45) 

   

Na rede mundial de computadores, podemos encontrar as rádios FM – as AM também - 

com seus sites, uma forma de vitrine do trabalho da emissora, sendo uma estratégia no 

desenvolvimento de identidade própria. No meio virtual, as empresas oferecem conteúdos 

adicionais, que, através do veículo rádio convencional, são impossíveis, como fotos, vídeos, 

web cam direto do estúdio, podcasts, programação, playlist (lista de músicas) das músicas já 

tocadas, blogs dos comunicadores – ou seja, a convergência midiática.  

Barbeiro (2003, p. 46) afirma que, via Internet, a interatividade com o ouvinte é 

potencializada.  

 

―O e-mail é instantâneo, faz com que o ouvinte resuma os pontos mais importantes 

de sua comunicação, pode ser facilmente armazenado, encaminhado para outras 

áreas da redação, como pauta, apuração, chefia de reportagem, direção ou até 

mesmo para outro âncora‖.  
 

 

O autor completa dizendo que os e-mails podem servir como material de pesquisa para a 

emissora, para redirecionar a programação.  

A cultura de se ouvir rádio pela Internet ainda não substituiu o velho hábito de ligar o 

aparelho radiofônico em casa ou no carro, por exemplo. Uma pesquisa realizada em 2007, 

pela professora Goretti Maria Sampaio de Freitas
5
, afirma que entre 30 jovens universitários, 

com idade entre 18 a 29 anos, 30% têm o hábito de ouvir rádio pela Internet, mas que 87% 

dos entrevistados têm o costume de ouvir rádio com preferência às FMs. Já entre 30 

adolescentes, com idade inferior a 18 anos, a pesquisa aponta que eles também não adotaram 

o costume de ouvir rádio pela Internet, pois 97% dos entrevistados preferem ouvir no modo 

tradicional, sendo que 67% têm preferência pelas FMs. Este grupo de adolescentes também 

afirma estabelecer uma interatividade junto aos apresentadores de programas: 53% deste 

grupo dizem se comunicar com os radialistas através de telefone e e-mail. 

                                                        
5 Professora da Universidade Estadual da Paraíba/ Doutoranda em Ciências Sociais- UFCG 
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Além dos modos tradicionais de se ouvir rádio, percebe-se que hoje o veículo já não é 

unicamente sonoro, e sim multimidiático. Reforça isso o caso de rádios FM utilizarem 

também outro avanço da tecnologia, o celular, como forma de comunicação do ouvinte, em 

que ele pode mandar torpedos para participar ou opinar sobre a programação. Além de 

substituir o radinho pelos fones de ouvido conectados ao telefone móvel.  

O outro uso da Internet, dentro da produção informativa nas rádios FMs, é a forma 

rápida de encontrar informações noticiosas que interessam ao público. Dentro de um trabalho 

de pesquisa de informação, Ward (2007, p. 70) afirma que ―o meio online pode ter um 

impacto surpreendente sobre esse trabalho, auxiliando na localização de informações, na 

apresentação de ideias de reportagem e na descoberta de fontes, contatos e potenciais 

entrevistados.‖ 

Rádios FMs que não dispõem de uma equipe jornalística para produção de boletins ou 

sínteses noticiosas, têm na internet fontes de informação através de sites confiáveis, assim 

transformando as notícias em notas radiofônicas. Ferraretto (2001, p. 199) comenta que a 

―supervia global serve para obter e complementar informações. Hoje, a maioria das grandes 

empresas de comunicação possui versões on-line de seus noticiários que podem ser acessadas 

de qualquer parte do mundo‖.  

 

2.4  HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS: RÁDIO LIFE FM 

 

 Nos anos 80, começaram as primeiras transmissões em frequência modulada na Nova 

Zelândia. Em 1982, foi inaugurada a primeira rádio comercial FM no país. Na cidade de 

Whakatane, a emissora chamada ―90,7 FM‖ foi a pioneira, mas com pouca duração no ar. A 

primeira rádio que permaneceu no ar foi a Magic 91 FM, mas hoje o espaço pertence à ZM 

FM, famosa rádio jovem neozelandesa. A partir de 1982, novas rádios foram inauguradas 

pelo país. 

 Em 1993, a rádio neozelandesa Life FM – tradução para o português: Vida FM - foi ao 

ar na cidade de Christchurch pelos 99,3 FM. No entanto, a frequência foi alugada por outra 

rádio famosa no país, a More FM, fazendo com que se fechassem as portas para a Life FM 

após curto prazo de funcionamento. Na época, a programação da rádio era composta por 

músicas cristãs e seculares. 

 No anos 90, havia a rádio cristã Rhema que cresceu para 17 estações pelo país durante 

a década, mas estava taxada como ―de tudo para todos‖, pois tinha a característica de tocar 
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músicas do gênero pop/rock – com som e batidas pesadas para algumas pessoas, e, para 

outras, não era pesada o suficiente. Então, em outubro de 1997, dentro do grupo de 

comunicação Rhema Broadcasting Group (RBG), (re)nasceram as rádios Life FM e Southern 

Star, cada uma para um público de gerações diferentes.  

 Com sede na maior cidade neozelandesa, Auckland, a rádio Life FM recomeçou suas 

transmissões, com 100% de músicas cristãs – na linha pop/rock contemporâneo - para a 

região onde estava sediada e para regiões de Waikato e Bay of Planty. 

 Com o slogan “Live It” (―Viva Isto‖), a Rádio Life FM atinge um público jovem e 

adulto-contemporâneo de 18 a 39 anos, segundo pesquisa realizada em 2005. Hoje, a 

emissora conta com transmissão em 26 estações pelo país, sendo que seis não fazem parte do 

grupo de comunicação, e sim só retransmitem a programação.  

 Dentro desta programação da Rádio Life FM, as músicas, bate-papos e interatividade 

com o ouvinte, característica dos gêneros de entretenimento em rádio FM (Barbosa Filho, 

2003), dividem espaço com boletins de notícias gerais inerentes às características do 

radiojornalismo. Estes boletins vêm de uma rádio-agência, a Newstalk ZB, que fornece 

material para algumas estações do país, incluindo as da RBG. 

 Esse espaço de boletins na Rádio Life FM tem, em média, de 2 a 3 minutos de duração 

a cada hora cheia e é chamado de News Update (―Atualização das Notícias‖). As notícias são 

das editorias de ―geral‖, ―política‖, ―policial‖ e fecham com um espaço especial para a 

editoria de ―esportes‖. Geralmente, as informações noticiadas contêm sonoras. Em alguns 

momentos, o boletim News Update é precedido por boletins de trânsito da cidade de 

Auckland e de estradas da região. E, sempre, após os boletins, do estúdio ao vivo e dentro da 

programação da Life FM, o apresentador traz a atualização das condições do tempo e a 

previsão para todo o país. Os boletins informativos são reportados a partir das 6h até as 18h. 

No programa matinal, Morning Wake Up (―Despertar Matinal‖), que ocorre das 6h às 10h, há 

News Update a cada meia hora. A partir das 10h, os boletins são transmitidos a cada hora 

cheia. 

 A rádio tem uma preocupação em relação ao conteúdo de suas mensagens. Por ter 

como audiência principal um público cristão, a rádio evita assuntos que não sejam do gosto 

do público ou que não irão acrescentar positivamente no conhecimento. 
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2.4.1 O Programa Weekday Afternoons 

 

 O programa da Rádio Life FM, o Weekday Afternoons – traduzindo literalmente: 

―Tardes da semana‖ – vai ao ar de segunda a sábado, das 14h às 19h – sendo que, aos 

sábados, o programa traz os melhores momentos da semana. Com um caráter descontraído, 

tanto na apresentação como no conteúdo, o apresentador Asher Bastion tem o costume de 

falar sobre as notícias em maior evidência, músicas, histórias interessantes e engraçadas sem 

uma grande formalidade. ―Gosto de transformar assuntos mais sérios ou chatos em 

interessantes e divertidos‖, diz Bastion. 

 A produção do programa é feita pelo próprio apresentador. Para pesquisa do que será 

falado no programa, o apresentador busca informações na rede virtual. O Weekday Afternoon 

tem como viés a programação musical e blocos com conversas. A grande maioria do tempo é 

somente música jovem cristã internacional e neozelandesa. Os blocos de conversa são 

intitulados de Asher and Friends, em que o apresentador convida algum colega da rádio ou do 

grupo RBG para ter conversas sobre cinema, internet, ou algum assunto bem-humorado. 

 Quanto às informações noticiosas do programa, são veiculados a cada hora cheia, o 

News Update. No programa há, também, a participação da audiência por telefone, e-mail e 

torpedos de celular. Por estes meios, os ouvintes participam quando há competições no ar, 

pedidos ou informações sobre músicas tocadas e assuntos para serem conversados. ―Temos 

maior feedback sobre música. Como uma rádio cristã, temos, também, assuntos sobre Deus e 

o que as pessoas têm pensado, como assuntos morais. Às vezes, as pessoas querem saber o 

que é certo e o que é errado‖, comenta Asher Bastion. Ele, também, mantém páginas da Rádio 

Life FM em redes virtuais de relacionamento, como o Facebook e MySpace, para manter 

contato com os ouvintes. 

 

2.5  HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS: ITAPEMA FM 

 

A Rádio Itapema FM iniciou seus trabalhos em 1983, em Florianópolis (SC), na 

frequência 93,7 FM, dentro do Grupo RBS, sendo a primeira no segmento ―adulto-

contemporâneo‖ – vale lembrar que o público ouvinte da Itapema também é composto por 

jovens. Da estréia até 1990, a rádio tinha como linha musical a Bossa Nova e a Música 

Popular Brasileira em geral, e carregava o slogan: ―O Som Brasil Bonito‖.  
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Em 1990, o jornalista Pedro Leite foi convidado para coordenar a Itapema FM e 

transformá-la em um projeto mais abrangente. Então, ampliou-se o conteúdo para músicas 

internacionais sem, necessariamente, serem canções das paradas de sucesso, e sim, do mundo 

inteiro. Foi adotado o slogan: ―O Mundo Toca Aqui‖. ―A Itapema FM preferiu trabalhar sem 

contato com gravadoras. A emissora adquire os discos que prefere tocar. A rádio tenta 

trabalhar de uma maneira independente, mostrando que música é feita em todos os cantos do 

planeta‖, comenta o coordenador.  

A Itapema FM foi a primeira rádio a fazer experiência com rádio digital no Brasil e a 

primeira a ser informatizada, segundo Pedro Leite. A comunicação interna na rádio – 

produção e estúdio – ou produzir notícias e ler no papel, não faz parte da rotina da emissora, 

pois tudo é via computador. Além disso, também foi a primeira a utilizar o Radio Data 

System, que é uma tecnologia que possibilita aparecer o nome da música no visor do rádio do 

carro.  

Em 2003, a rádio expandiu a rede para Joinville (SC). E, em 2004, para Porto Alegre, 

Caxias do Sul e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Até 2007, as emissoras gaúchas da 

Itapema tinham como fio condutor a programação de Florianópolis. Em julho de 2007, a 

Itapema FM mudou o estilo da programação nas emissoras instaladas no Rio Grande do Sul. 

Diferente de como é trabalhada em Santa Catarina, houve uma mudança editorial e musical 

para se aproximar do popular, o estilo local. Assim, foi adotado um modo mais tradicional de 

se fazer rádio, segundo Pedro Leite. Foi decidido que a cabeça de rede do Rio Grande do Sul 

seria Porto Alegre, e não mais Florianópolis. Até então, a cidade de Santa Maria era apenas 

uma retransmissora da programação da capital catarinense e, posteriormente, de Porto Alegre.   

No mesmo ano de 2007, no dia 4 de setembro, foram inaugurados três programas 

locais em Santa Maria (também em Caxias do Sul). A emissora ganhou, assim, sete horas na 

programação da Rádio Itapema FM. Os programas, que permanecem até hoje, são: Wake Up, 

apresentado por Carla Torres que vai ao ar das 6 às 10 horas de segunda a sábado; e, Márcio 

Grings apresenta, às 17h, o programa Fim de Tarde e, das 19h às 20h, o Movimento Itapema, 

ambos de segunda a sexta-feira.   

Quanto aos momentos informativos noticiosos na programação da Itapema FM, há, a 

cada meia hora, o Itapema Informação. Neste espaço, as notícias são reportadas através de 

notas. Não é costume o uso de boletins e sonoras, apenas em caráter especial, como a 

cobertura do vestibular da UFSM, por exemplo. No caráter informativo, além do Itapema 
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Informação, a jornalista Carla Torres comenta que são feitas entrevistas durante a 

programação, com jornalistas do Grupo RBS, patrocinadores e produtores culturais. 

 

O que mantemos fora do Itapema Informação são as entrevistas já padronizadas com 

os jornalistas do próprio grupo (jornal impresso e televisivo) sobre os assuntos 

pautados para as próximas edições. Eventualmente também fazemos entrevistas com 

clientes e sobre promoções da rádio. Além disso, de acordo com o que se vai 

descobrindo, há entrevistas sobre temas e projetos interessantes em termos culturais 

para a cidade e região.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.5.1 O programa Wake Up 

  

 Durante as manhãs, de segunda a sábado, a jornalista Carla Torres produz e apresenta 

o programa Wake Up - traduzindo: ―Acordar‖ - na Rádio Itapema FM. O programa, que é 

local de Santa Maria, tem a característica de acompanhar o ouvinte durante o início da manhã, 

com músicas selecionadas e informações úteis para o dia.  De acordo com essas 

características, a apresentadora comenta: 

 

Em relação à programação local, acrescento serviços às informações do Wake Up, 

como a hora certa e temperatura, previsão do tempo a cada hora, orientações a 

respeito de trânsito, saúde, educação, etc., além, claro, das notícias mais ligadas à 

indústria cultural, variedades, curiosidades e afins. Tento me colocar no lugar de 
quem está saindo de casa e precisa se localizar e se orientar, mas também se divertir. 

 

 Segundo Carla Torres, a linha editorial do programa, e da rádio, prioriza as notícias de 

variedades. A orientação em relação às “hardnews”, é que devam ser reportadas apenas 

noticias de grande repercussão nacional ou, eventualmente, local. Há notícias que são 

produzidas na sucursal de Porto Alegre, pelo jornalista Humberto Xavier e enviadas para as 

emissoras da rede. As informações locais, de Santa Maria, e as que a apresentadora seleciona, 

são produzidas e reescritas para linguagem radiofônica por ela mesma.  

 Quanto à seleção musical, de 20 a 30% do bloco são sugestões de ouvintes, além da 

programação padrão vinda de Porto Alegre. O canal de comunicação com a audiência, 

segundo a apresentadora, é via telefone e pelo MSN Messenger. Eventualmente, por e-mail. 

Em relação ao perfil do ouvinte, a jornalista comenta: 

 

(...) adaptamo-nos a um perfil que eu observava disponível (meio carente) até a 

chegada da Itapema por aqui: quem nos ouve geralmente não é mais criança ou 

adolescente, também não se adapta às rádios populares e/ou nativistas que já haviam 

conquistado um público fiel. Percebo nosso ouvinte como um perfil adulto jovem, 

com uma vida agitada e que está ligado tanto ao que passou e se tornou clássico, 
como às novidades musicais e à agenda-setting (das hardnews aos fait-divers). 
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2.6  ROTINAS PRODUTIVAS 

 

O processo de produção dentro de uma rotina de trabalho em relação à notícia é um 

dos focos da teoria do newsmaking que explica que a organização do trabalho cria 

―convenções profissionais ‗que determinam a definição de notícia, legitimam o processo 

produtivo, desde a utilização das fontes até a seleção dos acontecimentos e às modalidades de 

confecção. E contribuem para precaver contra as críticas do público‘‖ (WOLF, 2003, p. 189 

apud GARBARINO, 1982). Wolf (2003) completa dizendo que é estabelecido, um conjunto 

de critérios e de relevância que definem a noticiabilidade de cada acontecimento, isto é, a sua 

―aptidão‖ para ser transformado em notícia.  

 

Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, 

operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa 

de escolher, cotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de fatos, 

uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. (WOLF, 2003, p.196).  

 

Ou seja, os acontecimentos que não correspondem a esses requisitos são excluídos, por 

não serem adequados às rotinas produtivas e aos preceitos da cultura profissional. 

A organização do meio de comunicação é que vai caracterizar as fases das rotinas 

produtivas de cada veículo. As etapas da produção informativa cotidiana presente em todo 

órgão de comunicação, segundo Wolf (2003) são a recolha, a seleção e a apresentação.  

A recolha dos materiais informativos, segundo Wolf (2003), é necessária para dar 

forma ao noticiário. Traquina (2001, p.63), diz que ―as notícias são um resultado de processos 

de interação social entre jornalistas, entre os jornalistas e a sociedade, e entre jornalistas e 

suas fontes de informação.‖ 

A essência do jornalista é ―caçar a notícia‖, ser um recolhedor independente, mas 

―enquanto outrora eram os jornalistas que iam à procura das notícias, atualmente são as 

notícias que ‗procuram‘ os jornalistas.‖ (Wolf, 2003, p. 218) 

 

Na prática, o jornalista da rádio e da televisão está relativamente limitado na recolha 

que pode fazer (...). Até nos órgãos de informação fortes e organizados se verifica, 

na fase da recolha, uma enorme utilização das notícias de agência e de algumas 

importantes fontes institucionais. (WOLF, 2003, p. 219 apud GOLDING-ELLIOTT, 

1979).  

   

O processo de seleção das notícias que serão veiculadas é comparado a um funil, 

destaca Wolf (2003), onde se colocam muitas informações e dados e um número restrito 
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consegue ser filtrado. Tanto na recolha como na seleção, o jornalista decide o que é 

noticiável, de acordo com critérios de relevância estabelecidos pelos valores-notícia, como 

por exemplo: O que é novidade? O que é importante? O que é controverso? O que é 

dramático? O que está geograficamente próximo? O que é culturalmente pertinente? O que é 

imediato? O que é inusitado? etc. Podemos acrescentar, também, em relação às notícias 

reportadas em rádios FM, um outro fator importante para veiculação: ―O que é de interesse da 

audiência da emissora?‖. Esses questionamentos são feitos para chegarmos à noticiabilidade 

de um ou mais acontecimentos.    

Quanto a essa produção em torno da notícia, Lage (2003) comenta que ―os eventos 

estarão ordenados não por sua sequência temporal, mas pelo interesse e importância 

decrescente, na perspectiva de quem conta e, sobretudo, na suposta perspectiva de quem 

ouve.‖ Ou seja, os valores-notícia fazem parte do senso comum das redações e da cultura 

carregada pelo jornalista (PENA, 2006). Nesta perspectiva, são relevados assuntos atuais, de 

proximidade do público, interesse da audiência, fatos julgados importantes para a audiência 

do veículo. 

 A fase de preparação e apresentação, segundo Wolf (2003), é uma restituição à 

informação do seu aspecto de espelho da realidade exterior, independentemente do órgão 

informativo, dentro dos formatos e duração dos noticiários, anulando os efeitos das limitações 

provocadas pela organização produtiva.  

 

A fragmentação dos conteúdos e da imagem da realidade social situa-se, exatamente, 

entre dois movimentos: por um lado, a extractação dos acontecimentos do seu 

contexto; por outro, a reinserção dos acontecimentos noticiáveis no contexto 

constituído pela ‗confecção‘, pelo formato do produto informativo. (WOLF, 2003, p. 

244) 

 

Quando os acontecimentos são reportados ao público, olhando na perspectiva 

radiofônica, o repórter é designado a assistir, analisar e apresentar o fato do ponto de vista 

informativo. Ferraretto (2001) comenta que o modo que se apresentam os fatos pode atribuir 

significados ao texto. ―Uma frase pode expressar algo do ponto de vista do conteúdo das suas 

palavras em si, por exemplo, com um acento irônico, referir-se justamente ao contrário. As 

sutilezas e nuanças vocais imprimem, assim, a um mesmo discurso, significados diversos.‖ 

(FERRARETTO, 2001, p. 307). O autor recomenda que ler os textos antes de ir ao ar e 

conferir com a redação as pronúncias é essencial, pois falar ao microfone exige uma técnica 

em que diversos elementos expressivos mesclam-se.  
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As rotinas produtivas diárias, em uma emissora radiofônica, passam por etapas 

semelhantes às dos vários veículos de comunicação: a busca e captação da informação, 

seleção, redação, edição e veiculação. 

