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RESUMO 

 

 

Monografia de Graduação 

Programa de Graduação em Comunicação Social - Habilitação Jornalismo 

Centro Universitário Franciscano 

 

 

PROGRAMA RÁDIO JORNAL DO MEIO-DIA: AS ESTRATÉGIAS DE 

CAPTURA DO OUVINTE 

 

Autora: Thiane Temp Pacheco 

Orientador: Maicon Elias Kroth 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo, através do estudo do radiojornalismo, analisar o 

programa “Rádio Jornal do Meio-Dia”, da emissora “Rádio Marajá” e identificar as 

estratégias de captura do ouvinte. Para que seja possível a identificação, o estudo traz a teoria 

sobre comunicação e produção radiofônica, assim como a recepção e seus sentidos. Ainda 

consta um breve histórico do rádio e fala-se na sociedade midiatizada e também sobre o rádio 

nesse processo. A partir de uma pesquisa qualitativa e semi-aberta, junto dos locutores do 

programa, foi realizada a análise e concluiu-se que as estratégias de captura do ouvinte são 

fatores determinantes do sucesso e adesão por parte do público do programa desde a sua 

criação.  

Palavras-chave: rádio, produção radiofônica, locução, recepção 
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ABSTRACT 

Monografia de Graduação 

Programa de Graduação em Comunicação Social - Habilitação Jornalismo 

Centro Universitário Franciscano 

 

 

PROGRAM RÁDIO JORNAL DO MEIO-DIA: THE CAPTURE 

STRATEGIES OF THE LISTENER 

 

Author: Thiane Temp Pacheco 

Advisor: Maicon Elias Kroth 

 

 

This research aims, through the study of radio journalism, analyzing the "Rádio Jornal 

do Meio-Dia”, from the radio station “Rádio Marajá” and identify strategies to capture the 

listener. To allow for the identification, the study brings the theory of communication and 

radio production as well as the receipt and your senses. Even given a brief history of radio and 

speaks in mediated society and also on the radio in this process. From a qualitative and semi-

open research, with the speakers of the program, analysis was performed and it was concluded 

that strategies to capture the listener are determinants of success and adherence by the public 

of the program since its inception. 

Keywords: radio, radio production, speech, reception 



5 

 

 

SUMÁRIO 

Pág.   

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................8 

2  O SURGIMENTO DO RÁDIO.....................................................................................10 

2.1  A chegada do rádio no Brasil.............................................................................11 

2.2 As fases do rádio brasileiro.................................................................................14 

2.3 O rádio no Rio Grande do Sul ..........................................................................17 

3 A SOCIEDADE EM MIDIATIZAÇÃO.......................................................................19 

3.1 O rádio no cenário midiatizado  .........................................................................22 

4  A PRODUÇÃO RADIOFÔNICA.................................................................................23 

4.1 Os gêneros radiofônicos........................................................................................24 

5 RÁDIO MARAJÁ .............................................................................................................25 

5.1. Programação da Rádio Marajá 660 AM............................................................27 

5.2. O programa Rádio Jornal do Meio-Dia..............................................................29 

6  PERCURSOS METODOLÓGICOS................................................................................31 

7. OBJETIVOS.......................................................................................................................33 

7.1 Objetivo Geral.......................................................................................................33 

7.2 Objetivos Específicos ............................................................................................34 

8. AS ESTRATÉGIAS DE CAPTURA DO RECEPTOR ...............................................34 

8.1 Análise do conteúdo ..............................................................................................34 

8.2 As estratégias dos apresentadores ...................................................................... 37 

8.2.1. O aspecto jornalístico .......................................................................................37 

8.2.2 O uso da voz combinado à entonação ............................................................. 37 

8.2.3 Informação precisa e de qualidade.................................................................. 38 

8.2.4 Comentário ....................................................................................................... 39 

8.2.5 Linguagem simples, frases claras, curtas e diretas ........................................39 

8.2.6 Maneira de fazer a leitura da informação...................................................... 39 

8.2.7 Informação do tempo e temperatura ...............................................................40 

8.2.8 Notas e avisos .................................................................................................... 40 

8.2.9 Notas divulgando o perfil ..................................................................................41 

8.2.10 Possibilidade de interação do ouvinte ............................................................41 



6 

 

8.2.11 Eventualmente, música gaúcha.......................................................................41 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................ 43 

10 REFERÊNCIAS  ...................................................................................................45 

11. ANEXO..................................................................................................................48 

 

 



7 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

1. Os números da AGERT....................................................................................... 19 

2. Tabela 2. Grade de horários Rádio Marajá........................................................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O rádio é um meio de comunicação de massa que possui, além de grande abrangência, 

baixo custo e público-ouvinte muito variado. Através de seu sistema de funcionamento 

simples, é capaz de transmitir instantaneamente notícias e entretenimento para todas as classes 

sociais.  

A idéia principal deste trabalho é observar as estratégias de captura que este meio usa 

para atrair os ouvintes sintonizados num programa radiofônico. A análise é realizada através 

do programa “Rádio Jornal do Meio-Dia”, que usa de diferentes recursos para manter a 

audiência. O programa em questão faz parte da grade de programação da “Rádio Marajá 

660MHZ”, situada no município de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. 

Ao perceber que o programa possui aspectos diversos que vão desde a divulgação da 

loteria até as notícias do mundo, nota-se que ele busca atingir os interesses do mais variado 

público-ouvinte, inclusive dos ouvintes que se encontram no meio rural. Com isso, surgiu a 

idéia de descobrir quais são as estratégias do campo de produção que este programa de fato 

utiliza para atrair os seus ouvintes e mantê-los atentos durante uma hora de transmissão. 

A partir do segundo capítulo, apresenta-se uma argumentação sobre o rádio e qual a 

sua importância como meio de comunicação diante da sociedade. Após, há uma breve 

contextualização histórica do surgimento do rádio, sua chegada ao Brasil e algumas fases do 

rádio brasileiro, finalizando este capítulo ao relembrar um pouco da história do veículo no Rio 

Grande do Sul. 

O terceiro capítulo trata-se do conceito de midiatização e a influência que esta exerce 

sobre a sociedade, bem como o posicionamento do rádio diante deste cenário midiatizado. 

A quarta parte do trabalho se refere à produção no rádio, como é realizado o 

planejamento, a estruturação do programa e as etapas para produzir um programa radiofônico. 

Na sequência, examinam-se os gêneros radiofônicos e o que predomina no programa “Rádio 

Jornal do Meio-Dia”.  

No quinto capítulo, tematiza-se a própria rádio, desse modo traça-se um histórico da 

“Rádio Marajá”, os quadros da programação da emissora e os gêneros radiofônicos que 

predominam na programação e também informações sobre o programa em questão.  

Os percursos metodológicos e dados sobre como foi feita a pesquisa encontram-se no 

sexto capítulo e em seguida, no sétimo capítulo, trata-se das estratégias de captura do 

receptor, desmembrando-se o programa “Rádio Jornal do Meio-Dia” e detalhando cada um de 
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seus quadros e os quatro blocos. Após, há a discriminação e apontamento das estratégias de 

captura reconhecidas no discurso radiofônico utilizado pelos locutores. E, por fim, constam as 

conclusões finais e apreciações sobre o trabalho executado. 
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2. O SURGIMENTO DO RÁDIO 

  

O rádio é um sistema de comunicação no qual ondas eletromagnéticas se propagam no 

espaço. Podem ser classificadas em ondas curtas de alta frequência e ondas longas, de baixa 

frequência. A modulação AM deve-se à amplitude da onda portadora que varia segundo a 

frequência e intensidade de um sinal sonoro. A modulação FM depende da variação da onda 

portadora dentro de um nível estabelecido a um ritmo igual à frequência de um sinal sonoro.  

Em Cambrigde, Inglaterra, no ano de 1963, um professor de física experimental 

chamado James Clerck Maxwell demonstrou, através de teorias matemáticas, a existência de 

ondas eletromagnéticas. Essas ondas seriam muito semelhantes às ondas de luz, tendo 

inclusive a mesma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Seu único diferencial 

seria o tamanho.  

O estudo deste professor chamou a atenção de outros pesquisadores, entre eles 

Henrich Rudolph Hertz teve grande destaque. Mais tarde, em 1887, Hertz conseguiu fazer 

saltar faíscas pelo ar que separava duas bolas de cobre. Daí surgiu o nome de "ondas 

hertzianas" ou "quilohertz".  

No Brasil, o Padre Roberto Landell de Moura, é considerado como um dos principais 

pesquisadores dentre os pesquisadores pioneiros nesse tipo de estudo. Foi que em 1893 já 

aperfeiçoava suas pesquisas em emitir e receptar ondas eletromagnéticas, porém, Landell só 

veio a ser prestigiado por suas pesquisas anos depois.  

Em 1896, na Inglaterra, um cientista italiano chamado Guglielmo Marconi, fez uso das 

teorias de seus precursores, Maxwell e Hertz, e possibilitou uma demonstração de como 

funcionavam seus aparelhos de emissão e recepção de sinais, obtendo assim a “telegrafia sem 

fio”. Nesse meio tempo, Oliver Lodge, da Inglaterra e Ernest Branly, da França, passaram a 

trabalhar na mesma área de pesquisa de Marconi e inventaram um dispositivo que melhora a 

detecção, chamado “coesor”. No ano seguinte, Oliver Lodge descobre o circuito elétrico 

sintonizado, o que viabilizou a mudança de sintonia do rádio através de outra freqüência.  No 

ano de 1899, Marconi foi bem sucedido ao tentar fazer uma transmissão sem fio do Código 

Morse através do canal da Mancha. Dois anos depois conseguiu emitir sinais radiotelegráficos 

que atravessaram o Atlântico Norte.  