Não se pode descartar também a importância do feedback
6
 da audiência para a 

produção, pois, a partir do público que a emissora atinge é que, também, são pensados os 

conteúdos - música e informação noticiosa - transmitidos no ar. Assim, é levada em conta a 

segmentação da emissora, ou seja, ―oferecer um serviço com destinatário definido, buscando 

também anunciantes adequados a estes ouvintes específicos.‖ (FERRARETTO, 2001, p. 53).  

Nas emissoras de frequência modulada, fazem parte da rotina principal essas etapas 

em relação à programação musical, que é, ―na realidade, uma esteira de programas com 

sequencialidade das execuções musicais‖ (BARBOSA FILHO, 2003, p. 116). Essa 

programação musical também leva em conta o estilo ou segmento, adotado pela emissora, 

como por exemplo, a Rádio Life FM, onde as músicas e informações são de caráter jovem e 

―cristã contemporânea‖.  

Como complemento da programação das rádios, a informação noticiosa que é 

transmitida, está sujeita ―à linguagem do meio, devendo adequar-se a suas características.‖ 

(ORTRIWANO, 1985, p. 91) 

Segundo Del Bianco (2004), um elemento que exerce influência nas etapas das rotinas 

produtivas é a Internet, fazendo parte da realidade das rotinas das rádios. 

 

(...) a influência da Internet pode ser percebida na reorganização de funções, 

distribuição de tarefas, fixação de rotinas; no processamento de textos, coleta de 

informação e recepção; na forma de embalar o produto, armazenagem, manejo do 

texto; na relação com as agências de notícias, na checagem da produção do 

concorrente; no modo como possibilita corrigir e se certificar quanto à veracidade de 

uma informação; na organização das mesas de trabalho na redação a partir de pontos 

de conexão com a rede; no acesso individual do computador e à rede interna de 

dados; no tráfego e transporte de dados no ambiente da redação. Sob o suporte 

digital, a Internet trouxe rapidez e racionalidade  ao fluxo de produção. Sem dúvida, 
ajudou a constituir uma estrutura organizativa que garante a efetividade e a 

padronização de rotinas de trabalho. (DEL BIANCO, 2004, p. 8) 
 

 Del Bianco comenta que, entre centenas de acontecimentos divulgados via Internet, o 

jornalista seleciona aquelas informações que merecem status de notícia. Para não veicular 

notícias com falta de veracidade e informações incorretas, a pesquisa é restringida aos jornais 

                                                        
6 Feedback: “Indícios informativos (percebidos pelo emissor) da reação do receptor ante a mensagem que lhe foi 

transmitida. No processo comunicacional, o feedback estabelece a comunicação biunívoca, fazendo prosseguir o 

fluxo de mensagens. Tal como acorre nos processos cibernéticos, também na comunicação interpessoal, o 
feedback ajuda à fonte apurar os resultados obtidos na transmissão da mensagem , em relação aos seus objetivos 

iniciais.‖ (Rabaça e Barbosa, 2001, p. 303)   
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e agências online oriundos da mídia tradicional pela credibilidade que construíram ao longo 

dos anos.  

 Nesta perspectiva da produção de informação noticiosa com a influência da internet 

para veiculação no rádio, Jung (2004) faz uma crítica: ―Durante anos, imperou o ‗gilete-press‘ 

— as reportagens eram recortadas com uma lâmina de barbear e grampeadas na lauda que 

seria lida pelo apresentador. Com a chegada da informática, outra praga: o ‗control c + control 

v‘. Ninguém mais redige, só copia e cola (...).‖ (JUNG, 2004, p. 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

3.1  A ESCOLHA DOS OBJETOS DE ESTUDO E O PROCESSO METODOLÓGICO  

 

O gosto do autor pelo veículo radiofônico em frequência modulada foi o ponto 

principal para a decisão de analisar as rotinas produtivas de dois programas radiofônicos FM. 

Também, por pensar que o binômio ―informação e entretenimento‖ é uma fórmula – não exata 

– que possibilita a criatividade no trabalho de produção e veiculação no rádio FM.  

Esse veículo, que chega às pessoas nos mais variados momentos e locais do cotidiano, 

como, por exemplo, em casa, carro ou na rua, tem o dever de deixar o ouvinte a par dos 

acontecimentos relevantes. Cada emissora tem seu estilo ou segmento, ou seja, a linha 

editorial das informações transmitidas vai focar o que o emissor julga ser do interesse da 

audiência, assim como os momentos de entretenimento: as músicas, bate-papo, etc.    

Esse ponto - de combinar a informação (radiojornalismo) e entretenimento -, foi o que 

chamou a atenção do autor ao ouvir as rádios neozelandesas, em especial a Life FM. A partir 

de um intercâmbio cultural no país, realizado entre julho de 2008 e fevereiro de 2009, foi 

possível conhecer e perceber as mídias locais. Para um curioso e estudante de Comunicação 

Social, ser apenas um ouvinte não bastou. Então, foi estudada a possibilidade de conhecer e 

observar de perto a produção da Rádio Life FM.  

Para esse presente estudo, foi escolhida uma rádio nacional, além da emissora 

internacional, para que se dinamize o estudo e seja percebida a produção de um programa de 

cada veículo radiofônico de locais diferentes. Em Santa Maria (RS), o autor visitou a Rádio 

Itapema FM, que mescla a informação noticiosa – focando a arte e o cotidiano –, com 

entretenimento, tendo a música como o principal viés, também.   

Nesse estudo qualitativo de observação das rotinas de trabalho de cada emissora, 

usamos a herança dos estudos antropológicos: a etnografia, que é um modo de estudar o grupo 

focado – no caso as rádios Life FM e Itapema FM – usando entrevistas e a observação-

participante como instrumentos de pesquisa. A etnografia, segundo Travancas (in DUARTE e 

BARROS, 2005), é um trabalho de campo com método de pesquisa qualitativa e empírica. 

 

A técnica de pesquisa ―observação-participante‖ consiste na inserção do pesquisador 

no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação 
pesquisada. Esse ―estar lá‖ implica em ter conquistado a aprovação dos sujeitos 

pesquisados para fazê-lo, observando o ambiente e as relações entre os membros do 

grupo social a ser analisado. O pesquisador está inserido no interior do grupo 

pesquisado, acompanha e vive todas as atividades desenvolvidas no local 
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pesquisado. O observador participa da situação concreta que abriga o objeto da sua 

investigação. (PERUZZO in INÊS VOGT, 2008, p. 28). 

 

 

 Para a pesquisa de campo, foi composto um roteiro-base para entrevistas semi-abertas 

aos que participam da produção e apresentação dos programas focados em cada rádio. Além 

disso, é importante que o pesquisador faça, durante a observação dos profissionais e dos 

produtos, a transcrição para o papel dos momentos e detalhes que se percebe da rotina 

produtiva de cada programa. Esses apontamentos foram úteis no momento de redigir este 

presente estudo.  

 

3.2  OBSERVAÇÃO NA RÁDIO LIFE FM 

 

Um dos grandes desafios da observação-participante na rádio neozelandesa Life FM 

foi a preparação, as entrevistas e a observação em si na língua inglesa. Apesar disso, como 

brasileiro e mesmo sem o perfeito domínio da língua nativa daquele país, que é o inglês, foi 

possível perceber bem o funcionamento do ambiente de trabalho da rádio e demais veículos 

da Rhema Broadcasting Group – grupo do qual a emissora faz parte. Houve uma boa 

receptividade ao autor. 

Para encaminhar o estudo de campo na rádio da Nova Zelândia, houve tentativas de 

contato com a produção da Rádio Life FM por e-mail e telefone. Foi estabelecido um contato 

com o responsável pela equipe da emissora, Andrew Urquhart. No dia 13 de fevereiro de 

2009, foi marcada uma visita prévia ao prédio da RBG. Na ocasião, o autor conheceu as 

instalações das rádios (estúdios e equipe) e a sala de redação que abrange todas as emissoras e 

canal de TV do grupo de comunicação. Além disso, houve uma conversa prévia sobre o 

objetivo da pesquisa e o agendamento de um possível dia para observação e acompanhamento 

dos trabalhos de produção – o “shadowing”
7
, que foi marcado para o dia 23 de fevereiro de 

2009, às 9 horas. 

No dia e hora estipulados, o autor assistiu, primeiramente, a reunião de pauta da 

equipe de jornalismo da RBG, na sala de redação, onde se concentram as equipes de produção 

da TV e das rádios do RBG. Esse momento – que o autor pensou ser abrangente com todos os 

veículos – é específico da Shine TV, e foi possível uma aproximação dos jornalistas do grupo. 

Logo após, Allan Lee, diretor de jornalismo da RBG, foi entrevistado para essa pesquisa e foi 

possível compreender melhor sobre a produção de informações noticiosas veiculadas na Life 

                                                        
7 Expressão em inglês usada pela equipe do RBG para se referir à ―observação e aprendizado‖ 
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FM. Também, foi percebido que não há uma reunião de pauta formal entre os jornalistas do 

grupo e a equipe da rádio.  

Durante a entrevista com Lee, uma surpresa: o autor descobriu que as notícias do 

boletim informativo, News Update, da Life FM, provêm de uma rádio-agência de notícias, a 

Newstalk ZB, uma emissora de talk and news e que produz boletins noticiosos para outras 

estações rádio do país. Segundo Lee, o custo financeiro é a razão de contratarem uma agência 

para prover notícia: ―Se tivéssemos produção aqui, teríamos que contratar mais três pessoas, 

pelo menos, para ter a mesma quantidade de informações e isso seria mais custoso. Então 

contratamos da agência, por eles nos oferecerem um produto de qualidade.‖ 

Em torno das 10h, o apresentador Asher Bastion chegou à sala de redação. A produção 

do programa Weekday Afternoon é feita por ele apenas. Assim como em todos os programas 

da Rádio Life FM, os apresentadores são responsáveis pela sua própria produção.  

Para pesquisa do que será falado no programa e sobre as músicas tocadas, Bastion 

busca informações na rede virtual. Durante a manhã, ele organiza o conteúdo e arquiteta as 

ideias para o programa da tarde. Além disso, confere a caixa de e-mail do programa e as redes 

virtuais de relacionamento que ele participa em nome da rádio. 

Enquanto Bastion produzia o programa no computador, o autor conversou com o 

diretor de programação da Rádio Life FM, Elmo Johnstone. Na opinião dele, a rádio exerce a 

função do entretenimento mesclado com informação, usando a música, o bom humor e as 

notícias.  

 

Acredito que, o que cada rádio quer fazer, a razão da produção, é entreter e informar 

e o rádio sempre foi essas duas coisas. Sobre entreter, é algo bem fácil, é fazer as 

pessoas sorrirem, rirem, tocar boa música, é a metade do caminho. E, informar é 

fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo no mundo. Nós aqui na 

Life FM temos muita notícia. Temos dois minutos de boletins a cada hora, e alguns 

comentários sobre as notícias. Eu acho que temos a responsabilidade fazer com que 

as pessoas saibam o que está acontecendo no mundo, não podemos ignorar isso. 

 

 Antes do programa Weekday Afternoons entrar no ar, foi feita a entrevista com o 

apresentador. Ele comenta sobre a produção do programa da tarde:  

 

Eu uso a Internet, principalmente, para saber do que vou falar e faço comentários 

sobre a situação, se é muito engraçada ou se é muito séria. Também conversamos no 

ar com os jornalistas do NZone Tonight (tele-noticiário do canal Shine TV, do Grupo 

RBG). Tento organizar as coisas e procurar o que é relevante para colocar no 
programa. Tem algumas pessoas que costumo levar ao programa, chamo esse 

momento de Asher and Friends (―Asher e amigos‖), eu e mais alguém conversamos 

assuntos gerais, divertidos e relevantes para o programa. 
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 Às 14h, Bastion inicia o Weekday Afternoons com as condições do tempo nas 

principais cidades da Nova Zelândia, após a atualização das notícias com o boletim News 

Update, que é apresentado sempre no final dos intervalos na hora cheia. 

 

 
Asher Bastion grava bloco do Weekday Afternoons antes de ir ao ar no estúdio da Life FM 

 

Os blocos que o apresentador faz ao vivo são raros. Segundo Asher, ele prefere gravar 

os blocos entre as músicas minutos antes de irem ao ar, para evitar pequenos erros. Desta 

forma, há a possibilidade de editar o conteúdo, rapidamente, para ir ao ar com melhor 

qualidade. 

Os primeiros momentos do programa são apenas de anúncios das músicas e novidades 

no playlist da rádio. Isso inclui muitos artistas locais que ganham espaço na rádio – algo 

comum no país, a valorização dos artistas nos espaços midiáticos. 

A cada hora cheia da tarde, Bastion atualiza os ouvintes do tempo depois do News 

Update, que trazia muitas informações, na época, sobre o grande incêndio nas matas da 

Austrália. Houve comentários do apresentador sobre o assunto junto de um membro da equipe 

da rádio.  

Quanto ao espaço noticioso do programa, Bastion comenta: 

 

Eu acho que nossos ouvinte, que são jovens, tem interesse em notícias e no que está 
acontecendo, então acho importante para nós dar uma geral. Eu falo sobre isso no ar, 

os jornalista vem e falam também. A idéia é como os jovens falam de notícia e 

tentamos dar uma perspectiva interessante sobre isso. 
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No começo de uma das gravações de um dos blocos que iria ao ar logo a seguir, por 

volta das 16h, o apresentador convidou o então autor para participar do bloco Asher and 

Friends e falar sobre bandas brasileiras do cenário rock gospel. Então, houve uma pequena 

participação do autor, mostrando trechos de músicas de duas bandas – Oficina G3 e Tanlan
8
 – 

e falando a Bastion e aos ouvintes algumas informações, além de comentar sobre a 

experiência de acompanhar o trabalho da Rádio Life FM. Esse foi um momento tenso, pelo 

fato de que foi preciso pensar e falar o melhor possível na língua inglesa de uma forma que o 

apresentador entendesse, além de compreender as questões e falas de Bastion. Apesar da 

adrenalina do momento, a performance do autor foi um tanto nervosa, mas razoável. 

 

 
Jornalista da Shine TV (à esq.) anuncia, no Weekday Afternoon, os destaques do telejornal 

 

Na sequência, o programa teve a participação de um dos jornalistas da Shine TV, para 

comentar sobre como estava em produção e o que seria veiculado no telenoticiário ―NZone 

Tonight”, além de uma conversa informal sobre as notícias e alguns fatos engraçados da 

internet, como vídeos vistos por eles no Youtube. 

Nos blocos seguintes, houve a participação de um outro integrante da equipe da TV 

para conversar e comentar sobre cinema e alguns filmes da preferência deles. 

Quanto ao contato com os ouvintes, Asher Bastion acompanha o e-mail do programa 

no intervalo das gravações dos blocos. Assim, ele comenta: ―Por e-mail, as pessoas querem 

                                                        
8 - Oficina G3 é a mais popular banda de rock gospel no Brasil. Com 20 anos de carreira, a banda paulista já 
lançou 10 discos. 

  - A banda Tanlan é nova no cenário gospel brasileiro. A banda é de Porto Alegre e tem um álbum lançado.  
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mais informações sobre as canções que estão sendo tocadas ou pedidos de música. Também 

temos um perfil no Facebook e Myspace onde as pessoas podem entrar em contato também.‖ 

 

3.3  OBSERVAÇÃO NA RÁDIO ITAPEMA FM 

 

 Anteriormente ao dia da observação, autor fez uma entrevista, por telefone, com o 

jornalista Pedro Leite, Coordenador da Rede Itapema FM em Santa Catarina e, também, ele 

esteve na direção do projeto de expansão da rádio para o Rio Grande do Sul. Na conversa foi 

compreendido melhor a história da rádio e o segmento que escolheu seguir.  

A amizade com os produtores e apresentadores da Rádio Itapema FM, de Santa Maria 

(RS), facilitou o contato e a visita do autor ao programa Wake Up. A observação da rotina 

produtiva do programa trabalhado pela jornalista Carla Torres foi marcada para o dia 3 de 

agosto de 2009, uma segunda-feira. 

 A emissora se encontra no prédio do Grupo RBS local, onde é concentrado, também, o 

jornal Diário de Santa Maria, a Rádio Atlântida FM e a RBS TV Santa Maria. Mas, cada 

veículo tem seu espaço de produção isolado no espaço físico, sendo assim, a Rádio Itapema 

FM utiliza apenas um estúdio onde são feitas as produções e transmissões dos programas e as 

gravações para comerciais.  

 Na manhã do dia estipulado, por volta das 5h45min, a responsável pelo programa 

Wake Up, Carla Torres, chegou ao estúdio da rádio e conferiu no computador principal o que 

já estava pré-organizado pela sucursal de Porto Alegre que, via rede, faz a seleção musical e 

envia as notas de notícias produzidas pelo jornalista Humberto Xavier. Algumas informações 

para o bloco Itapema Informação, enviadas pelo jornalista da capital, dizem respeito apenas à 

audiência daquela região. Torres comenta que é comum filtrar o que é enviado e acrescentar 

mais notícias de Santa Maria, retiradas dos jornais e sites do Grupo RBS ou de outros sites 

com informações relevantes ao público local. ―É comum eu ligar para órgãos oficiais da 

cidade para conferir algumas informações e noticiar no ar. Também alguns colegas da 

televisão ou do jornal deixam algumas notas aqui para nós sobre as pautas que estão sendo 

apuradas naquele dia.‖ 
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Carla Torres apresenta o programa Wake Up das 6h ás 10h na Itapema FM 

 

Às 6h, o programa entrou no ar com um ritmo suave devido ao estilo da rádio e pelo 

horário matutino, pensando no ritmo do ouvinte. A apresentadora informou a hora, as 

condições do tempo, os meios de contatos com o programa e alguns destaques do que seria 

apresentado durante a manhã. 

Nesse primeiro momento do Wake Up, Torres abriu o MSN Messenger no outro 

computador. Foi percebido que esse meio é a principal via de comunicação com os ouvintes, 

especialmente para pedidos de música, no qual a maioria é atendida. Além disso, a jornalista 

arquiva as críticas e sugestões dos ouvintes em relação à programação; músicas pedidas, mas 

que não estão no playlist; entre outros itens, como ouvir a programação de Santa Maria ao 

vivo pela internet que, até então, não é possível. Ela disse que reporta isso aos diretores de 

produção da sucursal.  

 Enquanto as musicas tocavam no ar, a jornalista continuou sua pesquisa no jornal 

Diário de Santa Maria e em sites e sessões de portais com notícias relacionadas ao 

entretenimento – cinema, música, teatro, etc. A cada final de música, a apresentadora 

informava a hora certa e temperatura. E, em cada meia hora, havia o Itapema Informação, 

com, geralmente, uma nota apenas. No primeiro, às 6h30min, Torres editou uma notícia do 

site do jornal DSM, sobre investimento do governo para o combate ao crack.  

 Durante algumas músicas, Torres comentou, com o autor, que segunda-feira é o dia 

mais tranquilo e com menos informações, pois a maioria dos acontecimentos do fim-de-

semana já não são mais notícia dentro da linha editorial e perfil da rádio. Também, é o dia 
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com menos participação dos ouvintes pela manhã, e que o movimento no MSN Messenger 

aumenta durante a terça-feira. O sábado, conforme a jornalista, é o dia que atinge o máximo 

de participação dos ouvintes via online.  

 Por volta das 7h, ocorreu a apresentação dos destaques do jornal Diário de Santa Maria 

da edição do dia e, logo após, mais uma edição do Itapema Informação, sobre a participação 

da biografia da macaca Chita na mais importante premiação literária inglesa, o “Booker 

Prize”. A nota escolhida pela apresentadora foi retirada de um site cultural e reescrita para se 

adaptar à linguagem radiofônica.  