Em 1900, Landell de Moura recebeu do governo brasileiro a carta patente nº 3279, que 

reconhecia o seu pioneirismo e mérito científico e universal na área das telecomunicações. E 
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em 1904, em Washington obteve do "The Patent Office at Washington" três cartas patentes: 

para o telégrafo sem fio, para o telefone sem fio e para o transmissor de ondas sonoras. 

Landell foi o precursor na transmissão de vozes e ruídos. 

O britânico John Ambrose Flemming, engenheiro mecânico, físico, ex-aluno de 

Maxwell e consultor científico de Marconi, inventou em 1904 a válvula de dois elementos e 

conseguiu assim construir um diodo detector de sinais de radiofreqüência. Essa descoberta 

viria a ser o primeiro detector eletrônico de ondas de rádio. O canadense Reggie Fosseden, em 

1906 conseguiu finalmente transmitir, através de um microfone adaptado, a sua voz e o som 

de violinos a operadores de um telégrafo sem fio, em Massachussets.  

O rádio começou a se popularizar a partir de 1919, após o término da Guerra Mundial. 

Durante o período das batalhas, os aparelhos eram utilizados para a comunicação entre as 

tropas. Com o fim da guerra estes instrumentos formaram um grande estoque remanescente e, 

para encontrar uma finalidade e um modo comercializá-los, a empresa Westinghouse nos 

Estados Unidos, construiu uma antena no pátio de sua fábrica e passou a transmitir música 

com o objetivo de vender o estoque de aparelhos.  

  

 

 

2.1 A chegada do rádio no Brasil 

 

No Brasil, a era do rádio começou a partir de 1922, quando o então presidente da 

República Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, fez um discurso comemorativo ao centenário da 

Independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922. A demonstração pública de 

radiodifusão foi promovida também pela Westinghouse e foi o marco inicial do rádio no país.   

Na realidade, pode-se afirmar que a instalação de fato só ocorreu no dia 20 de abril de 

1923 com Roquete Pinto. A primeira emissora brasileira foi a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, em 1923, a qual teve como fundadores Edgard Roquette Pinto e Henrique Morize. 

Nesta rádio, os ouvintes eram sócios que contribuíam mensalmente. Assim surgiu o rádio 

clube e a rádio sociedade. A programação desta emissora era voltada à elite e não à massa, até 

mesmo por possuir poucos sócios e pessoas com condições financeiras de financiá-lo. Eram 

apresentados ópera, recitais de poesia, palestras culturais, concertos etc. A finalidade desta 

rádio era altruísta, educativa e cultural sendo que anúncios pagos não eram permitidos. 
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A partir de 1923, surgiram emissoras em diversos estados brasileiros, ainda nos 

moldes de sociedades, reunindo associados para custeá-las e com finalidades culturais e 

recreativas. Devido ao alto custo que as transmissões passaram a ter, surgiram os reclames 

comerciais, a fim de ajudar a cobrir os custos e promover uma forma de participação da 

comunidade ouvinte, o que acabou de certa forma, ajudando a popularizar o rádio e também 

esse tipo de serviço comercial. 

 

“Dadas às condições precárias com que funcionavam as rádios, (Sociedade e 

Clube do Brasil), os locutores faziam apelos aos ouvintes, solicitando que se 

inscrevesse como sócios, mediante a módica contribuição de $5000 (cinco mil  

réis). E que colaborassem enviando bons discos de suas discotecas para 

melhorar os programas(...)” (MURCE, 1976, p. 19) 

 

Entre 1925 e 1926 a publicidade já estava incorporada na programação radiofônica. 

Em 1926 e 1927 começavam as disputas entre os artistas das rádios pela preferência do 

público e a busca para se aprimorar cada vez nesse ramo promissor. 

Na década de 30, escutar rádio havia tornado-se “moda” e o crescimento da audiência 

passou a ser um atrativo para divulgar mensagens comerciais. Os custos que antes eram pagos 

pelos clubes de associados passaram a ser supridos pela venda de publicidade. Essa alta 

procura pela divulgação através do rádio proporcionou e financiou também a sofisticação dos 

equipamentos. O decreto nº 21.111 de 01/03/32 autorizava que 10% da programação pudesse 

ser utilizada para emitir comerciais e dessa forma regulamentou o uso dos reclames. 

A partir daí começaram as transformações e o que era erudito torna-se popular. 

Artistas e produtores passam a ser contratados e a competição se transforma em elemento 

permanente nas ondas do rádio, mas através dela, desenvolvem-se aspectos que podem ser 

vistos como positivos, como o desenvolvimento técnico, a preocupação com o status da 

emissora (Ibope) e a popularidade do veículo, viabilizando assim o alcance para um maior 

público.  

O primeiro estatuto legal que regula a execução dos serviços de radiocomunicações no 

território nacional em 1931 é resultado da preocupação do presidente Getúlio Vargas com o 

uso político do rádio. Ficou atribuída à competência da União todos os serviços de 

radiocomunicações. Todas as emissoras deveriam ser comprovadamente controladas por 

brasileiros.  

A partir de 1932, a radiodifusão começa a ter uso político. O marco inicial ocorre no 

dia 23 de maio com a invasão da Rádio Record, em São Paulo por estudantes. Foi lido ao 
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microfone um manifesto contra o governo revolucionário de Getúlio Vargas, e o povo foi 

intimado a mudar a situação política do Brasil. Como resultado ao manifesto anunciado no 

rádio, uma multidão se reuniu para tentar tomar posse da antiga Legião Revolucionária. A 

resposta veio aos manifestantes através de balas e dessa forma dispersou-se a manifestação. A 

Record passou a liderar transmissões contrárias ao governo Vargas e assim, o rádio conquista 

a finalidade política.  

Vargas, ainda através de um Decreto Lei criou o Departamento Oficial de Propaganda 

(DOP), o qual, por sua vez, foi responsável pela criação, em 22 de julho de 1935 do programa 

“A Hora do Brasil” (hoje chamado de “Voz do Brasil”), com o objetivo de divulgar as 

realizações do governo. Este mesmo programa se tornará obrigatório dois anos depois, devido 

à ditadura. Ainda em 1935 criou o Departamento de Imprensa Propaganda (DIP). O Decreto 

nº 21.111 que regulamenta a publicidade levou o rádio a ser impulsionado como 

empreendimento comercial e ajudou na sua expansão financeira.     

Em 1936, através de uma iniciativa do secretário estadual da Agricultura, Israel 

Pinheiro, Minas Gerais ganha uma emissora mantida pelo governo: a “Rádio Inconfidência”. 

Esta rádio visava levar mais conhecimentos ao agricultor, através do extensionismo rural. Na 

mesma época, Roquette Pinto se desilude com os rumos que o rádio toma ao perceber que a 

radiodifusão estava comprometida com a obtenção de lucro. Então, no dia 7 de setembro, doa 

a emissora para o Ministério da Educação, com a condição de que não seja utilizada para fins 

comerciais ou políticos, como está registrada no termo de compromisso assinado pelo 

governo: 

 

“As instalações serão gratuitamente tranferidas ao Ministério da Educação 

que, em conseqüência obriga-se a não utilizar a emissora para outros fins senão 

o desenvolvimento da cultura popular e jamais permitir a publicidade 

comercial ou a propaganda política”. (AMPRÉ, 1979, p.66) 

 

À medida que se desenvolvia, o rádio passou a atender interesses econômicos, dentre 

eles, a comercialização de produtos da indústria eletrônica, o mercado publicitário e o 

mercado de trabalho para artistas e profissionais especializados. A publicidade, além de 

financiar empresas de rádio, estimulava o consumo de serviços e mercadorias por parte do 

público ouvinte, inclusive os analfabetos. O rádio passou então a difundir ideologias, como a 

do consumismo e a modernização dos valores culturais, mas também possibilitou a inclusão 

por parte da camada de baixa renda. 



14 

 

 O surgimento do rádio como um novo meio de produção cultural, comprometido 

compulsoriamente com o Estado e com os representantes das classes dominantes aos quais ele 

foi confiado permitiu um amplo acesso às classes médias e aos trabalhadores. A partir daí o 

veículo tornou-se cada vez mais popular. 

Com isso surgiu o rádio como espetáculo massivo. Segundo Ferraretto (2001), São 

Paulo foi a primeira cidade a ganhar uma emissora idealizada como empresa em busca do 

lucro, a chamada “Rádio Record”. Seguindo os novos moldes de programação criados por 

César Ladeira, a remuneração passou a ser mensal e os profissionais eram exclusivos da 

emissora. A partir disso, instaurou-se o espírito competitivo entre as emissoras, inclusive as 

pequenas e elas se propuseram a contratar seus astros. Ladeira ficou conhecido como “a voz 

da Revolução Constitucionalista”. 