 Entre 7h45min e 8h, Torres apresentou os destaques do jornal Zero Hora e, depois de 

duas músicas, sendo uma delas do ―Heal the World” de Micheal Jackson, Torres trouxe mais 

uma nota do Itapema Informação, e nesse momento foi sobre o artista e seus álbuns estarem 

nos topos de vendas após sua morte. Após a nota e o comercial, houve a divulgação do 

resultado das loterias da Caixa Econômica Federal. Ela comenta que esses resultados são 

divulgados de segunda a sábado e que, como há muita informação de serviço no programa, os 

resultados das loterias acabam entrando pelo fato de que o público adulto tem mais costume 

de apostar. Além disso, a emissora ―ganha‖, eventualmente, um banner no espaço de loteria 

do jornal Diário de Santa Maria, pois quando o jornal é fechado, algumas vezes os resultados 

não estão disponíveis, mas já estarão disponíveis quando o Wake Up, do próximo dia, for ao 

ar. ―(...) o leitor apostador não fica sem o resultado das loterias, mas vira ouvinte da rádio‖, 

acrescenta Carla.  

 Às 8h30min, usando o site da Revista Imprensa, Torres editou e reportou a notícia em 

que o presidente da República anuncia a importação de computadores para escolas públicas. 

Em torno deste mesmo horário aumentou o número de pessoas no MSN Messenger, pedindo 

músicas ou simplesmente conversando com a apresentadora. Foi percebido que o telefone 

tocou poucas vezes durante a manhã e o e-mail quase não foi divulgado. Até então, apenas 

uma pessoa havia ligado, uma senhora que frequentemente telefona para perguntar sobre a 

previsão do tempo.  

 No Itapema Informação das 9h, precedido da música ―We Are the Champions” na 

versão de Robin Willians, a nota foi sobre o artista e a cantora Whitney Houston que poderão 

assumir a agenda de shows de Michael Jackson. Entre as 9h20min e 9h30min, Torres 

divulgou - tendo como fonte o jornal Diário de Santa Maria – a previsão completa do tempo 

para a semana. E logo depois, recebeu a jornalista Marilice Daronco, do Diário de Santa 

Maria, para comentar os principais destaques, em produção, da edição de terça-feira e as 
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principais notícias na versão online do jornal. Também, houve a participação da jornalista 

Clarissa Schwartz, coordenadora de jornalismo da RBS TV, que apresentou as principais 

manchetes do Jornal do Almoço que iria ao ar ao meio-dia.   

 

 
Jornalista do Diário de Santa Maria anuncia os destaques da próxima edição do jornal no Wake Up  

 

 Às 10h, a edição do dia 3 de agosto de 2009 do Wake Up foi encerrada. A emissora 

entrou, em rede, com Porto Alegre, onde começava o programa A Boa Dica.  

 Torres comenta que não faz uma grande produção e seleção do conteúdo antes do 

programa, e que, esporadicamente, guarda alguma informação para o dia seguinte.  

Como percebido em outras FMs, tudo já está praticamente pronto – seleção musical e 

notícias –, e o que precisa mudar, pesquisar ou criar é prático de fazer com o programa já no 

ar, como é o caso do Wake Up e, também, do programa neozelandês da Rádio Life FM.  

Para complementar o entendimento sobre as rotinas de produção, foram entrevistados 

o redator Humberto Xavier e o coordenador de Produto e Programação da Itapema FM Porto 

Alegre e programação musical da rede no RS, Fábio Codevilla. As questões foram enviadas e 

respondidas via e-mail. 

 

  



4 ANÁLISE 

 

 Neste estudo de observação-participante das produções e transmissões de duas rádios 

FMs foram percebidos aspectos diferentes em relação às redações jornalísticas tradicionais de 

notícias e reportagens. Há pequenas semelhanças, mas as diferenças são grandes nas rotinas 

produtivas. Principalmente pelo foco que as emissoras têm: o entretenimento. E, neste caso 

das rádios estudadas, a música é o principal viés e as poucas notícias reportadas são 

direcionadas ao ouvinte que procura entretenimento, informações culturais e a preferência 

pelo segmento da rádio. Há também o espaço para as notícias de cunho ―geral‖, que abrangem 

fatos que não há como ignorar e não reportar, ou que o apresentador/produtor julga ser 

importante que o ouvinte tenha o conhecimento sobre tal informação.  

Wolf (2003) comenta que as rotinas produtivas têm fases. Dentro desta pesquisa 

percebemos que essas etapas também fazem parte das rotinas de trabalho das rádios FMs (sem 

comparar com as rotinas de um veículo especificamente jornalístico):  

a) a recolha do material a ser transmitido, incluindo a música e as informações 

noticiosas que podem ser referência às músicas tocadas, e tem, como fonte 

principal, a internet - especialmente nas informações noticiosas de entretenimento;  

b) a seleção, visando à programação musical que faz parte do segmento da emissora; 

à informação dentro de uma gama de valores que a emissora (ou 

apresentador/produtor) julga importante ao ouvinte da rádio – incluindo alguns 

valores-notícia citados por Wolf (2003); e, além disso, aos interesses da emissora, 

incluindo os interesses publicitários que subsidiam a maioria dos veículos de 

comunicação;  

c) a transmissão, o resultado das duas etapas anteriores, com a preocupação de que o 

ouvinte se entretenha e esteja informado. Além disso, nessa etapa há o feedback da 

audiência, principalmente por MSN Messenger ou e-mail, que colabora na recolha 

e seleção e, assim, caracteriza a transmissão da rádio ligada ao seu ouvinte. 

Em ambos os programas radiofônicos analisados – Weekday Afternoons, da Rádio Life 

FM, e Wake Up, da Rádio Itapema FM – é trabalhado o binômio informação e 

entretenimento. Quando Barbosa Filho (2003) comenta que a informação radiofônica traz ao 

ouvinte o conhecimento do que acontece de interessante no mundo e o entretenimento é uma 

companhia ao ouvinte, vem ao encontro das características que observamos nos programas 

analisados: a Life FM, com o programa Weekday Afternoons, traz música, humor e notícias de 

entretenimento, mas a cada hora cheia, entra no ar um boletim informativo, o News Update, 
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com notícias gerais e esportes, demonstrando a preocupação da emissora em deixar o ouvinte 

a par da realidade e fatos que são notícia. Como comentou Allan Lee, diretor de jornalismo do 

grupo RBG, os jovens se interessam por isso. Já o programa Wake Up, da Itapema FM, tem 

uma preocupação maior com o serviço, como divulgações de eventos e manifestações 

culturais, destaques dos veículos da RBS (como os jornais Zero Hora e Diário de Santa Maria, 

e a RBS TV) e notícias relacionadas ao entretenimento. Em alguns casos, ocorre o link da 

música com a informação relacionada ao artista. Mas, também, em alguns blocos do Itapema 

informação, há notícias gerais julgadas interessantes ao público como, por exemplo, fatos 

importantes da política da cidade, estado ou país.   

Nesses dois casos é observada a entrada - como já citado - da figura do 

apresentador/produtor, ou seja, é a pessoa (podendo ser jornalista ou não) responsável pelo 

programa. Ela é quem tem a função de anunciar as músicas já pré-selecionadas por um 

programador da emissora ou até mesmo programar as canções, coletar e editar material para 

compor os espaços de informação, ou apenas reportar o que já pode estar pronto e produzido 

por um terceiro. Também recebe o feedback do ouvinte e transforma em conteúdo para o 

programa, inserindo no playlist a música pedida e repassando aos superiores ou refletindo 

sobre as críticas e sugestões. Isso tudo ocorre, muitas vezes, com o programa já em 

andamento ou poucos momentos antes de ir ao ar.  

Um elemento percebido em ambas as emissoras, com a programação no ar, é a auto-

referencialidade. Ou seja, a identidade da emissora sendo constantemente citada e gravada na 

memória do ouvinte através das vinhetas de identificação, chamadas e citações constantes 

pelos apresentadores. Segundo Salomão (2003, p. 110), ―o destaque à identificação da 

emissora é uma preocupação permanente. Uma das maneiras usuais de estabelecer essa marca 

é associá-la a informações dos mais diversos tipos. Desde a hora certa (...) até outras 

informações de interesse do ouvinte (...).‖ Essa auto-referência é ouvida nos mais diversos 

momentos: praticamente em todos os breaks, no rápido intervalo entre as músicas, nas 

vinhetas e chamadas de um bloco musical ou informativo. 

Na Rádio Life FM é corriqueira a prática da auto-referencialidade em vinhetas que 

abrem ou fecham os blocos de bate-papo, pelos próprios locutores, na vinheta do boletim 

News Update, entre outros momentos. Ouvimos alguns exemplos como: “Life FM, Live it!” 

(slogan da rádio citada nos breaks e entre as músicas); “Here is Life FM...” (―Aqui é a Life 

FM...‖ falado no início dos blocos por Asher Bastion); “Life FM, News Update” (vinheta do 

boletim informativo). 
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Eis alguns exemplos na Rádio Itapema FM durante o programa Wake Up: “Na 

Itapema você ouviu....‖; ―Não perde a hora! Itapema, 7 horas.‖; ―Você ouve Wake Up na 

Itapema, 6 horas com 25 minutos, 16 graus.‖; ―Itapema Informação‖ – vinheta pré-gravada do 

bloco informativo;  ―Itapema FM, uma coleção de motivos para você ouvir, agora 20 para as 

7, 16 graus.‖; ―Itapema‖, pequena vinheta pré-gravada por um locutor que anuncia apenas o 

nome da rádio antes das músicas ou no final dos breaks. 

Além desse modo de auto-referencialidade citado, as rádios estão integradas a um 

grupo de comunicação. Em virtude disso, as referências aos outros meios de comunicação do 

grupo estão presentes tanto na Itapema FM como na Life FM. A Rádio Life FM faz parte do 

grupo Rhema (RBG). Em virtude disso, há participação dos jornalistas e equipe do canal Shine 

TV – a televisão do grupo RBG – nos blocos intitulados Asher and Friends do programa 

Weekday Afternoons.  

Já a Rádio Itapema FM faz parte do Grupo RBS e, por isso, a referência aos jornais 

impressos que circulam na cidade, como o Diário de Santa Maria e Zero Hora, e à RBS TV 

local, estão presentes no programa Wake Up, em um modo de referenciar o grupo de 

comunicação e a abrangência que há na cidade e região. As chamadas para as manchetes e 

participação dos jornalistas desses meios fazem parte da referencialidade que a rádio promove 

em relação ao grupo de comunicação em que está integrada.  

 

4.1  VALORES-NOTÍCIA NA RÁDIO LIFE FM 

 

 Na Rádio Life FM, os assuntos reportados nas notícias e nos bate-papos entre os 

apresentadores e convidados passam por certos cuidados com o que é transmitido. Na editoria 

de polícia, dentro dos boletins do News Update, a Life FM evita alguns assuntos. Segundo o 

diretor de programação da Rádio Life FM, Elmo Johnstone, a rádio tem um controle editorial 

tanto nos comentários no estúdio quanto com relação às notícias que são passadas pela 

agência provedora dos boletins, a Newstalk ZB.  

 

Nós não gostamos de notícias deprimentes como assassinatos e estupros. (...). 

Pedimos para a agência que não passe a nós notícias dramáticas como assassinatos. 

Temos que ter muito cuidado quando falarmos de outras religiões, como, por 

exemplo, islamismo e muçulmanos. Não queremos parecer negativos sobre as 

crenças das outras pessoas. Nós temos nossa crença e eles acreditam em algo 

diferente, então não podemos tocar muito nesse assunto.  
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O diretor de jornalismo da RBG, Allan Lee, também lembra que, além desses assuntos, 

existem outras pautas que são evitadas em virtude de a rádio ter um caráter cristão. 

 

Quando fizemos o contrato com a Newstalk ZB, pedimos notícias familiares e 

amistosas. Não queremos apenas notícias felizes, mas que de alguma maneira não 

sejam ofensivas às pessoas. Também não estamos muito interessados em notícias de 

fofocas de Hollywood. São algumas coisas que nossos ouvintes não têm um grande 

interesse pela natureza cristã que tem a Rádio Life FM. Há mais interesse, talvez, em 

política e notícias do terceiro mundo. A gente pede as notícias dentro de uma linha, 

não chegamos e pedimos: não queremos isso. Mas pedimos para a agência notícias 
dentro de uma linha do segmento que a rádio está. 

 

Johnstone também comenta sobre os assuntos mais delicados e que são conversados 

no ar pelos apresentadores. ―Temos modos diferentes de falar sobre alguns assuntos, como, 

por exemplo, sexo. As outras estações fazem piadas com isso, mas nós aqui temos discussões 

mais sérias sobre esse assunto, como o casamento.‖ 

Um dos papéis do veículo radiofônico, o de formar opinião e ideias, é percebido na 

produção da Rádio Life FM, e das demais emissoras neozelandesas por terem a preocupação 

de orientarem os jovens e demais ouvintes sobre o que acontece no mundo através do 

radiojornalismo. 

Dentro de um conceito diferenciado das emissoras tradicionais, a Rádio Life FM tem 

um caráter e uma gama de ouvintes cristãos e apreciadores do segmento da rádio. As rotinas 

do trabalho de produção no programa Weekday Afternoons – assim como em outros 

programas da emissora e nos outros veículos do RBG – fizeram com que alguns valores-

notícias, comentados por Wolf (2003), se sobressaíssem e que outros fossem criados e 

priorizados, como ―o que é de interesse ao nosso público cristão‖. Percebe-se esse detalhe 

pelo comentário do diretor e jornalismo do grupo, Allan Lee, pois as pautas são pensadas e 

pedidas, via contrato, à agência de notícias com conteúdos que os ouvintes cristãos se 

preocupam e se interessam. Além dos bate-papos, entrevistas e participação do público fazem 

parte de vários blocos do programa Weekday Afternoons. Apesar de a produção noticiosa não 

ter uma equipe formada especificamente para a Rádio Life FM, há o controle editorial do 

conteúdo levado ao ar, ou seja, a própria rádio-agência, a Newstalk ZB, que fornece os 

boletins informativos do News Update, seleciona assuntos que interessam ao público da Life 

FM e evita o que está fora do contrato.  

Observamos que, nas notícias reportadas na emissora, através dos boletins, o valor-

notícia ―o que está geograficamente próximo‖ é relevado em sua maioria. Contudo, ―o que é 

geograficamente internacional‖ aparece com grande frequência em eventos de destaque ou 



40 

 

 
 

curiosidades. Principalmente, notícias dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Oriente 

Médio. Exemplos são percebidos quando dos incêndios nas matas da Austrália, no começo de 

2009; a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos; os conflitos no Oriente Médio; entre 

outras informações. A razão desse grande interesse por notícias internacionais, talvez se deva 

pelo fato de que a Nova Zelândia é um país pequeno, com pouco mais de quatro milhões de 

habitantes. É observado que, no rádio e televisão, o próprio país não ―gera‖ um número 

grande notícias factuais, mas mesmo assim, o que é pauta local tem grande destaque.  

―O que é de interesse‖ e ―o que é novidade‖ do público geral, são relevados nas rotinas 

produtivas também, pois os ouvintes da Life FM, mesmo sendo jovens, têm interesse nas 

notícias internacionais e nacionais nas várias editorias, como, por exemplo, a de política e a 

de esporte.  

A editoria esportiva tem um destaque especial em virtude da paixão neozelandesa 

pelas práticas físicas, como o rúgbi, o cricket e os esportes olímpicos, ocupando, assim, um 

bloco especial no programa Weekday Afternoons e nos boletins do News Update.  

Na Rádio Life FM, também há uma preocupação pelo ―o que é culturalmente 

pertinente‖, mas com um foco no universo gospel, nas atividades que envolvem os grupos 

jovens cristãos, como no principal viés da emissora, a música cristã.  

No programa Weekday Afternoons, o que está mais em pauta é o entretenimento e 

assuntos informais, mas sempre nos limites da segmentação da emissora. As notas, ideias de 

bate-papo com integrantes da rádio ou com o público trazidas pelo apresentador, geralmente 

são escolhas próprias e com o critério de diversão, informalidade, mas, também, com toques 

informativos, opinativos e interpretativos. Podemos aqui acrescentar o ―valor‖ que surge 

dentro dessa perspectiva, ―o que é entretenimento‖, que também norteia a seleção do conteúdo 

a ser levado ao ar. 

 

4.1.1 Seleção de blocos do programa Weekday Afternoons para análise 

 

A visita à Rádio Life FM para a observação participante aconteceu no dia 23 de 

fevereiro de 2009, mas não foi possível obter uma gravação completa do programa, apenas da 

participação do autor e de um News Update (ambos serão usados na análise). Então, para este 

presente estudo, em combinação com a data de observação na Rádio Itapema FM, decidiu-se 

ouvir e gravar o programa Weekday Afternoons, via transmissão online disponível no site da 

rádio neozelandesa, na mesma data do programa Wake Up, ou seja, 3 de agosto de 2009.  
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 Na seleção destes blocos, foi priorizada a produção do programa, ou seja, do próprio 

apresentador, Asher Bastion, como entrevistas, notas e interatividade com a audiência. Os 

boletins do News Update não são prioridades nessa seleção por não serem produzidos pela 

equipe da Rádio Life FM, mas estão presentes, pois é o espaço de radiojornalismo na 

emissora.  

Dia 23 de janeiro de 2009: 

Boletim “News Update”, com duração de 2’20’’, na última hora do programa Weekday 

Afternoons: 

- No “News Update”: 

Quase dois terços dos neozelandeses acreditam que o governo está no caminho certo para 

lidar com os efeitos da recessão. Uma recente enquete mostra que 61% dos entrevistados 

concordam ou concordam fortemente. 11% discordam. A pesquisadora diz que a opinião 

sobre o governo foi uniforme na maioria dos grupos demográficos. Outra pesquisa mostra que 

os trabalhadores se sentem seguros com seus empregos.  

Uma recente pesquisa de uma universidade mostra que limitar a publicidade de “junk food” 

para crianças pode economizar verbas do país no futuro. A pesquisadora da Universidade de 

Otago diz que a Nova Zelândia tem poucas restrições quanto ao marketing de alimentos não 

saudáveis, direcionados às crianças. Tirando o fato que uma em cada três crianças, no país, é 

obesa ou está acima do peso, a doutora aponta que pesquisas internacionais mostram que 

42,8% das crianças acima do peso seguem obesas na idade adulta. Ela comenta que se você é 

obeso e adulto, você pode desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, entre 

outras doenças.  

E agora, esportes: O mentor visionário do West Tigers, Tim Sheen, foi nomeado novo técnico 

do Kangoroos. Sheen já tem 568 jogos como técnico, mais jogos do que qualquer outro 

técnico, incluindo vários títulos em 24 anos de carreira. 

Notícia incompreensível sobre All Blacks. (Rapidez e sotaque carregado do locutor dificultou 

completamente o entendimento para tradução)   

O jogador de basquete americano, Charles Barkley, foi julgado culpado com duas acusações 

por dirigir sob influencia do álcool em uma corte do Arizona.  

Estas foram as notícias e os esportes. 
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O boletim informativo produzido na rádio-agência Newstalk ZB e veiculado na Life 

FM a cada hora cheia inicia com uma vinheta que traz a auto-referencialidade (Salomão, 

2003) à Life FM e o nome do boletim News Update. 

Geralmente, os boletins mesclam pautas factuais das variadas editorias – geral, polícia, 

economia, etc – com notícias de pesquisas recentes, pautas frias e, sempre, notícias do esporte 

local ou australiano e fatos importantes no mundo esportivo internacional.  

 Nessa edição do News Update, há duas notícias que envolvem pesquisas locais, uma 

de opinião e outra da maior universidade do país – cujas pesquisas são frequentemente 

reportadas no boletim. Além disso, três notas sobre esporte.  

 Quando comentado neste trabalho que o país ―gera‖ pouca notícia local, pensa-se que, 

comparado a países de maior extensão territorial e demográfica, as pautas quentes, notícias 

factuais e as “hardnews” aparecem em menor escala. Há também, a escolha editorial da rádio 

que prefere notícias em uma linha menos trágica e dramática – salvo exceções. E essa escolha 

pelos valores-notícia que se referem ao ―que é geograficamente próximo‖, ―o que é novidade‖ 

e ―o que é de interesse do nosso público cristão‖ é encontrado nessa edição do boletim.  