    

 

 

2.2 As fases do rádio brasileiro 

 

De acordo com Ferraretto (2001), em 1927, a eletroeletrônica nacional Byington e Cia, 

ao observar o exemplo dos Estados Unidos - que estava muito a frente em termos de 

radiodifusão -, faz a primeira tentativa de montar uma rede de emissoras. E em meados dos 

anos 30 forma-se a “Rede Verde-amarela”, mas ela não se consolida diante de dois 

empecilhos. O primeiro obstáculo foi o fato de que as linhas da Companhia Telefônica 

Brasileira tinham baixa qualidade e distorciam as transmissões e o outro motivo é o pedido de 

concessão negado pela Comissão Técnica de Rádio, que era a única forma de estruturar uma 

rede nacional. Muito tempo depois, apenas na década de 70 é que as telecomunicações no 

Brasil tornaram viáveis as interligações de emissoras via satélite e, portanto, com melhor 

qualidade. 

A Rádio Sociedade Nacional surgiu em 1936 para marcar a história. A princípio era 

componente de uma grande empresa dos meios de comunicação, que possuía outros dois 

jornais e duas revistas, além da rádio. Foi nessa emissora que Henrique Foreis Domingues 

inovou ao montar o primeiro programa radiofônico. Intercalou organizadamente música e 

texto, criando assim o roteiro. Incutiu a ideia de ensaiar as peças a fim de evitar erros no 

momento de ir ao ar ao vivo. 
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Quatro anos mais tarde, o Estado Novo encampou todo o grupo do qual fazia parte a 

Rádio Nacional com o pretexto de quitar uma dívida de três milhões de esterlinas. Dessa 

forma, Vargas passou a controlar também o jornal “A Noite”, o jornal de maior circulação na 

capital federal na época. Com o decorrer do tempo, os lucros que a Rádio Nacional obtinha 

através da publicidade eram reinvestidos na própria emissora, o que proporcionava mais 

condições de manter a qualidade e fazer novas aquisições de equipamento. Com esse acúmulo 

de capital aplicado, após vinte anos, o faturamento chegou a ser cem vezes maior. 

Em meados dos anos 40, surgiu a televisão nos Estados Unidos. Esperava-se que cedo 

ou tarde o rádio acabaria tornando-se obsoleto diante do moderno aparelho que tinha a 

capacidade de transmitir não apenas o som, mas também a imagem. No entanto, superando 

todas as expectativas, o rádio não apenas não caiu no desuso como também continua sendo 

um dos maiores e mais utilizados meios de comunicação de massa até hoje. Estima-se que nos 

Estados Unidos, a audiência do rádio seja maior que a da televisão durante 18 horas por dia. 

Isso prova o quanto ele ainda é priorizado por todas as camadas da população.  

Nos anos 40, o rádio, além de se manter como meio de comunicação, chegou ao seu 

ápice de popularidade e adesão por parte do público. Nesse período a programação 

radiofônica torna-se mais elaborada e já passa a considerar as expectativas do público-

ouvinte, adquirindo assim, maior audiência.  

No dia 13 de maio de 1942, é instituído Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Pesquisa (IBOPE) visando a pesquisa de mercado de modo a fornecer um amplo conjunto de 

informações e estudos sobre mídia, opinião pública, intenção de voto, consumo, marca, 

comportamento e mercado. Neste mesmo ano também é lançada a primeira radionovela "Em 

busca da felicidade", esta tem grande adesão por parte do público ouvinte e se torna um dos 

fatores para a aceitação massiva das inovações trazidas pela Rádio Nacional. 

Em 1946, surgem os gravadores de fita magnética, que propiciam maior agilidade ao 

rádio. A fase mais esplendorosa do rádio durou cerca de 15 anos, de 1940 a 1955, e ficou 

conhecida como a “época de ouro”. Sua programação tinha como objetivo principal entreter 

os ouvintes. 

 
Neste contexto, o rádio viveria aquela que é considerada a sua época de ouro, 

caracterizada por uma programação voltada ao entretenimento, predominando 

programas de auditório, radionovelas e humorísticos. A cobertura esportiva 

também ocupa o seu espaço. O radiojornalismo, por sua vez, ganha força à 

medida que o país se envolve na Segunda Guerra Mundial. (FERRARETTO, 

2001, p. 112) 
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É desta forma, com a programação bem definida e totalmente voltada às preferências 

do ouvinte que o rádio conquista a audiência massiva. E a partir dos anos 50, vem a ser “a 

primeira expressão das indústrias culturais no Brasil” (FERRARETTO, 2001, p. 113). 