 A questão do que é notícia local – ―geograficamente próximo‖ – encontramos nas duas 

primeiras notícias que trazem informações sobre a opinião pública nacional em relação ao 

primeiro ministro do país e sua atuação contra a crise; e a segunda, a pesquisa da 

Universidade de Otago sobre o marketing dos alimentos não-saudáveis e o índice de 

obesidade nas crianças no país, um problema emergente local. Nesse quadro, também 

podemos acrescentar os outros dois valores-notícia citados, pois a emissora julga ser de 

interesse do público esse tipo de notícia – atual e interessante ao ouvinte. 

 As notícias de esporte, sempre imprescindíveis, acatam os mesmos valores-notícia, 

além do ―o que é geograficamente internacional‖. Na primeira notícia, é interessante perceber 

que não é citado o nome do esporte que está sendo falado e nem o país, apenas o nome dos 

times e o técnico. Isso ocorre devido à familiaridade que os ouvintes e cidadãos neozelandeses 

têm com o rúgbi, mesmo que os times e o técnico em pauta sejam australianos. Poderíamos 

comparar a notícia com uma de futebol, no âmbito brasileiro, pois algumas informações 

parecem óbvias e são passíveis de serem descartadas. A outra nota do boletim, infelizmente, a 

compreensão é muito difícil para quem não está tão acostumado com o sotaque local e a 

rapidez da locução. O que percebemos é que a notícia se refere ao All Blacks, seleção de rúgbi 

neozelandesa que ganha o valor-notícia ―o que é extremamente importante‖, pois a paixão do 

país pelo esporte e a quantidade de notícias diárias em relação ao time é fora do comum. O 



43 

 

 
 

boletim encerra com uma pequena nota sobre o famoso jogador de basquete norte-americano, 

Charles Barkley, e um fato sobre sua atual situação judicial.  

 Nesse boletim, com um pouco mais de dois minutos, há uma gama de valores 

implícitos que envolvem as preferências editoriais da emissora e interesses do público local. É 

um bom exemplo do que a Rádio Life FM tem como viés na escolha editorial das notícias e 

como conduzí-las ao seu público neozelandês formado por, sua maioria, de cristãos 

evangélicos.    

 

Dois Blocos do “Asher and Friends” com a participação de Nícholas Fonseca, com 

duração de 2’, em média, cada bloco:  

- (anúncio das músicas tocadas)... Esse é programa da tarde da Life FM e agora temos o Asher 

and Friends. Estamos aqui no estúdio com um amigo do Brasil, Nícholas! Olá Nícholas!  

- Olá! Como é que vai? – 

 Tudo bem! E você cara, passou o dia aqui na Life FM. Você curtiu? Foi divertido? - Foi tudo 

certo, cara! Conheci todos que fazem a produção por aqui. É bem importante para mim, 

porque sou estudante de jornalismo. Então é legal te conhecer e vir conhecer aqui.  

- Você tinha um programa de rádio no Brasil.  

- Sim, eu tinha um programa de rock cristão, meia hora toda semana. Era legal, foi uma boa 

experiência.  

- Legal! Isso é engraçado, porque o Brasil é conhecido pela música funk e outros estilos como 

esse. Que bandas cristãs que a gente poderia conferir?  

- A banda cristã mais popular do Brasil é a Oficina G3, uma banda de Hard Rock. (Começa a 

tocar uma música da oficina G3 de fundo)  

- Estou com o MySpace da banda aberto, esses caras são mesmo da pesada! Você já foi a 

alguma apresentação deles?  

- Sim, sim! E em 2006 eu fiz uma entrevista com eles para o meu programa no rádio.  

- Que legal! Escuta isso! Bem pesado!  

- Essa música é do último álbum deles chamado “Depois da Guerra”. 

- Ok, legal! Então, para conferir mais de rock cristão brasileiro vai no 

myspace.com/oficinag3. Fique ligado aqui que teremos mais de rock cristão brasileiro. Agora 

no programa, Mumsdollar, umas das importantes bandas kiwis, curte aí!  

 

 (anúncio das músicas e início do segundo bloco)  
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- Esse é o ―Asher and Friends‖ na Life FM, e estamos com um amigo especial, Nic, do Brasil! 

E aí Nic, beleza?  

- Tudo ok!  

- Como se diz “kia ora” ou ―hello‖ em português? É português não é?  

- Sim! Você pode falar Olá! Ou, “E aí, beleza?” (risos).  

- Ok! O Nícholas está aqui viajando pela Nova Zelândia. E lá no Brasil, ele tinha um 

programa de música cristã no rádio e está pesquisando como é a produção aqui na Life FM. 

Também estamos conferindo algumas bandas brasileiras em comparação com as bandas kiwis. 

Agora vamos conferir outra banda brasileira. Nic, eles são amigos seus?  

- Sim sim! A banda Tanlan é lá do sul do Brasil.  

- Como se pronuncia o nome deles?  

- Tanlan! T-A-N-L-A-N!  

- Oh, ok!  

- Costumo brincar com eles que a banda é o Switchfoot brasileiro! Por causa do som e das 

letras. Eles compõem muito bem! (começa a tocar uma música da Tanlan de fundo)  

- Como se fala o nome dessa música?  

- Cada Segundo! “Every Secound”!  

- Realmente eles soam como a banda Switchfoot! Uau! Que legal esse som! Se você quiser 

conhecer um pouco mais do Switchfoot brasileiro, Tanlan, vai no myspace.com/tanlan, t-a-n-

l-a-n. Hey Nic, muito obrigado por ter vindo aqui curtir com a gente.  

- Muito obrigado! Muito legal te conhecer e conhecer a Life FM! 

- Tá certo!  

 

Por perceber que renderia um conteúdo diferente na programação, por se tratar de 

bandas de rock gospel brasileiras e um brasileiro para falar delas, Bastion convidou o autor 

para esse momento raro em um dos blocos do Asher and Friends. Apesar de predominar o 

entretenimento nesse bloco e na participação, ―o que é incomum‖ e ―o que é geograficamente 

internacional‖ também são relevados dentro desse contexto. Também, é comentado, nesse 

trabalho, sobre ―o que é culturalmente pertinente‖, mas com um foco no universo gospel, no 

qual a rádio e os ouvintes estão inseridos e capacitados ao entendimento. Então, por essas 

razões e pelo segmento da rádio, é que o autor não escolheu bandas mais populares brasileiras 

mas, sim, as conhecidas dentro do estilo rock gospel brasileiro. 
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 É interessante percebermos como os estrangeiros têm uma visão ―carnavalesca‖ do 

Brasil, além de não saberem exatamente que língua é falada aqui e imaginarem que é o 

espanhol. O apresentador ficou surpreso por saber que no Brasil é produzido rock, além de 

funk e samba, e que há uma grande produção gospel nos mais variados estilos. 

Dia 3 de agosto de 2009: 

Boletim “News Update”, com duração de 2’, às 14h, no início do programa Weekday 

Afternoons: (em itálico, sonoras) 

- No ―News Update‖. 

Protestos estão sendo feitos na alta corte de Auckland... (sequência da notícia 

incompreensível) 

Não há garantias para os empregos cortados em Gisborne, no Prime Sawmill, apesar de 

manter os negócios funcionando. Hoje, dois de cada três empregados foram demitidos, 

deixando apenas 20 empregados restantes. O gerente geral David Anderson diz que a maior 

parte dos demitidos saiu das reuniões da empresa, mas seguem conversando entre si. „Não 

estamos dando garantias às pessoas. A companhia está comprometida em fazer isso 

funcionar. Essa configuração nos dá condições de aproveitar oportunidades de mercado, 

além da confiança no dólar neozelandês.‟  David Anderson completa dizendo que a produção 

vai diminuir, mas vão produzir novos segmentos.  

Uma pesquisa da Universidade de Otago mostra que limpar colchões das camas batendo para 

tirar o pó faz piorar os problemas em pessoas asmáticas. A pesquisa encontrou alto nível de 

ácaros em colchões sintéticos de mais de cinco anos de uso.   

Esportes: última chance para a nova contratação dos Warriors, Brett Seymour, que foi 

expulso do Brisbane and Cronulla, time no qual ele jogava, mas por mau comportamento fora 

dos campos, teve seu contrato encerrado. O jogador diz que pode retomar seu caminho. ‗A 

decisão de mudar foi minha e vão ser grandes mudanças para os próximos anos e eu vou me 

esforçar o máximo para dar o melhor no Warriors.‟ 

A edição das 14h do News Update, do dia 3 de agosto de 2009, inicia com uma notícia 

factual relacionada a um protesto que acontecia naquele momento na corte da cidade de 

Auckland. A notícia seguia com uma sonora da repórter no local, mas a qualidade da 

transmissão comprometeu a compreensão e tradução. Na sequência, uma notícia relacionada à 
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editoria de economia trata da situação financeira e dos trabalhadores de uma empresa do 

interior do país. Nessas duas primeiras notícias percebemos o fator atualidade e local como 

valores para a seleção e reprodução das informações reportadas.  

Como de costume, há uma notícia relacionada a pesquisas e, mais uma vez, 

proveniente da Universidade de Otago. As informações abordam cuidados com a saúde, o que 

é julgado de interesse do público da Life FM e demais cidadãos neozelandeses que 

demonstram no seu dia-a-dia uma preocupação com o assunto. 

Novamente, o esporte está presente e de uma forma direta sem precisar de muitas 

explicações para especificar que as informações são referentes ao rúgbi. Nessa ocasião, o foco 

foi um jogador e seu novo contrato após problemas extra-jogos. Para trazer mais credibilidade 

e objetividade, usou-se uma sonora do jogador para explicar a atual situação do atleta. Mais 

uma vez, o valor-notícia relacionado ao interesse pelo esporte nacional é relevado, pois o 

público procura e consome esse tipo de informação esportiva. 

Como de costume, o uso de técnicas de radiojornalismo nos boletins News Update, 

como as sonoras, estão presentes. O que demonstra a preocupação da emissora em transmitir 

notícias de um modo profissional e com conteúdo agradável e informativo aos ouvintes da 

Rádio Life FM. 

  

Dois blocos sobre “desumanização pela tecnologia”, com duração de 1’30’’, em média, 

cada: 

- No final de semana eu li algo um pouco preocupante sobre nós estarmos perdendo o modo 

humano de nos comunicarmos. Isso tem se tornado irreal. Usamos torpedo, email, Facebook, 

Twitter - falando nisso eu estou no Twitter. Mas esse assunto é porque a internet não é o real, 

é falso, não tem a interatividade face a face. Pensei a respeito do telefone, é um pouco mais 

real, talvez. E o Skype? Skype também, e tem vídeo. É uma ambiguidade da tecnologia dos 

computadores. Mas, os torpedos são ―do mal‖, mas você acaba usando de qualquer maneira. 

Às vezes é necessário. É muito confuso.  

Ligue para cá e dê sua opinião. Você também pode mandar um torpedo se você quiser 

provar que o torpedo está nos desumanizando, ou mande um email.  

 

(Bloco de música)  
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- Life FM! Nesta tarde de segunda-feira, você está curtindo o Asher and Friends. Vamos dar 

uma olhada no que tá rolando no email do programa sobre o assunto interessante da pesquisa 

como enviar torpedos, Facebook, email e coisas da internet que estão ―desumanizando‖ as 

pessoas. Estamos perdendo, nós mesmos, para o computador, virei praticamente um robô, uso 

tudo isso e mais o Twitter. Recebemos aqui algumas opiniões que veem pontos positivos 

nesse assunto. Mas tem um email aqui que diz: ―Resolvi mudar e escrever cartas, o que é 

muito recompensador receber cartas ao modo antigo. Vamos manter os Correios 

trabalhando!‖ (risos) Outro email aqui diz: ―Eu gosto de incomodar as pessoas no Facebook 

porque é mais legal. Na vida real, eu poderia levar um soco!‖ (risos e fim do bloco. Início de 

música.) 

Na primeira hora do programa, o apresentador/produtor apresenta uma ideia sobre um 

artigo que ele leu e julgou interessante trazer ao ar. O assunto sério e atual - elementos da 

internet populares e comuns aos ouvintes jovens – propôs uma ―conversa‖ com o ouvinte 

sobre o tema, mas de uma forma descontraída. No primeiro bloco, ele lança o assunto e o 

convite para o ouvinte participar, instigando o receptor a formar opiniões a respeito de alguns 

meios de comunicação que ele mesmo usufrui e está inserido. Além disso, Bastion não se 

priva de fazer pequenos comentários e opinar a respeito do assunto, tornando, assim, mais 

informal o programa, como ele mesmo comenta que prefere, pois se trata de uma linguagem 

jovem. 

Todos os blocos iniciam com uma pequena vinheta que traz o nome e o slogan da 

rádio. O que vem ao encontro da proposta de Salomão (2003), em relação à auto-

referencialidade. No segundo bloco, após a execução de algumas músicas, Bastion inicia com 

o nome da rádio, afirmando a identidade da emissora, e segue para o assunto que ele havia 

levantado anteriormente, trazendo a opinião própria e os pontos de vista dos ouvintes que 

enviaram torpedos e e-mails. 

Nesse bloco percebemos uma das funções do rádio, que é, além de entreter, formar 

opinião. Nesse caso, o assunto está de acordo com o cotidiano dos jovens, os principais 

ouvintes da emissora. 
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Dois blocos com manchetes do telejornal “NZone Tonight”, com duração de 1’30’’ o 

primeiro; e 2’00’’, o segundo: (em itálico a participação do convidado) 

- (anúncio das músicas tocadas...) Notícias. Vamos às manchetes com Scott Kelso.  

- Teremos uma sobre a regulação de barulhos. Um estudo indica que coisas que fazem sons 

podem prejudicar a audição das crianças.  

- Dê um exemplo.  

- Armas de brinquedo (sons produzidos pelos locutores/onomatopéia de arma de brinquedo). 

(...) Enfim, não sei o que esse cara do estudo quer, mas tenho uma história: Meu filho tem 

tocado bateria por oito meses. Tive que comprar protetores de ouvido para ele. Bateria é 

muito barulho!  

- Será que quando ele crescer não vai ter problemas de audição?  

- E quanto à Igreja? A gente vê pais com crianças e tem o som da pregação, música alta...  

- E o rock na igreja... 

 

(bloco de música) 

 

- (anúncio das músicas tocadas...) Estamos com Kelso, no estúdio. Onde estávamos? ...  

- Notícias! Vamos falar de um arcebispo, porque essa notícia é divertida. Um arcebispo 

inglês tem um certo problema com o uso excessivo de celulares e Facebook, porque ele diz 

que isso cria amizades superficiais.  

- É o que estávamos conversando antes aqui no programa, mas eu estava bem ciente que era 

alguma coisa da Igreja Católica.  

- Eu acho que ele está se confundindo, o Facebook é para reencontrar velhos amigos. A outra 

notícia é sobre um restaurante do KFC, em Sydney, na Austrália, que está sendo processado 

por envenenamento de salmonela e danos no cérebro de uma garota.  

- E foi provado que a doença foi causada por salmonela?  

- Sim, mas não foi provado que veio do KFC. Acho que é muito fácil ficar doente comendo no 

KFC, aquilo é muito gorduroso e nojento.  

- Praticamente não tem frango naquilo (risos)!  

- Há um grande potencial em ter salmonela naquilo!  

 

Os noticiários em geral, no país, abrangem assuntos variados e, como já foi comentado 

nesse trabalho, o que é internacional tem um grande valor nas escolhas das pautas diárias. 
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Nesse espaço dos jornalistas da Shine TV na Rádio Life FM, há uma variação diária de 

participantes. No dia 3 de agosto de 2009, Scott Kelso foi o convidado e, por ser amigo de 

Bastion, ambos tiveram uma conversa informal ao abordarem as manchetes: há comentários 

opinativos, informais e os que fogem do assunto. Na primeira manchete, não fica claro o país 

do pesquisador, e o conteúdo de sua pesquisa gerou uma conversa e comentários humorados 

até o final do bloco entre o apresentador e o jornalista da TV. Um dos comentários é sobre o 

barulho na igreja, assunto que não se ouviria da mesma maneira em outras rádios, mas pelo 

fato da Life FM ser uma rádio de segmento cristão, comentários sobre igrejas e assuntos 

relacionados são comuns, pois fazem parte do cotidiano tanto dos apresentadores como dos 

ouvintes assíduos. 

No segundo bloco, o jornalista traz mais duas manchetes. Na primeira, uma inglesa e 

que, coincidentemente, tem relação com o assunto trazido por Bastion no início do programa 

e gera um comentário opinativo do jornalista em relação ao uso de redes de relacionamento. A 

segunda manchete, sobre uma notícia australiana, também gera comentários em relação ao 

assunto e ambos opinam. 

O valor-notícia aqui percebido na escolha das pautas a serem comentadas, se enquadra 

no ―que é curioso‖ e é tratado de uma forma não muito convencional. É proposital a escolha 

de pautas incomuns a serem comentadas no programa, por fazerem parte do estilo informal e 

extrovertido que Bastion emprega no “Weekday Afternoons”. 

 

Dois Blocos de bate-papo sobre o filme Gran Torino, com duração de 1’20’’, o primeiro e 

45’’, o segundo: (em itálico a participação do convidado) 

- (anúncio das músicas tocadas)... Vamos falar do filme Gran Torino com nosso amigo Slan! 

Então, esse filme é dirigido e estrelado por Clint Eastwood.  

- Sim, diretor, ator e produtor...deve ter ganho um bom dinheiro.  

- Será que esse será o último filme de Clint Eastwood?  

- Não, não mesmo, ele ainda continua por um tempo. Nesse filme, ele é um velho rabugento e 

vive em um bairro onde há atitudes racistas. Então ele construiu seu personagem contra o 

racismo que acontece no bairro em que vive, onde tem vários asiáticos. O personagem é 

vizinho de alguns asiáticos e tem conflitos com eles, mas a história é incrível e faz com que 

ele mude seu modo de ser. Não quero estragar o final do filme contando muito da história, 

mas tem alguns palavrões e um pouco de violência. Também, acho que eles tentam esconder 
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o fato de que a história é bem cristã. Às vezes penso que as pessoas adicionam essas coisas 

(palavrões e violência) para camuflar o moralismo da história.  

- Tá certo, a gente continua com o papo na sequência.  

 

(bloco de músicas) 

 

- Bom... de que filme estamos falando?  

- Gran Torino!  

- Quem que assina?  

- Clint Eastwood! Quão bom o filme é?  

- O filme é muito bom! Você não sabe como esse personagem é brilhante.  

- Então, em Gran Torino o personagem é um senhor anti-racismo que muda sua vida.  

- Sim, por causa de seus vizinhos, ele é uma pessoa caridosa e que gosta de respeito. Não 

quero estragar o final do filme, mas há um belo final cristão, muito poderoso.  

- Tá certo, então, Gran Torino está sendo lançado, não percam.    

 

O entretenimento é pauta do próprio entretenimento, como vemos nesse caso, onde o 

programa traz uma diversidade de temas e assuntos nos bate-papos humorados ou, até, 

informativos. O cinema não fica de fora, mas com um foco dentro da proposta da Life FM.  

 Nessa participação, o comentarista traz uma visão pessoal do filme Gran Torino e 

releva pontos que dificilmente seriam valorizados em outras emissoras. Um exemplo é a 

análise, feita por ele, quanto à quantidade de palavrões e violência para camuflar a essência 

cristã que há no enredo, especialmente no final do filme. Também, o próprio comentário sobre 

―um belo final cristão poderoso‖, é levado ao ar pelo fato de a rádio compactuar com o 

cristianismo e ter um público que entende do que está sendo tratado – valores cristãos – e é 

interessado nesses aspectos. 