Com o advento e maior popularidade da televisão na década de 50, ocorrem mudanças 

no rádio. Os artistas e os programas humorísticos são substituídos por música. As 

radionovelas e os programas de auditório dão espaço aos serviços de utilidade pública. E o 

rádio passa a obter um novo aliado: o transistor (componente elétrico que serve para 

amplificar os sinais elétricos). Proporciona-se então uma comunicação mais ágil, que 

possibilita a transmissão ao vivo na rua e receptores sem tomada. Nesta época o esporte 

ganhou ênfase pelos jogos de futebol e o rádio ganhou mais uma finalidade: a esportiva.      

Em 1955, o rádio passa a sentir dificuldades para atrair anunciantes, pois eles acabam 

migrando para a televisão e, portanto, torna-se mais difícil pagar as despesas. Outro fator que 

deve ser elucidado é a programação que o rádio oferecia, as radionovelas, os programas de 

auditório e humorísticos passaram a ser repetitivos em comparação com a nova tecnologia.  

No período de 1955 a 1970, foi a decadência do rádio no Brasil: 

 

No Brasil, como em outros países, o surgimento da televisão constitui-se no 

grande fator de decadência do rádio espetáculo. O pequeno número de 

emissoras de TV e o alto custo dos receptores, inicialmente escassos, garantem 

uma sobrevida para a era dos auditórios, humorísticos e 

radionovelas”(FERRARETTO, 2001, p. 135). 

 

No início, quando a televisão foi introduzida, não haviam muitos anunciantes, o que 

fez com que não houvesse tanto abalo por parte do rádio, mas depois de algum tempo, o novo 

veículo se firmou no aspecto publicitário também. 

Na década de 70, o rádio passa por uma nova fase com o surgimento da faixa de 

Frequência Modulada, as conhecidas FM’s. As FM eram concedidas pelo governo, com o 

objetivo de instalar em cada município uma emissora e assim oferecer transmissão às regiões 

onde a baixa potência das rádios AM não permitia acesso dos ouvintes. As rádios FM chegam 

ao ápice na década de 80 e passam a oferecer muito mais músicas e a atrair também o público 

jovem, com a sua programação mais alternativa. Com isso, o rádio voltou a ser atrativo e 

objeto de interesse para os empresários que estavam desiludidos com a perda de audiência 

para a televisão. Dessa forma, o rádio volta ao gosto popular e sua audiência se expande em 

todo o país. 
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No decorrer dos anos, outras rádios de renome surgiram e abriram caminho para 

outros aspectos a serem explorados pelo rádio. Cada vez mais o lado informativo e 

jornalístico foi se afirmando e fazendo parte das programações. Mas a censura sempre esteve 

presente como pano de fundo durante esse tempo. O processo de reestruturação vai até os 

anos 80, mas ainda assim não obtém tantos lucros como antigamente, contanto consegue 

reconquistar aos poucos o mercado da comunicação. 

A partir de 1982, segundo Ferraretto (2001), a radiodifusão sonora no Brasil entra na 

era das redes via satélite, com um satélite próprio chamado Brasilsat A1. E no ano seguinte já 

é lançado o A2. Esses novos recursos proporcionaram melhora no som, custo mais baixo e 

jornalismo regional. No ano de 1998, foi aprovado pelo Congresso Nacional o serviço de 

radiodifusão comunitária e, logo após, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o 

Decreto nº 2.615 que regulamentava a lei. 

A tendência hoje é de que a radiodifusão sonora seja digitalizada. Segundo Ferraretto 

(2001), com a digitalização, haverá a possibilidade de transmitir além do som, informações 

em forma de texto e a qualidade sonora será muito melhor. 

 

 

 

2.3 O rádio no Rio Grande do Sul 

 

Acredita-se que no Rio Grande do Sul, a primeira transmissão radiofônica sonora 

tenha sido em Porto Alegre, em 1924, uma tentativa impulsionada por uma associação de 

radioamadores que trouxe de Buenos Aires o aparelho transmissor e fundou a “Rádio 

Sociedade Riograndense”. O equipamento era semelhante ao utilizado pela “Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro”. Para manter-se, a rádio contava com mensalidades no valor de cinco mil 

réis pagas pelos associados. Porém, com a escassez de recursos, a “Rádio Sociedade 

Riograndense” teve de concluir suas atividade menos de dois anos depois de ser criada. 

Em Pelotas, no ano de 1925, a “Rádio Pelotense” com 50 watts de potência, foi 

fundada. O técnico, Alexandre Gastaud, vindo da França, consegue montar diversos 

receptores de sintonia fixa que eram alugados aos ouvintes pela taxa mensal de cinco mil réis. 

Dessa maneira a rádio conseguiu se manter e conquistar novos “clientes”. Após verificar o 
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sucesso da novidade, é comprado um transmissor na Argentina que proporcionou mais 

qualidade. 