 Entretanto, parecem paradoxais alguns momentos de humor e informalidade 

mesclados com valores cristãos. Esse é um estigma que a rádio trabalha, tornando o universo 

cristão jovem, que não se restringe à formalidade eclesiástica, possível de ter uma rotina 

diária normal com atividades de colégio, faculdade, esportes e até festas, com valores cristãos 

como princípio.  
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Bloco de notas, “Bullet Points”,  com duração de 50’’: 

- Internautas planejam o “Megan Fox Freeday”. A atriz que estrelou “Transformers” e, no 

seu novo filme de terror, “Jennifer‟s Body”, cometeu algumas atitudes burras como, 

recentemente, ignorou um menino que lhe ofereceu uma rosa. Esse dia sem Fox soa como 

uma boa ideia. 

 

(segunda nota, incompreensível para tradução) 

 

- Michael Schumacher vai retornar à Fórmula-1, depois de 3 anos, pois um dos pilotos da 

Ferrari está doente. É a Ferrari trazendo seu ―armamento pesado‖! Ele vai apoiar o colega 

para continuar doente e aproveitar a chance!  

 

Esse é um pequeno bloco que se repete duas vezes durante o programa. Nele, o 

apresentador traz notas, escolhidas por ele, de sites de notícia ou entretenimento da internet. A 

escolha é feita para que ele mesmo possa bolar um comentário humorado em relação à 

notícia, afirmando, assim, a informalidade em alguns momentos de seu programa. 

Nessa edição, percebemos mais uma vez que ―o que é curioso‖ e ―o que é 

entretenimento‖ entram nos critérios para a seleção que Bastion faz. Ele inicia com uma nota 

relacionada a uma atriz de Hollywood e um movimento da internet, opinando com um 

pequeno comentário no final: ―Soa como uma boa ideia!‖ 

Na segunda nota, infelizmente a velocidade que o apresentador fala é rápida demais e 

com o sotaque carregado, impossibilitando a compreensão para traduzirmos. 

A terceira nota, Bastion certamente escolheu para fazer a ―piada‖ no final, pois 

Fórmula-1 não é um esporte tão popular no país. Mas, como se tratou de um piloto famoso, 

veio a calhar. Além disso, o apresentador comete um pequeno equívoco em relação a Felipe 

Massa, que não é citado e, também, não estava doente, e sim, ferido.  

 

4.2  VALORES-NOTÍCIA NA RÁDIO ITAPEMA FM 

 

 Na Rádio Itapema FM são priorizadas as notícias com um caráter “light”, como define 

a jornalista e apresentadora do programa Wake Up. Ou seja, percebemos que as de tom 

negativo, como assassinatos, estupros, assaltos, as ditas “hardnews”, não têm muito espaço 

no ar. Torres comenta: 
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A rede pede que as “hardnews” entrem somente quando a informação for de grande 

repercussão, a exemplo do acidente com o avião da TAM, em que pessoas da cidade 

e região estavam envolvidas. Outro caso ―acompanhado‖ foi o de Isabella Nardoni. 

Na programação local, podemos valorizar a cidade e a região tanto na parte das 

variedades quanto na das eventuais “hardnews”. Esse é o ponto interessante de se 

ter uma programação local. 

  

A razão desta postura é que o conceito e o segmento da rádio não têm a preocupação 

de reportar notícias factuais, e sim, focar o lado musical em virtude do público adulto-

contemporâneo – abrangendo uma parcela jovem universitária também – que sintoniza a rádio 

para especificamente ouvir música e informações de variedades e entretenimento. Mas é 

percebido que isso não é uma regra fixa e, sim, apenas um norteamento, pois informações 

pertinentes, mesmo sendo de política, educação, esporte ou saúde, por exemplo, são 

reportadas nos blocos do Itapema Informação, como comenta outro jornalista da emissora, 

Humberto Xavier: ―Priorizarmos basicamente música, esporte, Brasil em geral, economia, 

evento e curiosidades pelo mundo. (...) Descartar tudo que não é entretenimento é perigoso.‖ 

Com estes detalhes percebemos que há valores-notícia, no momento da programação 

informativa da Itapema FM, que estão em segundo plano, como por exemplo, ―o que é 

controverso?‖ ―o que é dramático?‖. Dentro do trabalho de seleção para o que será priorizado 

a ir ao ar, Pena (2006) comenta que esses valores já fazem parte do senso comum na 

produção. Ou seja, quem produz e apresenta já sabe o que selecionar, pois é parte do que o 

veículo julga importante e dentro do segmento em que se propõe. Neste aspecto, ―o que é 

culturalmente importante?‖ e, aqui, mais uma vez surge o ―valor‖ ―o que é entretenimento?‖, 

estão no primeiro plano das produções noticiosas da rádio. Esses valores abrangem assuntos 

relacionados à arte, principalmente, música (bandas, artistas, lançamentos, eventos, etc), 

exposições artísticas (quadros, fotografias), teatro, literatura, cinema, e demais movimentos 

relacionados à cultura e a arte.  

Como a programação musical na Rádio Itapema FM é o que predomina nos 

programas, as informações noticiosas também acompanham as canções tocadas. No dia em 

que observamos o programa Wake Up, houve duas notícias em que o foco (ou havia alguma 

relação) era o artista da música que acabara de tocar. Fabio Codevilla, responsável pela 

programação musical da rede, comenta que esse casamento é proposital, principalmente 

quando há uma data consensual ou relevante. Ou também que Xavier, que é o redator das 

notícias, escreve notas de alguns artistas que estão na programação musical.  

Quanto às informações locais, a apresentadora do programa Wake Up, Carla Torres, 

demonstra preocupação em reportar o que é pertinente a respeito da cidade. ―O que é 



53 

 

 
 

geograficamente próximo‖, um valor-notícia comentado por Wolf (2003), é um interesse que 

a rede no estado do Rio Grande do Sul tem, pois julga ser importante ao ouvinte que busca, 

além de música e entretenimento, informação local. Comenta Carla: ―Na programação local, 

podemos valorizar a cidade e a região tanto na parte das variedades quanto na das eventuais 

“hardnews”. Esse é o ponto interessante de se ter uma programação local.‖ 

Na observação do programa Wake Up, percebe-se que esse aspecto é relevado 

também, quando jornalistas do Grupo RBS de Santa Maria participam do programa. Nesse 

momento há os destaques dos veículos da rede, como o jornal e a televisão local. São feitos 

breves comentários sobre as manchetes, principalmente as relacionadas com a cidade, e o 

convite para que o ouvinte procure mais informações ou o aprofundamento dos assuntos 

nesses outros veículos do grupo.  

Quanto à participação dos ouvintes, observamos que o modo mais utilizado na 

emissora é o MSN Messenger. No início da segunda hora do programa, a apresentadora 

divulga o endereço do MSN Messenger para quem quiser adicionar e conversar com o estúdio 

para, geralmente, pedir música. Mas, também, para apenas conversar com a pessoa que 

produz e apresenta ou fazer críticas e sugestões que são analisadas e, possivelmente, 

encaminhadas à sucursal de Porto Alegre.  

 

4.2.1 Seleção de blocos do programa Wake Up para análise 

 

Na análise da rotina diária do programa Wake Up, selecionamos boletins da edição do 

dia 3 de agosto, como o Itapema Informação, que envolve notícia e, também, música; o bloco 

com destaques dos veículos do Grupo RBS; e o bloco com a participação de jornalistas do 

Jornal Diário de Santa Maria e RBS TV.  

Esta seleção transcrita tem o objetivo de apontar uma visão específica do que foi 

observado e analisado no programa matinal da Rádio Itapema FM. 

Boletim “Itapema Informação”, às 6h30min, com duração de 1’00’’: 

- Um edital público da Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social do Estado vai 

liberar um milhão de reais de recursos para cerca de 44 ações contra o consumo de drogas por 

crianças e jovens. O investimento será dividido entre projetos de prefeituras e instituições 

assistenciais de todo o estado. E abrange três categorias, com tetos mínimos de R$ 50 mil, 25 

mil e 15 mil. A seleção vai ser feita por uma comissão formada por integrantes da Secretaria 

da Justiça e do Desenvolvimento Social, além de organizações da sociedade e especialistas da 
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área. A escolha responde a critérios técnicos, como a capacidade da entidade para atender o 

público pretendido e para gerenciar os recursos. O edital vai ser lançado às 10h, na sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Capital. Mais informações, vocês têm no site do 

Diário: diariosm.com.br.  

 

Os blocos do Itapema Informação iniciam com uma vinheta própria composta por 

efeitos sonoros eletrônicos e a identificação do bloco. Como o boletim é intitulado com o 

nome da emissora, vem ao encontro da ideia de Salomão (2003), quando ele comenta sobre a 

auto-referencialidade utilizada para marcar a identidade da emissora.  

Nessa primeira edição do Itapema Informação do dia, a apresentadora escolheu e 

reeditou, para ser utilizada na linguagem radiofônica, uma notícia proveniente do Jornal 

Diário de Santa Maria, do Grupo RBS. Por ter sido uma manchete em destaque na capa do 

jornal da edição do dia, Carla Torres julgou a notícia interessante ao público, pois o valor-

notícia referente à proximidade geográfica está presente por ser um assunto de âmbito 

estadual e social. Além disso, é a atual pauta da campanha ―Crack, Nem Pensar‖ promovida 

pelo próprio grupo de comunicação. Além disso, ela fez uma referência ao jornal, fonte da 

informação reportada, e um convite para que o ouvinte conferisse a notícia completa na 

versão online no site do jornal.  

 

Bloco de destaques do jornal Diário de Santa Maria, às 6h50min, com duração de 1’52’’: 

- Vamos lá com os destaques do Diário nessa edição de segunda, 3 de agosto. A manchete fala 

‗Crack, Nem Pensar. Região tem só 43 leitos para tratar dependentes.‘ Leia mais nas páginas 

8 e 9. ‗São Martinho da Serra: cerca de 15 minutos depois de se alimentarem, 53 animais 

começaram a cair mortos e outros 15 passaram mal na sexta-feira. Até a tarde de ontem, mais 

7 morreram. Por enquanto a suspeita do dono é de que a ração estivesse com uréia demais e 

tenha, por isso então, matado os animais.‘ Na página 6, toda a reportagem. Esportes na página 

12: ‗Cesar Cielo faz história, em Roma, ao conquistar o ouro nos 50 metros e nos 100 metros 

livres.‘ Gente, no Diário 2, ‗a história de Frota, ator, manequim e bailarino de Santa Maria 

que morreu há 15 anos.‘ Você conhece? Então, vale a pena dar uma passadinha no Diário 2 e 

conhecer a história desse santa-mariense. Também no Diário 2, artes visuais: ‗Escultura do 

grupo Arte Pública em exposição no MASM.‘ Na contra-capa do Diário, destaque para 

Brasileirão: ‗Grêmio goleia Cruzeiro em jogo com gosto de revanche. Tá tudo azul, o 

argentino Maxi Lopez fechou os 4 a 1 que o tricolor aplicou no time mineiro ontem no 
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Olímpico.‘ Na série B, falando ainda de futebol, ‗Riograndense não fez e levou. O primeiro 

gol do Cerâmica foi marcado por Pedro e desconcertou o time de André Tereza que fazia uma 

boa etapa inicial e há muito não sabia o que era perder fora de casa. O resultado ficou mesmo 

no 2 a 0.‘  

 

Bloco de destaques do jornal Zero Hora, às 7h45min, com duração de 3’00’’: 

- Vamos com os destaques da Zero Hora dessa edição de segunda-feira, 3 de agosto. A 

manchete fala que ‗Saúde tenta evitar histeria com a Gripe A. A nova doença gera medo, 

desinformação e desconfiança em relação aos dados oficiais. A Secretaria Estadual tenta 

desfazer os rumores. Ainda, hospitais adiam cirurgias do SUS para abrir leitos. E a rede da 

capital adia o retorno às aulas.‘ Por aqui muitas instituições deveriam começar hoje, mas 

algumas começam no dia 10, outras no dia 17, enfim, na UFSM, no dia 1º de setembro. Pois 

é, a capital também entrou nessa onda. Detalhes nas páginas 4 a 6. ‗Mistério no ar, olha só! 

Garota morre em voo entre São Paulo e Disney. Jaqueline Ruas, de 15 anos, consultou em um 

hospital de Orlando, mas acabou liberada.‘ Leia mais na página 26. ‗Apoio oficial, um milhão 

de reais contra o crack. Municípios, ONGs e entidades ganham apoio do governo do estado 

para luta contra as drogas. Detalhes na página 29.‘ ‗Saída iminente!‘ Quem sabe né?! ‗Sarney 

recebe agora pressão dos colegas liderados por Marco Maciel. Senadores tentam convencer o 

maranhense em renunciar à presidência.‘ Será? A grande foto de capa fala que ‗Em casa é 

goleada. Melhor em campo, Tcheco festeja vitória de 4 a 1 contra o Cruzeiro que repõe o 

Grêmio na corrida pelo grupo da Libertadores.‘ E ainda mais um pouquinho, mais de futebol, 

para completar a dupla Gre-Nal, ‗O Inter desiste de ignorar o fuso japonês, isso porque o voo 

de quarenta horas de Porto Alegra até Tóquio, com escalas em São Paulo, Nova York, fez a 

direção exausta, com a delegação, mudar os planos de descanso.‘ Leia mais no caderno de 

Esportes. Tem uma curiosidade interessante no caderno Meu Filho, da Zero Hora de hoje: 

‗Quem aprendeu a identificar os tipos de choros.‘ As mães e pais precisam disso. Os 

diferentes tipos de choros você confere também no caderno Meu Filho. Um dos primeiros 

modos de se comunicar dos pequenos né?! Então, vamos prestar atenção. Na contracapa aqui 

de Zero Hora, ‗Polo naval vai zarpar. Prevista de ocorrer neste mês a definição do consórcio 

que vai construir oito cascos de plataforma de produção de petróleo com custo superior a 3 

bilhões de dólares vai dar novo impulso ao Polo Naval de Rio Grande, que colhe agora os 

benefícios da descobertas da Petrobras no Pré-sal.‘ Detalhes nas páginas 20 e 21.    
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Nesses dois blocos fica clara a referencialidade ao Grupo RBS, pois a rádio está 

inserida nele e trabalha em conjunto com quem produz os jornais de uma forma indireta. Sem 

uma trilha sonora específica, a apresentadora escolhe e comunica as manchetes e notícias de 

capa e contracapa dos jornais Diário de Santa Maria e Zero Hora, além das que ela julga de 

interesse do ouvinte e leitor.  

No caso do Jornal Diário de Santa Maria, a apresentadora Carla Torres, além de 

comentar as manchetes de capa, contracapa e esportes, também, enfoca os destaques do 

Diário 2 por ser o caderno de cultura e entretenimento, o que combina com o estilo e 

segmento da rádio. Além disso, ela faz um convite ao ouvinte/leitor em relação à notícia 

destaque do caderno: ―Você conhece? Então, vale a pena dar uma passadinha no Diário 2 e 

conhecer a história desse santa-mariense.‖  

Em relação à primeira manchete - ‗Crack, Nem Pensar. Região tem só 43 leitos para 

tratar dependentes‘ -, mais uma vez percebemos a referencialidade devido à pauta do jornal 

fazer parte da campanha promovida pelo Grupo RBS. Nas demais manchetes, o que é 

destaque na capa e contracapa é transmitido e, na maioria das vezes, literalmente o que está 

impresso sem um tratamento na linguagem.   

No caso de Zero Hora, além das principais manchetes da capa e contracapa, a 

apresentadora toma mais liberdade para expressar pequenos comentários sobre as notícias, 

como ―Quem Sabe?‖ e ―Será?‖, no início e fim da manchete sobre a notícia de pedido de 

renúncia de Sarney. Nessa edição, Torres não trouxe os destaques do caderno cultural de Zero 

Hora, mas preferiu falar do caderno ―Meu Filho‖. A escolha se deu pelo fato de que a rádio 

atinge um público adulto. Assim, há grande possibilidade de pais de filhos pequenos serem 

ouvintes da emissora. Nesse momento, a apresentadora também faz um comentário próprio: 

―As mães e pais precisam disso. Os diferentes tipos de choros você confere também no 

caderno ―Meu Filho‖. Um dos primeiros modos de se comunicar dos pequenos, né?! Então, 

vamos prestar atenção.‖ 

 

Boletim “Itapema Informação”, 7h, com duração de 45’’: 

- Lembra da Cheeta? A macaca da série Tarzan está entre os 13 concorrentes ao “Booker 

Prize”. Esse é o mais conceituado prêmio literário da Grã-Bretanha. Ela concorre com uma, 

digamos assim, autobiografia que se chama “Me Cheeta”, Eu Cheeta. É de autoria do escritor 

James Lever. Ele conta em primeira pessoa como a macaquinha se tornou uma estrela de 
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Hollywood na década de 1930. O detalhe é que ele fala da idade e das condições físicas, fala 

mal, tudo isso sobre a atriz Maureen O'Sullivan, que interpretava Jane.  

 

Boletim “Itapema Informação”, 7h30min, com duração de 34’’ 

- E tem coisas que não sabem a hora de acabar mesmo, né?! A Fox vai retomar filmes de 

Alien. A informação é da revista Variety. A produtora contratou Jon Spaihts para escrever o 

roteiro da sequência. A direção deve seguir nas mãos de Ridley Scott, que dirigiu o primeiro 

longa da série lá em 79. Ele é realmente o mais cotado para a direção do longa. Estamos 

esperando aí para essa nova versão de Alien.  

 

 Nos dois boletins que trazem notícias de variedades, e nesses casos literatura e cinema, 

ambas as escolhas foram da própria apresentadora Carla Torres no momento em que ela 

―garimpava‖ notícias em sites de entretenimento. Por ter sido escolha própria e julgar que as 

notícias estavam de acordo ao que a emissora costuma reportar em relação a entretenimento, 

podemos dizer que o valor-notícia aqui é ―o que faz parte do segmento da rádio‖ ou ―o que o 

produtor/apresentador julga interessante‖. No primeiro caso, Torres inicia com uma pergunta 

para ―animar‖ a notícia: ―Lembra da Cheeta?‖, mas não faz comentários complementares.  

 Já no segundo boletim, a apresentadora inicia com um comentário tendencioso que, 

por um acaso, foi previamente feito, em off, pelo autor: ―E tem coisas que não sabem a hora 

de acabar mesmo, né?!‖. Mas, em contrapartida, ela finaliza com outro comentário, 

imaginando que pudesse ter ouvintes que gostem dos filmes de Alien: ―Estamos esperando aí 

para essa nova versão de Alien.‖   

 

Boletim “Itapema Informação”, 8h, com duração de 1’30’’: 

- Música “Heal the World”, Micheal Jackson 

- E parece que a popularidade dele, Michael Jackson, anda mais alta do que nunca. O álbum 

“The Essencial” permaneceu no topo das paradas no país britânico pela quinta semana 

seguida. Imaginem, né, mais de um mês o álbum no topo! Jackson está no topo desde a morte, 

em junho. “The Essencial” e a coletânea “Number Ones” se alternam no topo da parada nas 

últimas seis semanas, inclusive. Na verdade vem há um mês e meio liderando essa parada 

britânica. “The Essencial”, do Michael Jackson, é uma coletânea com os maiores sucessos 

lançada em 19 de julho de 2005 pelo selo da Sony BMG. É uma das mais completas da 

carreira do astro. Lançada em CD duplo, ela traz faixas desde fase o Jackson Five até o último 
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álbum solo do Jackson, “Invencible”. Inclusive “Heal the World” está lá, tinha que estar, 

né?! 

 

Boletim “Itapema Informação”, 9h, com duração de 1’20’’: 

- Música “We Are the Champions”, interpretada por Robin Willians  

- E falando nele, o cantor Robin Willians e a cantora Whitney Houston são os nomes mais 

cotados para assumir parte das 50 datas agendadas para última turnê de Michael Jackson em 

Londres. Michael Jackson, de novo assunto por aqui, né, pois é. Mas a série de shows 

denominada “This is It”, que seria em 2010, no O2 Arena, ficou com a agenda abalada pela 

morte repentina do astro. Com álbum prestes a ser lançado, Robin Willians deve começar uma 

turnê pela Europa neste próximo ano. O novo trabalho de Robin Willians é “Reality Killed the 

Video Star”, e está programado para outubro. Claro, seria bem estratégico para ele fazer esse 

lançamento dessa nova fase no O2 Arena. Sobre a Whitney Houston, ela voltou também. Que 

bom! Uma grande artista, né! Sumida por muito tempo, pois é. O álbum “I Look to You” deve 

chegar agora neste mês de agosto. Assim, é bem possível mesmo que Willians e Houston 

assumam as datas agendadas pelo Michael nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010. 