Em 1927, em Porto alegre, surge a “Rádio Sociedade Gaúcha”, que fica aos cuidados 

do empresário Carlos Ribeiro de Freitas. Associada aos interesses da elite riograndense e 

demonstrando poder de mobilização social, a “Rádio Sociedade Gaúcha” apóia a campanha 

política da Aliança Liberal, que tinha como seu candidato Getúlio Vargas. 

A partir da década de 30, passa a ocorrer uma modificação na radiodifusão de São 

Paulo e Rio de Janeiro e logo alcança o Rio Grande do Sul. O rádio se torna um meio de 

aplicar capital e também de obter lucro através do emprego da publicidade na programação. 

Com o fortalecimento da publicidade, passa a haver grande circulação de mercadorias e a 

partir disso, nasce o rádio comercial, que inicialmente aparece em São Paulo e Rio de Janeiro 

e depois no Rio Grande do Sul. Neste período, a urbanização se desenvolveu rapidamente e 

aumentaram as condições e a forte necessidade de comunicação eficiente, assim como o 

mercado de entretenimento.  

O uso deste veículo vai além do aspecto econômico e passa a ser arena para os 

conflitos da burguesia nacional durante a eleição para presidente entre Getúlio Dornelles 

Vargas e Júlio Prestes de Albuquerque. Entre 1933 e 1934, o rádio já está consolidado e a 

publicidade é o fator que mantém financeiramente a “Rádio Sociedade Gaúcha”. A partir de 

uma das principais lojas porto-alegrenses, a Casa Coates - representante estadual dos 

refrigeradores Frigidaire e dos receptores Philco, surge a “Difusora Porto-Alegrense”, que 

vem a ser a primeira rádio comercial do Rio Grande do Sul. 

Em Porto Alegre, desde a dissolução da “Rádio Sociedade Riograndense”, o número 

de radioamadores caiu drasticamente de trezentos para cem. Dispersos e sem entidade para 

reuní-los, o número só não era menor porque nesse período nasceu a “Rádio Educadora 

Paulista”, que cativou e reconquistou o interesse dos ouvintes da capital gaúcha. 

   

Depois do desaparecimento da Rádio Sociedade Riograndese, cuja efêmera 

existência só serviu para entibiar os adeptos da radiotelefonia do nosso estado 

e, mais profundamente em Porto Alegre, este tão útil e instrutivo passatempo 

caiu num verdadeiro ostracismo e nesta situação passou, força é confessar, para 

o rol das coisas ridículas. Em contraste com a nossa situação, Buenos Aires 

cada vez melhorava mais as suas broadcastings (utilizado como sinônimo de 

rádio ou de radiodifusão) e aumentava o número delas. São Paulo e Buenos 

Aires concorreram involuntariamente para o surgimento da radiotelefonia em 

Porto Alegre e isso se deu quase dois anos depois da dissolução da Rádio 

Sociedade Riograndense. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Porto Alegre, 6 de outubro 

1927, pág 18) 
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Segundo Bianchi (2002) o rádio passou a atingir o meio rural mais tardiamente: 

 

No que diz respeito aos estudos de comunicação direcionados ao meio rural, 

tiveram início nas décadas de 50 e 60 do século XX. As                                        

primeiras abordagens, persistindo fortemente até meados dos anos 80, 

estiveram veiculadas ao par comunicação/desenvolvimento. Utilizada 

especialmente por profissionais da extensão rural, a comunicação servia como 

ferramenta importante em um projeto de modernização do meio rural. 

(BIANCHI, 2002, p. 39) 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Gaúcha de Emissoras de 

Rádio e Televisão (AGERT) em 2004, pode-se conferir alguns dados sobre a programação 

radiofônica nos dias de hoje: 80% da programação são produções locais; 4.095 horas diárias 

de programação; mais de 122 mil horas mensais em contato direto com as comunidades 

Os números da AGERT: 

 

ASSOCIADOS                                                  COBERTURA 

148 emissoras de rádio AM                        100% dos municípios gaúchos 

107 emissoras de rádio FM                         10, 6 milhões de pessoas 

23 emissoras de televisão                            96% dos domicílios tem rádio 

1 emissora de rádio OC Cobertura 

9 outros associados 100% dos municípios gaúchos 

288 total  

Associados                                                   
Tabela 1. Os números da AGERT. 

 

 

  

3. A SOCIEDADE EM MIDIATIZAÇÃO 

 

A midiatização afeta diretamente as relações sociais e possui forte influência no 

cotidiano, capaz de modificar a maneira de interagir dos sujeitos sociais, criar novos valores e, 

dessa forma, influenciar nas percepções humanas. 