Cinquenta shows não é fácil, heim? Será que vão ser só esses dois que vão assumir as datas? 

 

Neste trabalho de pesquisa, vimos a programação musical como o viés da maioria das 

FMs, que tem o entretenimento como segmento. E, balanceando isso, a informação, que pode 

trazer, também, o próprio entretenimento como pauta. É o que vemos nesses dois casos acima, 

o casamento da informação e entretenimento. 

 Antecedendo, em duas edições do Itapema Informação, houve a execução de uma 

canção em que o artista foi o foco ou fez parte da notícia reportada no boletim.  

 Torres comenta que há algumas maneiras dessa coincidência ocorrer: o artista ou 

banda pode estar no playlist do Wake Up e ter uma informação relevante ao público sobre eles 

achada na internet ou nos jornais. Essa coincidência pode ocorrer programada pela sucursal de 

Porto Alegre. Também pode acontecer um fato importante sobre um artista e ser notícia, 

então, para completar, toca-se uma música dele, mesmo não estando no playlist. 

 Nesses dois casos selecionados acima, a apresentadora tomou a liberdade de pesquisar 

o que tinha de notícia dos dois artistas para ―casar‖ o Itapema Informação com as músicas que 

já estavam no playlist e precediam o boletim. 
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No primeiro caso, Torres aproveitou o momento em que a morte de Michael Jackson 

ainda era pauta na mídia e trouxe uma informação de uma coletânea do artista que subiu e se 

manteve no topo das paradas. A apresentadora sentiu-se livre para fazer comentários no início 

e no fim do boletim: ―E parece que a popularidade dele, Michael Jackson, anda mais alta do 

que nunca...‖ e ―Inclusive “Heal the World” está lá, tinha que estar, né?!‖. Esse último 

comentário foi feito devido à canção recém ter sido tocada e por ser um sucesso do artista. 

No segundo caso, percebe-se como a pauta do entretenimento ainda estava tendo 

Michael Jackson em foco mesmo depois de um mês de sua morte. A música e a notícia eram a 

respeito de Robin Willians e de que ele iria cobrir a agenda de shows de Jackson.  

Percebemos que a gama de valores-notícia inerentes às rotinas produtivas do Wake Up 

são variadas, mas que a relevância e a preocupação relacionada à ―cultura pop‖ e o 

―entretenimento‖ são os focos da linha editorial informativa e musical do programa e da 

Rádio Itapema FM. 

  

Boletim “Itapema Informação”, 8h30min, com duração de 36’’: 

- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai importar, sim, computadores para as 

escolas públicas se a indústria nacional não reduzir os preços. Ele citou uma informação do 

site O Globo de que o preço médio de cada computador, em torno de 700 reais, ainda é caro. 

Ele usou isso para sustentar a provável decisão de importar essas máquinas. Lula disse que as 

propostas lá fora giram em torno de 100 a 200 dólares, e que por aqui os valores não chegam 

perto disso não.  

 

Sem comentários adicionais, Torres reporta uma notícia retirada do site da Revista 

Imprensa e editada para a linguagem radiofônica. A apresentadora escolheu essa notícia, entre 

muitas outras postadas no site, por perceber que no conteúdo havia uma relevância de cunho 

nacional ao falar de uma decisão tomada pelo presidente da República a respeito da educação 

do país. Ou seja, o valor-notícia que trata de relevância e importância já está inserido na rotina 

de julgamento para escolha de certos assuntos a serem noticiados por Torres no programa 

Wake Up.  

 

Bloco com participação de jornalistas do Grupo RBS de Santa Maria, às 9h35min, com 

duração de 3’40’’ (em itálico, a voz da participação das jornalistas no ar): 
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- É nessa hora que a gente recebe a jornalista Marilice Daronco aqui, do Jornal Diário de 

Santa Maria, e conta os destaques para começar essa semana. Tudo bem, Marilice?  

-Tudo bem, Carla, bom dia aos ouvintes da Rádio Itapema, bom dia aos leitores do Diário e 

também aos nossos internautas do diario.com. Na edição de amanhã, a gente vai dar 

continuidade à série que a gente vem trazendo desde o final de semana e que fala a respeito 

do crack. Na verdade, desde o início do ano, a RBS vem com essa campanha “Crack, Nem 

Pensar”, e é um problema que tem afetado muito Santa Maria, né, devido ao grande número 

de usuários. Se tem ideia de entre 1,5 mil e 3 mil pessoas, mas ainda não existe uma 

estatística oficial, então esses números podem ser mais altos. E amanhã a gente traz, na 

série, a respeito das mulheres, né? Toda a dificuldade, a questão de encontrar leitos é mais 

difícil, muitas são mães e acaba afetando os filhos que não têm esse acompanhamento da 

mãe, né?! Então, a gente traz algumas informações sobre isso na matéria da série de 

amanhã. A gente vai tratar também, no jornal de amanhã, a respeito da Gripe A. Hoje seria o 

retorno de tantos estudantes para as escolas, só que a volta às aulas foi suspensa, né?! Então 

a gente vai mostrar como está essa rotina em casa, o que os pais tão fazendo e o que eles 

podem fazer para que esses próximos dias sem aula não acabe afetando também as crianças.  

- Claro, também tem aquela expectativa de querer voltar e...  

- Claro essa época, na verdade, a época que a gente costuma fazer todos os anos as matérias 

de volta à aulas, a criançada faceira voltando ao colégio e reencontrando amigos, então fica 

aquela situação difícil para os pais em casa. E a gente vai trazer, também, uma novidade em 

relação à reforma da casa do estudante do centro. Local que abriga estudantes aqui da 

cidade e que vai passar por uma reforma geral, aí.  

- Tá Certo! Por enquanto é isso, não é Marilice?!  

- Por enquanto é isso, e a gente convida o pessoal a acessar o diariosm.com.br para 

acompanhar as notícias ao longo do dia. 

- Tá certo! Essa semana está só começando, e nessa edição de terça-feira, na versão impressa, 

tem muito mais. Vinte para as dez, também está na hora dos destaques do Jornal do Almoço. 

E quem nos acompanha hoje é a Clarissa Schwartz. Tudo bem, Clarissa?!  

- Bom dia Carla, tudo bem! Bom dia aos ouvintes da Rádio Itapema. No Jornal do Almoço de 

hoje, vamos estar destacando um assalto que aconteceu em uma agência bancária. Também, 

cinquenta animais, cinquenta bovinos morreram em uma propriedade rural do distrito de São 

Marinho da Serra. Qual será a causa dessa morte, também a gente vai estar mostrando no 

Jornal do Almoço, que destaca ainda também, o Riograndense perdeu na estreia do 
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quadrangular final da série B para o Cerâmica por dois a zero. E estamos no mês da cultura, 

que começou no sábado, e ao vivo vamos ter uma entrevista com o secretário de Cultura de 

Santa Maria, João Luis Roth para falar sobre o que está sendo feito e o que vai ser feito para 

melhorar os espaços públicos de Santa Maria destinados à cultura. Nós somos uma cidade 

cultura que estamos com espaços que estão com estado um pouco difícil e precário. Então, 

tem essa entrevista ao vivo do centro da cidade. Por enquanto é isso.  

- Tá certo! Obrigada Clarissa e bom trabalho. Um lugar estratégico para uma entrevista como 

essa, realmente vale a pena. E tem muito mais, meio-dia, ao vivo, pela RBS TV. 

 

 A referência ao próprio grupo de comunicação – RBS – em que está inserido a 

emissora, e aos veículos que o compõem, fica clara na programação da Rádio Itapema FM e, 

principalmente, no programa Wake Up. Neste bloco, além da referência ao Jornal Diário de 

Santa Maria e à RBS TV, ambos veículos locais do grupo, há a participação de jornalistas que 

fazem parte da produção diária dos veículos.  

 A jornalista Marilice Daronco, do Jornal Diário de Santa Maria, traz três destaques do 

que está na pauta e será apurado para a edição do dia seguinte – os destaques da edição do dia 

já foram comentados por Torres. Apesar de o jornal impresso trazer informações regionais e, 

em menor número, nacionais, as notícias locais são priorizadas na fala da jornalista, tornando 

assim o convite à leitura mais próximo do cotidiano do ouvinte/leitor/internauta – e aqui 

percebemos, novamente, que os assuntos relacionados ao valor-notícia ―o que está 

geograficamente próximo‖ é uma das prioridades a serem relatadas no Wake Up. Ela faz, 

ainda, um convite para o ouvinte acessar a versão online do jornal e acompanhar a atualização 

das notícias que estão sendo apuradas para o próximo dia, além da versão do dia do jornal. É 

percebido um tom tranquilo de Daronco em sua participação e a abertura para comentários 

com a apresentadora, em relação às manchetes. A participação da profissional do jornal é 

acompanhada por uma trilha sonora diferenciada dos blocos normais e do Itapema 

Informação.  

 No momento em que a jornalista Clarissa Schwartz, da RBS TV, vai ao ar, entra a 

trilha sonora usada nas vinhetas e chamadas do Jornal do Almoço local, remetendo o ouvinte, 

e sua atenção, ao telejornal do meio-dia. Nesse espaço, a jornalista traz as manchetes locais de 

uma forma rápida e sem muitos comentários complementares, tanto dela como de Torres. 

Diferentemente do jornal, os destaques do telejornal são referentes à edição do dia, que vai ao 

ar poucas horas depois dessa participação da jornalista. 



5 CONCLUSÃO 

  

 A observação pessoal das rotinas produtivas nas rádios Life FM, de Auckland, na 

Nova Zelândia, e Itapema FM, de Santa Maria (RS), possibilitou e acrescentou passos na 

experiência acadêmica e, principalmente, profissional na área da Comunicação Social. Com a 

finalização desta pesquisa, o olhar, o ouvido e os sentidos para interpretação dos elementos 

que compõem um programa (e uma programação) em rádio FM, já não são os mesmos da 

época em que esse trabalho era apenas uma ideia.  

Esta pesquisa buscou, em bibliografias, contatos, conversas, entrevistas e visitas aos 

locais de trabalho, elucidar o que são e como ocorrem as rotinas produtivas dentro do perfil 

―rádio FM‖, onde são trabalhados o entretenimento e a informação para um público jovem e 

adulto-contemporâneo.    

Neste trabalho foi citada uma pesquisa empírica de uma professora universitária que 

mostra o rádio FM sendo um veículo muito ouvido entre jovens e universitários. A fonte de 

entretenimento que, além de firmar as tendências musicais e de eventos do momento, é uma 

―companhia ao ouvinte‖, como comenta Barbosa Filho (2003). E, a rádio FM, como as que 

tratamos neste trabalho, além de entreter, tem a preocupação e o dever de informar notícias, 

mas segmentadas, ou seja, o conteúdo é pensado no gosto do ouvinte para agradar e manter o 

vínculo com sua audiência.  

O advento da internet não complicou a vida das ondas radiofônicas em FM, mas veio a 

agregar novos métodos e técnicas de comunicação, como a possibilidade de se ouvir as rádios 

– como a Life FM e a Itapema FM – via rede mundial. Uma parte desta pesquisa só foi 

possível devido à audição da Rádio Life FM – sediada em Auckland, Nova Zelândia – pela 

internet. Além do fator ―transmissão on line‖, a comunicação com o ouvinte e o feedback nas 

duas emissoras são, em maior escala, por e-mail, MSN Messenger e redes de relacionamento.   

Em ambas as emissoras analisadas – Life FM, com o programa Weekday Afternoons; e 

Itapema FM, com o Wake Up – há semelhanças, apesar dos países serem diferentes: o 

entretenimento está em primeiro plano e tem, como viés, a música; a informação noticiosa é 

trabalhada com pequenos toques a cada hora cheia, mas não há uma equipe jornalística nas 

emissoras locais; a linha editorial das notícias evita as “hardnews”; alguns valores-notícia são 

relevados, como o fator local, o internacional, o interesse do público (e o que é julgado ser, 

pela produção), e o que é entretenimento; apresentadores, que podem ser jornalistas ou 

radialistas, participam da produção musical, de informação e o recebimento do feedback dos 

programas pelos quais são responsáveis e transformá-los em conteúdo ou em reflexão interna 
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da produção; fazem parte de um grupo de comunicação e referenciam os veículos que o 

compõem.  

As diferenças da Life FM iniciam no segmento cristão evangélico e na abrangência do 

público mais jovem – adolescentes –, apesar de a rádio atingir ouvintes de até 39 anos, 

segundo uma pesquisa feita para a emissora. As músicas são, basicamente, de artistas e 

bandas do mercado gospel, com a priorização do estilo jovem e “teen”, principalmente, nos 

estilos rock e pop. O apresentador, ou os apresentadores, e convidados são mais humorados e 

extrovertidos. Os bate-papos são gerais, abordam assuntos variados que são pensados por eles 

mesmos e caem no gosto do público que retorna com feedback. Os valores-notícia e os 

valores relevados para os bate-papos e interatividade com os ouvintes são pensados para o 

público, que é, em maior número, cristão evangélico. Mas, não é o público-alvo, pois o 

objetivo da emissora é levar pessoas à evangelização e fé cristã, além de entreter e informar. 

Isso, através do estilo proposto pela emissora, com músicas, reflexões, eventos e o testemunho 

por meio do conteúdo levado ao ar e o estilo de linguagem empregada, ou seja, um modo 

jovem de conversar e se expressar. Na Life FM, não há o apelo para palavras ou ideias 

profanas, quando se faz humor. 

A Rádio Itapema FM não tem um segmento, praticamente delineado, como a Life FM. 

Há o cuidado com a extravagância e o estilo de apresentação, pois o público, em sua maioria, 

é ―adulto contemporâneo‖, como a rádio os classifica. Inegavelmente, uma parcela jovem 

também é ouvinte e se interessa pela gama de estilos musicais que a emissora leva ao ar, fora 

do circuito ―teen‖. As informações noticiosas cobrem assuntos mais ligados à ―cultura pop‖, 

sem as mesmas reflexões propostas na Life FM. As notícias e informações gerais abrangem 

artistas do rock, pop, blues, jazz, samba, etc; além de cinema, teatro e eventos estruturados 

pela rádio ou grupo de comunicação.  

Em ambas as emissoras percebemos os profissionais como comunicadores multimídia. 

Intitulamos, neste trabalho, como apresentador/produtor, pois além de apresentar o conteúdo 

já pré-programado, participa, revisa e retoca a produção antes do início e no momento que o 

programa já está no ar. As músicas, geralmente, já estão pré-programadas, mas o comunicador 

atende pedidos de ouvintes. Também, é importante ter a sensibilidade de perceber alguns 

detalhes, como por exemplo, a música programada combina com uma notícia tirada da 

internet e que traz a informação, colocada em linguagem radiofônica, para dentro do 

programa. O apresentador/produtor tem o dever de selecionar ou criar novos conteúdos 

durante o programa e lidar com o feedback instantâneo da audiência. As informações 
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noticiosas, geralmente, são provenientes de agências, internet ou sucursal – como é o caso da 

Itapema FM. Em virtude disso, é necessária a percepção do apresentador/produtor para 

selecionar o que está de acordo com os valores relevados pela emissora local, segmento e, 

como percebemos também, a partir do julgamento próprio, mas dentro do contexto em que a 

rádio está inserida. 

Quanto à formação e a preocupação de reportar informações noticiosas e de 

entretenimento, o rádio FM desempenha um papel importante na vida de seus ouvintes, 

principalmente dos jovens. Evitar a alienação ao mundo é – ou deveria ser – um cuidado para 

nortear a aliança do entretenimento musical e humor com notícias à base do radiojornalismo.  

Jovens com reflexão e formação de opinião a respeito dos acontecimentos e fatos 

cotidianos pode ser uma consequência positiva dessa postura dentro das rádios FMs. Sanz 

(1999, p. 51) completa: 

 

A estrutura natural do Rádio é exatamente a da multiplicidade de soluções, do 
desequilíbrio, já que a determinam a criatividade e a improvisação, dependente 

absoluta que é da função de informar. E essa é, por natureza, subversiva. 

Informado, o homem se desenforma, sai do molde, tira conclusões e passa a 

informar e formar, ele próprio.   

 

Podemos concluir que a preocupação em deixar o ouvinte a par dos acontecimentos 

importantes e relevantes e do que é notícia no mundo do entretenimento, faz parte da linha 

editorial e do segmento que a Life FM e Itapema FM (RS) trabalham e levam ao ar. É 

percebido que a informação levada ao ouvinte instiga e produz conteúdo de opinião em 

relação aos fatos que regem a sociedade como o comportamento, a cultura, a política, enfim, o 

cotidiano. E o radiojornalismo pode, sim, em meio ao entretenimento, ser cúmplice disso, 

trabalhar a informação que sirva de base para o conhecimento e crescimento cultural dos 

ouvintes. 
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ANEXO 01 - ENTREVISTAS 

 

Entrevista (traduzida) com Allan Lee – Diretor de Jornalismo da Rhema Broadcasting 

Group 

 

Nícholas Fonseca: A diferença entre as rádios jovens neozelandesas e as do sul do Brasil 

é que há notícias nos moldes do radiojornalimo, a cada hora. Por que a Life FM decidiu 

reportar notícias?  

Allan Lee: Penso que a Nova Zelândia é um país muito interessado em notícias. Eu vim da 

Inglaterra e desde que me mudei para cá há 13 anos percebo que as pessoas são fascinadas por 

noticias daqui e do resto do mundo. Possivelmente não tem rádio que não tenha notícias aqui 

incluindo as rádios jovens. A Life FM é uma rádio jovem que não é só música, são programas 

jovens e notícias, pois os jovens querem saber que acontece no mundo. Eu acho que a 

transmissão de notícias na Life FM é muito curta, dois minutos e 15 de noticias e 45 segundos 

de esporte, é muito rápido. Mas há transmissão há 11 anos. 

 

Nícholas: As notícias vêm de agências ou há produção jornalística da rádio?  

Allan: Na Life FM, as notícias vêm da Newstalk ZB, uma grande emissora de rádio de notícias 

que provê notícias para outras estações de rádio. Antes de vir para cá (Rhema Broadcasting 

Group - RBG), eu trabalhei lá. Fazíamos boletins especiais para Life FM, Rádio Rhema e 

outras rádios musicais e rádios jovens. Então cada hora líamos de quatro a cinco boletins pré-

gravados.... (inaudível) 

Bom, a razão de que as notícias vêm de agência é que a Newstalk ZB tem muitos clientes para 

quem eles produzem boletins e há uma equipe para isso. Se tivéssemos produção aqui, 

teríamos que contratar mais três pessoas, pelo menos, para ler as notícias e ter a mesma 

quantidade de noticias e isso seria mais custoso. Então contratamos de uma agência por eles 

nos oferecerem um produto de qualidade. 

 

Nícholas: Mas tem alguma produção jornalística aqui para a Life FM?  

Allan: Aqui a gente faz a produção do noticiário da TV (Shine TV), produzimos algumas 

coisas para Radio Rhema e, ocasionalmente, produzimos para Life FM. Nós temos redações 

do Rhema pelo país que produzem reportagens. Nós pegamos essas histórias que vêm dos 

jornalistas e reescrevemos para Life FM, deixando o texto mais coeso na linguagem da 

rádio...(inaudível) 
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Nícholas: Como é o feedback em relação às notícias na Life FM? Vocês recebem 

sugestões dos ouvintes?  

Allan: Sim, as pessoas nos telefonam, mandam torpedos ou escrevem para nós. Na Life FM 

nós não temos uma reação muito grande do ouvinte quanto nas outras emissoras do grupo. 

Mas recebemos mensagens dos ouvintes sim.  

 

Nícholas: Como costumam fazer a escolha das pautas?  

Allan: Bom, quando fizemos o contrato com a Newstalk ZB, pedimos notícias familiares e 

amistosas. Não queremos apenas notícias felizes, mas que de alguma maneira não sejam 

ofensivas às pessoas. Também não estamos muito interessados em notícias de fofocas de 

Hollywood. São algumas coisas que nossos ouvintes não têm um grande interesse, pela 

natureza cristã que tem a rádio Life FM. Há mais interesse, talvez, em política, e notícias do 

terceiro mundo. A gente pede as notícias dentro de uma linha, não chegamos e pedimos: não 

queremos isso. Mas pedimos para agência notícias dentro de uma linha do segmento em que a 

rádio está.  

 

Nícholas: Então, por ser uma rádio cristã, há assuntos que são evitados a ir ao ar?  

Allan: Sim, notícias e resultados sobre loteria e jogos de azar, a menos que seja uma grande 

história nacional, se não, nós evitamos. Não podemos evitar assuntos como dinossauros e 

evolução da espécie só porque há diferentes opiniões no mundo cristão. Tem alguns assuntos 

que evitamos de colocar no ar, mas não muitos.  

 

Nícholas: Qual o assunto favorito dos ouvintes?  

Allan: Há um grande interesse sobre notícias de Israel e do Oriente Médio e pelas coberturas 

feitas pelos meios de comunicação sobre o que está acontecendo lá. Também gostam de 

noticias positivas de histórias de vida.  

 

Nícholas: Provavelmente um dos assuntos preferidos sejam os esportes também, pois a 

Life FM tem um bloco especial para essa editoria nas notícias de cada hora na Life FM. 

Allan: Sim! A Nova Zelândia é muito ligada em esportes, pois temos o All Blacks (melhor 

seleção de Rugby do mundo e é o esporte mais popular no país), o Black Caps (seleção 

neozelandesa de cricket, esporte também popular no país), e bons atletas no triatlo. Então a 
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Nova Zelândia é bem interessada em esportes e por isso temos o bloco de esportes na 

atualização de notícias.  

 

Nícholas: A produção de notícias e a produção geral da rádio têm algum manual ou 

alguma literatura que seja usada como suporte?  

Allan: Tem um manual na Newstalk ZB que serve de guia do modo de produzir as notícias. O 

primeiro capítulo fala sobre o gancho da notícia; o segundo, sobre como expandir esse 

assunto; o terceiro, informações adicionais; e o quarto, sobre apresentar o áudio. É uma 

fórmula que a gente não mexe, pois o estilo de reportar a notícia é uma linguagem direta e 

frases curtas. Existe outros estilos em outras estações. Aqui no RBG temos nosso guia que é 

muito similar ao do Newstalk ZB, mas não sei onde está. (risos)  

 

Nícholas: Como comentamos sobre o costume das rádios jovens reportarem notícias, 

qual sua opinião sobre isso?  

Allan: Acho que é algo muito bom. Penso que os jovens estão ligados com o que acontece no 

mundo e têm interesse sobre isso. Através das notícias eles passam a olhar o que acontece ao 

redor e o que isso pode afetar na vida deles.  

 

Nícholas: Nova Zelândia é o primeiro país no mundo a acordar. Que diferença isso faz 

para as notícias? 

Allan: Boa pergunta. Uma coisa interessante, pois cobrimos as notícias internacionais. As 

notícias internacionais param, pois o resto do mundo está indo dormir. As noticias não 

mudam pela manhã até o final da tarde, pois América e Grã-Bretanha estão dormindo. Então, 

há mais quantidade de notícias internacionais pela noite e madrugada e quando acordamos 

vemos o que aconteceu no mundo. Mas, para as noticias nacionais não afeta em nada, apenas 

no modo de reportar as noticias no país. Há uma prioridade para as notícias internacionais, 

porque já aconteceu enquanto dormíamos ou está acontecendo.   
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Entrevista (traduzida) com Asher Bastion – Radialista, apresentador e produtor do 

programa Weekday Afternoons 

 

Nícholas Fonseca: Quais assuntos você costuma levar ao ar? 

Asher Bastion: No programa da tarde, costumo falar das notícias, músicas, histórias 

interessantes e engraçadas, tudo de interessante que as pessoas querem ouvir, mas não muito 

formal. 

 

Nícholas: Então você fala sobre as notícias, como você pesquisa? 

Asher: Fazemos de muitos modos. Eu uso a Internet principalmente para saber do que vou 

falar e faço comentários sobre a situação se é muito engraçada ou se é muito séria. Também 

conversamos no ar com os jornalistas do NZone Tonight (telenoticiário do canal Shine TV do 

grupo RBG). Um exemplo foi o fogo nas matas da Austrália recentemente, e os jornalistas 

vinham na rádio conversar sobre. 

 

Nícholas: Como é a produção geral do programa da tarde?  

Asher: Sou eu que preparo a maioria das coisas do programa. Tenho um esboço do programa 

com os assuntos e diretrizes do que irei fazer. Tenho blocos que podem ter entrevistas com 

algumas pessoas que vêm ao programa e falar sobre que é relevante para aquele dia. Pois 

então, tento organizar as coisas e procurar o que é relevante para colocar no programa. Têm 

algumas pessoas que costumo levar ao programa, chamo esse momento de “Asher and 

Friends”, eu e mais alguém falando coisas relevantes para o programa.  

 

Nícholas: Como você trabalha com o feedback dos ouvintes?  

Asher: Temos torpedos, email, telefonemas. As pessoas costumam mandar muito torpedo, 

dependendo podemos até ligar para pessoa que mandou um texto e fazer uma entrevista com 

ela sobre o que ela mandou para nós na mensagem. Via telefone, as pessoas participam mais, 

quando há alguma competição no ar. Por email as pessoas querem mais informações sobre as 

músicas que estão sendo tocadas, ou pedidos de música. Também temos um perfil no 

Facebook e Myspace onde as pessoas podem entrar em contato também.  

 

Nícholas: Qual é o assunto preferido pelos ouvintes?  



73 

 

 
 

Asher: Não sei, provavelmente é música, pois temos maior feedback sobre isso. Como uma 

rádio cristã, temos assuntos sobre Deus, o que as pessoas têm pensado como assuntos morais. 

Às vezes as pessoas querem saber o que é certo e errado. Então, provavelmente os assuntos 

preferidos sejam música e assuntos cristãos.  

 

Nícholas: Na Life FM há notícias a cada hora cheia. Além desses boletins, tu reportas 

notícias também? E o que tu preferes reportar? 

Asher: Sim. Prefiro fazer as notícias divertidas. Gosto de transformar assuntos mais sérios ou 

chatos em interessantes e divertidos.   

 

Nícholas: Estávamos conversando antes sobre ter uma equipe de notícias para a Life 

FM. 

Asher: Eu acho que nossos ouvintes, que são jovens, têm interesse em notícias e no que está 

acontecendo, então acho importante para nós darmos uma geral nos acontecimentos 

relevantes. Eu falo sobre isso no ar, os jornalistas vêm e falam também. A idéia é como os 

jovens falam de notícia e tentamos dar uma perspectiva interessante sobre isso. Uma das 

minhas idéias é ter jornalista para vir e ler as notícias, o que acho que seria bem legal e é o 

que as outras estações fazem, deixar as notícias com um cara jovem. Mas às vezes não é fácil, 

nem prático, com as notícias normais. Mas temos pessoas que vêm e falam sobre notícias no 

ar e tentamos fazer isso com um estilo mais jovem.  

 

Nícholas: Você costuma fazer entrevistas? Com bandas? Ou sobre um assunto que tu 

achas interessante? 

Asher: Sim, faço sim. Gosto de fazer entrevistas com bandas. Não todos os dias, mas 

fazemos. Também conversamos no ar com os ouvintes, às vezes não é uma entrevista, mas 

uma conversa sobre o que tá rolando, ou sobre alguma banda ou algo divertido. Não temos 

muitas entrevistas sobre notícia e sim, sobre assuntos informais.   

 

Questões a respeito do dia 3 de agosto de 2009: 

 

Nícholas: A produção de hoje foi como a dos outros dias? Como hoje é segunda-feira, 

após um fim-de-semana, o que há de diferente? 
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Asher: Segunda é como os outros dias em relação à produção do programa. Não fazemos nada 

diferente em relação ao conteúdo, mas temos entrevistas e convidados diferentes. 

 

Nícholas: Você usou algum script para o programa dessa tarde? 

Asher: Não usei script para todo o programa. Apenas as notícias dos jornais e as que achei na 

internet. E os tópicos como o sobre a ―desumanização‖.  

 

Nícholas: Em relação às músicas, tu que escolheste?  

Asher: Não, foi escolhido pelo programador musical. Geralmente não faço pedidos de música 

no programa. 

 

 

Nícholas: Em relação ao bloco “Bullet Points” que tem algumas notas. Que assuntos tu 

costumas reportar? E como é feita a pesquisa para isso? 

Asher: No ―Bullet Points‖ eu busco notícias engraçadas ou divertiras nos websites 

neozelandeses. Então, faço alguma piada sobre essas notícias e as pessoas envolvidas nas 

notícias. Algumas vezes de notícias do jornal impresso, também.  

 

Nícholas: As idéias do programa de hoje foram suas, como a do assunto sobre a 

“desumanização” em relação ao vício causado pela internet e celulares? Esse tópico foi 

para checar a opinião da audiência ou apenas para conversar sobre? 

Asher: Isso tem sido assunto nos notícias no momento. Eu li um artigo sobre a 

―desumanização‖ em um jornal. Os ouvintes ouviram eu comentando sobre isso e começaram 

a mandar torpedos em relação ao assunto e eu comentei no ar as opiniões deles. 

 

Nícholas: E em relação ao bloco especial sobre esportes.  

Asher: O nosso correspondente de esportes é o Paul Alexander, conhecido como ―Sporty 

Paulos‖. Ele é um amigo meu que costuma fazer  o comentários esportivo pelo fato de que Le 

é muito fã dos esportes. 

 

Entrevista (traduzida) com Elmo Johnstone – Diretor da Programação da Rádio Life 

FM (na época) 
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Nícholas Fonseca: Por que a rádio Life FM escolheu uma programação segmentada, 

uma programação cristã?  

Elmo Johnstone: Porque foi a razão da rádio começar, para ser uma rádio que provesse uma 

alternativa às pessoas que querem ouvir algo positivo, em uma emissora cristã e com músicas 

cristãs com boas letras e sem todo o conteúdo “trash” das outras estações de rádio.  

 

Nícholas: Como é a produção de cada programa?  

Elmo: Cada apresentador é responsável pelo seu programa, em torno de 3 a 4 horas por dia. E 

eles falam sobre o que eles querem, mas dentro do conceito de uma rádio cristã. Então deve 

ser dentro do que acreditamos e do tipo de mensagem que queremos passar. Nós sempre 

perguntamos para nosso público alvo, que é em torno de 20 a 25 anos, o que eles pensam, 

sobre o que eles querem saber, o que querem falar, e é por aí que cada apresentador escolhe os 

assuntos. Também cada apresentador faz suas pesquisas, para produção do seu programa, na 

internet e jornais.  

 

Nícholas: Sobre as notícias: por que as rádios jovens costumam reportar notícias? Isso é 

um antigo costume das rádios FM da Nova Zelândia?  

Elmo: Acredito que, o que cada rádio quer fazer, a razão da produção, é entreter e informar. O 

rádio sempre foi sobre essas duas coisas. Sobre entreter, é algo bem fácil, é fazer as pessoas 

sorrirem, rirem, tocar boa música é a metade do caminho. E informar é fazer com que as 

pessoas saibam o que está acontecendo no mundo. Nós aqui na Life FM temos muita notícia. 

Temos dois minutos de boletins a cada hora, e alguns comentários sobre as notícias. Eu acho 

que temos a responsabilidade fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo no 

mundo, não podemos ignorar isso.  

 

Nícholas: Então essa seria a razão da Life FM escolher transmitir notícias.  

Elmo: Com certeza.  

 

Nícholas: Ocasionalmente há notícias vindas da equipe da Life FM e da Rhema 

Broadcating Group, como é esta produção de notícias? 

Elmo: Nós temos essa equipe do grupo e eles sabem sobre nossa audiência e o que nossos 

ouvintes querem ouvir. Nós da Life FM não participamos muito dessa produção, mais da parte 
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musical mesmo. Às vezes sabemos de algo e contatamos a equipe de jornalismo. Às vezes 

fazemos entrevista com alguém na rádio e podemos usar uma parte dessa entrevista para as 

notícias também. Mas, usualmente a equipe de jornalistas faz as notícias, e nós a produção da 

rádio.  

 

Nícholas: A Life FM pensa em algum dia ter uma equipe para as notícias?  

Elmo: A equipe que temos aqui no grupo trabalha para todas as estações de rádios. E a 

maioria das notícias vem de uma agência. E provavelmente isso é por causa de custos. Seria 

muito caro para termos uma equipe específica apenas para a Life FM. E nós ainda temos o 

controle editorial sobre as notícias, então podemos pedir à agência que tipo de reportagens 

que queremos. Nós não gostamos de notícias deprimentes como assassinatos e estupros.  

 

Nícholas: Então há assuntos que a rádio evita ir ao ar? Não só nas notícias, mas nas 

conversas também?  

Elmo: Não, necessariamente. Têm assuntos que evitamos, mas temos modos diferentes de 

falar sobre alguns assuntos, como por exemplo: sexo. As outras estações fazem piadas com 

isso, mas nós aqui temos discussões mais sérias sobre esse assunto, como o casamento. 

Quanto à agência de notícias, pedimos a eles para que não passem a nós notícias dramáticas 

como assassinatos. Temos que ter muito cuidado quando falarmos de outras religiões, como, 

por exemplo, islamismo e mulçumanos. Não queremos parecer negativos sobre as crenças das 

outras pessoas. Nós temos nossa crença e eles acreditam em algo diferente, então não 

podemos tocar muito nesse assunto. Acho que não há muitos tópicos que não falamos, e sim, 

falamos de uma maneira diferente de como as outras estações de rádio falam.  

 

Nícholas: Como é a audiência da Life FM?  

Elmo: Temos em média 150.000 pessoas ouvindo a rádio por semana e a média de idade dos 

ouvintes é em torno de 18 a 30 anos.  

 

Nícholas: E esse é um bom número de ouvintes para Nova Zelândia?  

Elmo: É menos que a The Edge e a ZM (The Edge FM e ZM FM são duas rádios 

neozelandesas de grande audiência no país). Mas, claro que eles têm muito mais dinheiro 

para marketing e propaganda. Eu acho que é um bom número de ouvintes para nós. Mais seria 
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bom. Mas, como temos uma programação segmentada, uma programação cristã, temos um 

nicho, então é um bom número para nossa programação segmentada. 

 

Nícholas: Como é o feedback vindo dos ouvintes? Como vocês trabalham com as 

sugestões e opiniões dos ouvintes? 

Elmo: Nós gostamos e ouvimos o feedback que recebemos. Têm pessoas que pedem mais 

rock. Outras pedem menos rock e mais hip hop. Temos que ter em mente tentar deixar todos 

felizes. Então, ouvimos o feedback, especialmente sobre o que devemos falar no ar, como, por 

exemplo, nas terças-feiras temos conselhos sobre relacionamento. Às vezes temos conversas 

mais adultas como assuntos como esse, assuntos como sexo, e quando isso acontece, pode ter 

crianças no carro ouvindo o rádio com seus pais, então avisamos no ar aos nossos ouvintes os 

assuntos que vamos falar, assuntos mais adultos, assim avisamos e recomendamos que 

troquem de estação por uns cinco minutos. Então sobre essas coisas gostamos de receber o 

feedback e tentar fazer as melhores mudanças de acordo com a nossa audiência.  

 

Nícholas: E há feedback em relação às notícias na Life FM? Vocês recebem sugestões de 

pauta dos ouvintes?  

Elmo: Nós não recebemos muito feedback. Há uns anos atrás paramos de transmitir notícias 

todo o dia, apenas um boletim pela manhã e outro à tarde, e recebemos um feedback dos 

nossos ouvintes. Eles queriam ouvir notícias toda hora, por mais que sejam notícias curtas. 

Mas a grande parte do feedback que recebemos é mais sobre música.  

 

Nícholas: E quanto a sugestões, há para as notícias? 

Elmo: Estamos sempre abertos a sugestões, mas não recebemos muito. Mas recebemos press 

releases sobre algumas coisas que artistas ou pessoas importantes estão fazendo, aí vêm 

sugestões de entrevistas ou reportagens. Avaliamos a relevância do que recebemos e 

passamos para a equipe de jornalismo e eles encaminham. Muitas vezes as sugestões vão para 

Rádio Rhema, que tem mais espaços para entrevistas.  

 

Nícholas: Qual o assunto preferido da audiência? Há uma razão? 

Elmo: Não tenho uma certeza sobre isso. Eu acho que, quando os apresentadores produzem 

seus programas, eles tentam encontrar assuntos que nossa audiência seja interessada. Há 

muitos assuntos diversificados então, quando recebemos algum feedback acho que é muito 
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bom, pois estamos fazendo o que interessa nossa audiência. Mas não sei dizer um assunto que 

seja o favorito. Às vezes fazemos brincadeiras e conversas bobas no ar, coisas como: o que 

você prefere, creme de amendoim ou mel? Coisas bobas que fazem as pessoas rirem e que 

elas adoram. Mas, também temos assuntos sérios e profundos, como as notícias e outros 

assuntos, mas depende do dia.  

 

Nícholas: Como a música é o elemento principal da Life FM, como é a pesquisa e o 

trabalho feito por vocês sobre as notícias dessa área? Vocês fazem entrevistas, também? 

Elmo: Usamos principalmente a Internet. Pesquisamos em bons sites de música e nos sites das 

gravadoras das bandas. Nós fazemos entrevistas com as bandas, pois os ouvintes gostam de 

ouvir os artistas falando sobre seu próprio trabalho, contando sobre o que as músicas falam e 

sobre seus shows. Também, as gravadoras nos mandam informações sobre os trabalhos das 

bandas e novos álbuns que vão ser lançados.  

 

Nícholas: Tem algum comentário que você gostaria de acrescentar sobre a audiência, 

musica e informação? 

Elmo: Penso que é bom balancear música, notícias, notícias de música e não ter muito de uma 

coisa ou muito de outra, é bom esse balanço.  
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Pedro Leite – Jornalista e coordenador da Rede Itapema FM em Santa Catarina 

 

Nícholas Fonseca: Em breves palavras, como foi o planejamento da Rádio Itapema FM e 

quando a rádio entrou no ar? Foi em Florianópolis, primeiramente? 

Pedro Leite: A Itapema FM é a primeira rádio para o segmento adulto-contemporâneo da 

RBS. Já havia a Atlântida no segmento jovem. No início, a Itapema FM só tocava Bossa Nova 

e Música Popular Brasileira, MPB, e o slogan era ―O Som Brasil Bonito‖. A rádio nasceu em 

Florianópolis em 1983.  

 

Nícholas: E você coordena a rádio desde o início? 

Pedro: Em 1990 fui convidado para coordenar a Itapema FM e transformar em um projeto 

mais abrangente. Nesta época, se ampliou o conteúdo para músicas internacionais também, 

tocando músicas do mundo inteiro antes de se falar em globalização. Adota-se o slogan: ―O 

Mundo toca aqui‖. Em 2003 a rádio expandiu a rede para Joinvile e 2004 para Porto Alegre, 

Caxias do Sul e Santa Maria.   

 

Nícholas: Como é o processo de escolha das músicas? Quais os critérios usados? 

Pedro: A Itapema é diferente das outras rádios que teêm como linha musical os “top ten” 

norte-americanos e Inglaterra. A Itapema FM preferiu trabalhar sem contato com gravadoras. 

A emissora adquire os discos que tocam. A rádio tenta trabalhar de uma maneira independente 

mostrando que música é feita em todos os cantos do planeta.    

Tem como público Classe A, B com alto nível de conhecimento e formadores de 

opinião. Este foi o foco inicial da Rádio. Hoje se trabalha outro conceito, que é ―estilo de 

vida‖, ou seja, a rádio é para quem gosta da Itapema independentemente de classe. A 

programação é pensada em relação ao estilo de vida do ouvinte, começando pelo humor do 

ouvinte durante as etapas do dia. Também pelos dias da semana, como a segunda-feira. Na 

quinta-feira já começa uma visualização do final de semana. O fim-de-semana tem um clima 

diferente do que da semana. O final do domingo já tem outra energia, porque já é preparatório 

para segunda-feira.  

 

Nícholas: Como tu vês o trabalho no início das transmissões e a evolução até hoje? 

Pedro: A Itapema FM foi a primeira rádio a fazer experiência com rádio digital no Brasil e a 

primeira a ser informatizada. Não há mais uso de papel dentro da rádio. Fazer notícias e ler no 



80 

 

 
 

papel não existe na rádio. Nenhum tipo de comunicação é por papel no estúdio. Tudo via 

computador. Também foi a primeira a usar o (RDS) Radio Data System, ou seja, o nome da 

música no visor do rádio do carro. As músicas são tocadas em Wave, e não em MP3. O Wave 

carrega as nuanças do áudio, os médios, graves e agudos. Tem mais de 10 mil músicas 

cadastradas na rádio.  

 

Nícholas: Existe uma diferença editorial entre a Itapema de SC e RS, certo? 

Pedro: Após um ano de Itapema FM no Rio Grande do Sul, decidiu-se mudar o estilo da rádio 

para ser um pouco mais popular, mais local, montando um estilo mais tradicional de se fazer 

rádio. O que há de comum, hoje, com a rádio de SC é apenas o nome.    

 

Nícholas: Como é feito o trabalho em relação às noticias nas horas cheias? Quais os 

critérios de seleção dos assuntos a serem reportados? 

Pedro: Aqui falo por Santa Catarina que, como comentei, é diferente do Rio Grande do Sul. 

Aqui, as notícias reportadas não são factuais. Se o ouvinte quer notícias de última hora e 

notícias pesadas, há muitos sites na internet para isso ou a Rádio Gaúcha. A notícia na 

Itapema é voltada para cultura, lazer e entretenimento. É como se fosse uma revista de áudio: 

vai ter o áudio e vai ter informação a respeito daquele áudio. Sobre os shows daqui, filmes, 

espetáculos da Broadway. As notícias são em relação à cultura e comportamento. Aqui, na 

Itapema de SC você não vai ouvir sobre o Lula disse tal coisa ou uma ponte caiu em tal lugar, 

porque nosso público tem outros mecanismos para encontrar essa informação. 

 

Nícholas: Quem faz essa produção de notícias?  

Pedro: Essa produção é feita por jornalistas da rádio. As informações chegam via agências, 

pesquisas dos jornalistas, internet, e contatos. As músicas e informações vêm de muitos 

contatos e ouvintes de todo lugar do mundo.  O feedback é muito através de email e 

telefonema.  
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Carla Torres – Jornalista e radialista, responsável pelo programa Wake Up da Rádio 

Itapema FM em Santa Maria (RS) 

 

Nícholas Fonseca: O nome do bloco de noticias é “Itapema Informação”, certo? Por 

bloco de notícias, geralmente, quantas são reportadas? São notas ou com alguma 

característica diferente de radiojornalismo, como boletins com sonoras? 

Carla: Em geral, trabalhamos apenas com notas, uma por ―Itapema Informação‖ a cada meia 

hora. Os boletins/sonoras podem entrar sim, mas em caráter especial, não são parte da 

programação padrão e não entram em ―Itapema Informação‖. O que mantemos fora dos 

―Itapema Informação‖ são as entrevistas já padronizadas com os jornalistas do próprio grupo 

(jornal impresso e televisivo) sobre os assuntos pautados para as próximas edições. 

Eventualmente também fazemos entrevistas com clientes e sobre promoções da rádio. Além 

disso, de acordo com o que se vai descobrindo há entrevistas sobre temas e projetos 

interessantes em termos culturais para a cidade e região.  

 

Nícholas: Quais tipos de notícias são priorizadas para serem reportadas na Itapema FM 

de Santa Maria? E por quê?  

Carla: A linha editorial da rádio prioriza as variedades, notícias ditas ―mais light‖, que tratem 

de música, literatura, cinema. A rede pede que as “hardnews” entrem somente quando a 

informação for de grande repercussão, a exemplo do acidente com o avião da TAM, em que 

pessoas da cidade e região estavam envolvidas. Outro caso ―acompanhado‖ foi o de Isabella 

Nardoni. Na programação local, podemos valorizar a cidade e a região tanto na parte das 

variedades quanto na das eventuais “hardnews”. Esse é o ponto interessante de se ter uma 

programação local. 

 

Nícholas: Como é feita a produção das notícias reportadas? As informações para os 

boletins são de agências, internet, etc, ou há uma produção jornalística da Itapema?  

Carla: Justamente em função da valorização local, recebemos releases de entidades, ONG‘s e 

órgãos governamentais, sugestões de ouvintes e colegas da empresa. Também há adaptação 

para a linguagem radiofônica e atualização de dados a partir de notas já circulantes na mídia, 

mas o padrão da rede nos dá também a possibilidade de recebimento das notas produzidas em 

Porto Alegre. 
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Nícholas: Existe algum motivo da preocupação em reportar notícias mesclando com os 

blocos de músicas?  

Carla: Nunca parei para fazer o cálculo, mas creio que cerca de 85 a 90% da programação seja 

musical. O caráter informativo leve inclui, além da temática das notas, essa pulverização do 

material a cada meia hora.  

 

Nícholas: O programa da manhã, o Wake Up, tem algum cuidado com a escolha das 

notícias? E das músicas?  

Carla: As músicas alteradas do que já está programado (que representam 20 a 30% em cada 

bloco) são sugestões dos ouvintes. As notas reúnem informações locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

  

Nícholas: Como é o feedback da audiência? As músicas e informações noticiosas são 

pautadas pelo público também?  

Carla: Sim, como comentei na questão anterior, o público vai alterando o bloco musical, e 

isso se dá por dois canais: telefone e MSN. Além desses dois meios, também podemos receber 

sugestões por e-mail, mas isso é mais raro.  

 

Nícholas: Existem critérios para a seleção musical? 

Carla: Fora a programação padrão, definida em POA, o público nos pede muitas coisas, que 

vão sendo alteradas de acordo com as possibilidades. 

 

Nícholas: Pedro Leite comentou que na produção da Itapema, mais precisamente em 

Florianópolis, “se trabalha com o conceito de „estilo de vida‟, ou seja, a rádio é para 

quem gosta da Itapema independentemente de classe. A programação é pensada em 

relação ao estilo de vida do ouvinte, começando pelo humor do ouvinte durante as 

etapas do dia. Também não há uma preocupação com o numero de audiência.”... Na 

Itapema FM de Santa Maria, é pensado assim também?  

Carla: Em relação à programação musical, os critérios observados para a concepção do todo 

podem ser mais detalhados por Fábio Codevilla. Em relação à programação local, acrescento 

serviços às informações do Wake Up, como hora e temperatura de música em música, 

previsão do tempo a cada hora, orientações a respeito de trânsito, saúde, educação, etc, além, 

claro das notícias mais ligadas à indústria cultural, variedades, curiosidades e afins. Tento me 
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colocar no lugar de quem está saindo de casa e precisa se localizar e se orientar, mas também 

se divertir. Sobre o estilo de vida do ouvinte, penso que adaptamo-nos a um perfil que eu 

observava disponível (meio carente) até a chegada da Itapema por aqui: quem nos ouve 

geralmente não é mais criança ou adolescente, também não se adapta às rádios populares e/ou 

nativistas que já haviam conquistado um público fiel. Percebo nosso ouvinte como um perfil 

adulto jovem, com uma vida agitada e que está ligado tanto ao que passou e se tornou 

clássico, como às novidades musicais e à agenda-setting (das hardnews aos fait-divers).  

 

Nícholas: Em relação às coincidências que ocorrem no programa, como por exemplo: 

música do artista X + informação sobre artista X. Essa mescla da “música e a 

informação” é proposital? Já vem produzido da sucursal ou és tu que monta isso? 

Carla: Ocorrem muitas coincidências sim, muitas vezes acabo colocando no índice de busca o 

nome de alguns artistas do list do dia. Se aparecer alguma coisa interessante na linha editorial 

da rádio, algo atual, de interesse do público que nos escuta, eu uso sim. Outras vezes, quando 

acho alguma informação interessante sobre tal artista, procuro para ver se ele está ―roteirado‖ 

para aquele dia, se estiver, eu procuro usar a informação sobre ele no fim daquele bloco. Em 

outras vezes, quando a informação é de última hora, factual (quando é algo até mais hard, 

mais extremo sobre tal artista, mas que, por ser do artista que toca aqui é quase obrigatório 

ler. Exemplo: o cara foi sequestrado, tá morrendo, tá mal no hospital, descobriram quem o 

matou, ou o cara saiu de uma baita enrascada, nasceu o filho da pessoa hoje, etc...), e esse 

determinado artista não está ―roteirado‖, eu posso vir a escalá-lo para tocar naquele momento, 

para aproveitar o digamos "ineditismo" da informação, sim. Pode ser até que o artista tenha 

tocado de manhã, mas num bloco anterior, e a informação sobre ele apareceu mais tarde (e é 

boa), aí eu uso igual. De qualquer maneira, pode acontecer isso de casar artista+informação 

ou não, entende? Às vezes, a informação não tem nada a ver com o que rolou no bloco 

musical. O fator surpresa é importante: pode ser que tenha informação sobre artista do bloco, 

pode ser que não, afinal, é ruim para um produto midiático que se propõe a acordar as pessoas 

ser assim tão previsível e monótono, não? Não seria diferente com o Wake Up em Santa 

Maria.   

 

Nícholas: Então, além das informações e músicas já programadas vindas da sucursal em 

Porto Alegre, você produz junto à programação. 
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 Carla: Claro, claro. Não posso esquecer de dar o crédito a POA: algumas vezes recebemos 

notícias de POA e podemos usá-las ao longo dos programas. Porém, temos claro que o fator 

local é prioridade, em especial pela vocação de serviço que o Wake Up também tem, 

tradicionalmente nas primeiras horas do dia (trânsito, doação de sangue, vacinação, horários 

do comércio etc...).  

  

Nícholas: No Wake Up local tem até o resultado das loterias. Faz parte da linha editorial 

em relação a “serviço”? 

Carla: Tem o resultado das loterias da Caixa de segunda a sábado, na entrada do bloco das 

8h05. É muito, sim, de serviço já que o perfil da rádio não visa o público ―Atlântida‖, e, sim 

um pessoal mais adulto e maduro, talvez aquele pessoal que pode dar uma apostadinha de vez 

em quando ou sempre. Não vejo isso como algo que esteja plenamente de acordo com o perfil 

da programação, mas isso é o que eu acho, não a visão da Itapema como empresa. Ocorre que 

realmente me parece que ficaria pior se isso entrasse de tarde, quando o perfil da programação 

é muito mais cultural (no sentido de cultura musical, informações musicais, riqueza desse 

aspecto. A levada é menos serviço e mais entretenimento, como o próprio Márcio Grings 

anuncia em seu horário). A entrada das loterias da Caixa no Wake Up também vem por uma 

espécie de "convergência das mídias", pelo fator corporação, empresa que trabalha integrada. 

Ocorre que, até o momento de fechar a edição impressa do Diário de Santa Maria (que 

tradicional e historicamente estampa esses números), muitas vezes o resultado não está 

disponível no sistema. Aí, como quase nunca eles podem trazer o resultado impresso, fazem 

menção no impresso ao Wake Up, que pode divulgar o resultado mais tarde, já que, até as 8h 

da manhã, é certo que os resultados estão no sistema. O ciclo fica fechado assim: o leitor 

apostador não fica sem o resultado das loterias, mas vira ouvinte da rádio. É um revezamento: 

bom pro Diário (que não tem o dado, mas informa quem terá ainda naquele dia), bom para nós 

(que somos mencionados num jornal de ampla circulação, e teoricamente ganhamos mais 

ouvintes). Bom, em suma, para o leitor/ouvinte (apostador) em potencial, que tem a 

informação por uma mídia ou por outra. 
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Fábio Codevilla – Jornalista, coordenador de produto/programação da Itapema FM 

Porto Alegre e responsável pela Programação Musical da rede RS da Itapema FM. 

 

Nícholas Fonseca: Há a liberdade de cada local também participar da escolha das 

músicas, além das pedidas pela audiência local?  

Fábio Codevilla: Quanto à liberdade de escolha das músicas, esta deve ser feita com bastante 

cuidado, visto que a programação musical obedece alguns critérios. As substituições no 

playlist gerado e sugeridas pelo ouvintes têm que serem coerentes com o nosso perfil. 

 

Nícholas: Quais os critérios principais para escolha das músicas? O que você releva para 

fazer a programação?  

Fábio: Além dos clássicos e flashes nacionais/internacionais, a programação da Itapema está 

sempre preocupada/antenada a tendências musicais; sejam elas fenômenos regionais, 

nacionais ou internacionais. Busco manter o ouvinte informado sobre novos artistas que 

dificilmente aparecem em rádios mais convencionais. Alguns deles lançam trabalhos 

independentes e, neste sentido, a internet é um bom parâmetro. Plataformas online, como o 

myspace e o youtube são bons termômetros. Além disto, artistas que são fenômenos de 

audiência nos mercados europeu e americano também são bons filtros. Claro que há a 

preocupação com artistas nacionais e estes também são contemplados na programação. A 

manutenção/desenho da programação é feita sempre baseada em feedbacks de audiência; 

sejam eles diretos através dos ouvintes, sejam através da leitura do Ibope. 

 

Nícholas: Existe uma preocupação de um certo estilo para certo momento? E os pedidos 

da audiência?  

Fábio: O fator sazonal é considerado sim. Não tem como desenhar uma rádio sem considerar 

este filtro, os pedidos da audiência. O ouvinte da Itapema é bastante fiel e conhece bem os 

limites da programação; sendo assim, dificilmente irá pedir algo que não seja coerente com 

nossa proposta. 

  

Nícholas: Há um pensamento diferente na escolha da programação musical do Wake 

Up? O que é mais levado em conta? 

Fábio: Como é o começo do dia, há a preocupação de começar o dia de uma maneira mais 

light. Ao mesmo tempo, não pode ser uma programação fria; já que temos que despertar as 
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pessoas para o dia que começa. É uma boa matemática. O que é inegável, é que a 

programação do Wake Up é diferenciada do resto do dia. 

 

Nícholas: Percebi em um Wake Up, em dois momentos do programa, houve uma música 

e logo após uma notícia sobre o artista daquela música. Há esse cuidado de linkar a 

música com a notícia? Há uma produção em conjunto com a produção jornalística?  

Fábio: Às vezes este casamento é feito propositalmente por mim, quando uma data é 

consensual e relevante. Em outras, quando passa despercebida, o Beto Xavier que é o redator 

da rádio tem a liberdade para fazer a citação musical. 

 

Nícholas: Gostaria que comentasse sobre essa fusão da informação e entretenimento na 

Itapema, especificamente no Wake Up.   

Fábio: Esta fusão se dá justamente em função do apresentador do horário ser o redator da 

rádio, em Porto Alegre. Desta forma, temos como dar uma informação sob uma forma mais 

descontraída. Até porque em Porto Alegre já temos rádios estritamente news no FM. Desta 

forma, o caráter informativo que atribuímos à Itapema é mais informal. Trabalhamos com 

alguns pilares fundamentais para o horário como informações de tempo e trânsito, além de 

repercutir as notícias do esporte e as manchetes dos principais jornais do país. Estas demandas 

são quase consensuais. 

 

 



87 

 

 
 

 

Humberto Xavier - responsável pelas notícias da rede Itapema FM e comunicador. 

 

Nícholas Fonseca: Existe algum motivo da preocupação em reportar notícias mesclando 

com os blocos de músicas? Na sua opinião, a rádio Itapema faz o papel de, além de 

entreter, informar e formar opinião?  

Humberto Xavier: A Itapema FM é uma rádio basicamente musical, feita  para um público 

adulto-contemporâneo. A informação é um apenas um instrumento para o ouvinte não ficar 

totalmente longe do que acontece no mundo. A rádio não emite opiniões, salvo raríssimas 

exceções, mas procura abastecer um ouvinte que procura música das coisas mais relevantes 

do dia e dos próximos dias. 

 

Nícholas: No Itapema Informação da manhã, há algum cuidado com as notícias 

reportadas em relação ao assunto ou ao interesse do ouvinte naquele momento do dia?  

Humberto: Com certeza. A idéia é dar ao ouvinte da manhã uma geral do que aconteceu na 

noite passada, no que vai acontecer no dia e as intervenções ao vivo sobre trânsito e previsão 

do tempo. Se vai acontecer algum evento artístico mais importante, também merece destaque, 

embora este tipo de abordagem ficasse melhor à tarde. 

 

Nícholas: Qual a sua relação com as redes do RS? Há a liberdade de cada local procurar 

notícias além das provenientes de POA?  

Humberto: Sim, esta é a idéia. Cada praça define o que é melhor para o ouvinte. Eu procuro 

dar apenas um suporte, abastecer a rede com notas sobre música, teatro, esporte, e evento em 

geral. 

 

Nícholas: Conversando com a Carla Torres, do Wake Up de Santa Maria, ela comenta 

que algumas vezes vêm notícias bem específicas da região da capital, que não são 

notícias (em um caráter muito relevante) para ao centro do estado. Então, nesse caso, e 

entre outros, cada apresentador tem a liberdade de escolher e procurar outros assuntos?  

Humberto: Sim. Deve fazer isto. Em relação às notícias que não são relevantes para as praças, 

as notas são geralmente sobre espetáculos artísticos que são apresentados apenas na capital, 

mas que também interessam ao público do interior. Ex: a exposição sobre o Realismo Francês 

no MARGS, que atraiu gente de todo o estado. 
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Nícholas: Pedro Leite comentou que as notícias da Itapema SC não são tão factuais. Não 

há informação de esporte ou política, por exemplo, e sim, unicamente de lazer, cultura e 

entretenimento, pois o ouvinte tem outros meios de conseguir as notícias factuais, 

segundo ele. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo que costumamos ouvir na Itapema FM, 

não segue tanto essa linha de SC. Mas, a rádio aqui também trabalha com um cuidado 

nesse aspecto? 

Humberto: É uma questão de linha editorial. A Itapema SC preferiu ser uma rádio de notas 

apenas sobre entretenimento, descartando qualquer tipo de informação factual mais relevante. 

Não concordo com isso, mas é uma escolha. Não precisa investir em noticias que outras 

rádios dão uma abordagem mais ampla, mas descartar tudo que não é entretenimento é 

perigoso. 

 

Nícholas: Percebi em um Wake Up, em dois momentos do programa, houve uma música 

e logo após uma notícia sobre o artista daquela música. Há esse cuidado de linkar a 

música com a notícia? Há uma produção em conjunto com a programação musical?  

Humberto: Primeiramente, não sou responsável pela programação. Mas, leio tudo sobre 

música há mais de três décadas, justamente para ter informações e curiosidades sobre os 

artistas apresentados. É uma técnica que trago comigo desde que comecei em rádio. A música 

não é somente sua execução. Nos últimos meses, a Itapema RS adotou a estratégia de colocar 

pequenas notas sobre a música, antes dela ir ao ar.  É uma espécie de ajuda-suporte para o 

locutor se situar. Ajuda bastante, embora o ideal é conhecer naturalmente fatos sobre o artista.  

 

Nícholas: Como é feita a produção das notícias reportadas? As informações para 

Itapema Informação são de agências, internet, etc, ou há, também, uma produção 

jornalística da Itapema, digamos, de reportagem na rua?  

Humberto: Na Itapema me considero um jornalista, mas principalmente um editor de notícias. 

Também produzo notas sobre fatos que vejo e sou informado. No entanto, o trabalho maior é 

pegar notícias de sites, jornais, blogs musicais e esportivos e adaptá-las ao formato 

radiofônico. 

 

Nícholas: Quais tipos de notícias são priorizados para serem reportadas na Itapema 

RS?    
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Humberto: Basicamente música, esporte, Brasil em geral, economia, eventos e curiosidades 

pelo mundo. 