Gomes (2006) analisa o campo midiático, sua possível existência e questiona sua 

natureza: 

 

A pergunta se impõe porque estamos vivendo hoje uma mudança época, com a 

criação de um bios midiático que incide profundamente no tecido social. Surge 

uma nova ecologia comunicacional. É um bios virtual. Entende-se que, mais 

que uma tecnologia, está surgindo um novo modo de ser no mundo 

representado pela midiatização da sociedade (GOMES, 2006, p. 113). 
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As pessoas interagem socialmente em busca de situarem-se no tempo e no lugar em 

que habitam. Os espaços mediadores possibilitam essa construção de sentido e acabam por 

condicionar as relações entre as pessoas no seu ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

É nesse ponto que entra o valor da mídia na vida das pessoas, onde muitas vezes os 

meios de comunicação tornam-se um único modo de socializar-se. No caso do rádio, quando 

o locutor interage com o ouvinte, entra na sua casa e lhe fala diretamente, torna esse mesmo 

ouvinte um participante do programa, que pode interagir com ele e fazer parte do mundo 

externo e sair do meio isolado. Então, o fato de uma pessoa estar em casa e sozinha não mais 

significa que ela está alienada do resto do mundo, pois ela tem condições de se inteirar do que 

acontece lá fora.  

Ao observar o meio urbano, constata-se que a maneira de interação entre as pessoas 

está modificada. Na sociedade o tempo de convívio entre as pessoas é muito reduzido e o 

isolamento é cada vez maior. A midiatização tem forte papel no sentido de unir as pessoas, 

apresenta a elas aspectos nos quais criam vínculos e se identificam. Mas neste processo 

também há uma “tentativa de esvaziamento da identidade” (Bianchi, 2002) quando as 

diferenças culturais e sociais tornam-se menos relevantes diante do fenômeno da 

midiatização. Gomes (2006), ao analisar o processo de midiatização na sociedade diz que: 

 

“...a midiatização é a chave hermenêutica para a compreensão e  interpretação 

a realidade. Nesse sentido, a sociedade percebe e se percebe a partir do 

fenômeno da mídia, agora alargada para além dos dispositivos tecnológicos 

tradicionais. Por isso é possível falar da mídia como um locus de  compreensão a 

sociedade. (...) Se um aspecto ou um fato não é midiatizado, parece não 

existir.”(GOMES, 2006, p. 121). 

 

Afirma ainda que a comunicação midiática pode ser vista de duas maneiras, positiva e 

negativa que “significa o espaço de ponta da modernização, o motor da modernização 

industrial” (GOMES, 2006, p.121),  e em contrapartida a associa como aquilo que tem como 

intuito manipular e destruir culturalmente. 

De acordo com o autor, ao considerar que se trata de comunicação de massa, deve-se 

pensar sobre o termo “mediação”, derivado do latim, onde medius significa aquilo que está no 

meio. A mediação seria a relação que se dá ao transferir uma determinada realidade à outra, 

dessa maneira é possível tornar concreta a realidade. Existem várias fontes e tipos de 

mediações, entretanto, tudo tem como pano de fundo o aspecto cultural. Os espaços de 

mediação ou mediadores auxiliam na construção de sentido e influenciam nas relações 
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humanas na medida em que estão presentes nos meios de comunicação. A mediação está no 

discurso da fala humana e possui as mais variadas fontes, podendo ser cultural, política, 

movimentos sociais, etc. 

Os meios massivos selecionam a pauta e induzem o tema dos assuntos do cotidiano. 

Têm o poder de espetacularizar as situações e dessa maneira fazê-las parecerem menos 

drásticas, de forma amena e romanceada, tornam-as comuns e normais aos consumidores 

desses produtos midiáticos. Também através da mídia obtém-se o reconforto e estímulo para 

agüentar as dificuldades da vida cotidiana, em uma sociedade violenta e individualista. Muitas 

vezes, são evidenciados valores morais e básicos através de mensagem positivas ou que 

remetam ao imaginário e sonhos das pessoas. Os meios de comunicação social, além de 

oferecerem algumas noções de mundo, estão presentes em todo o decorrer da vida das 

pessoas, do nascimento à morte. “Compreender os processos de comunicação massiva implica 

hoje poder dar conta da rearticulação das demarcações simbólicas que aí se produzem, e de 

como são elas que nos asseguram o valor e a força das identidades coletivas.” 

(MARTIM_BARBERO, 1991, p. 15)  

Ao analisar o processo de midiatização da sociedade, há de se mencionar também a 

indústria cultural. Segundo Gomes (2006), independentemente do fato de uma pessoa estar 

sozinha, ela irá efetuar um consumo grupal, pois não existe “consumidor isolado”. E é isso 

que regula o ato do consumo nos meios massivos, o consumo cultural tem sempre uma carga 

de valores culturais e pessoais dos indivíduos. E isso ocorre inversamente também na medida 

em que a pessoa se vê em débito perante o mundo externo de identificar-se de alguma 

maneira, e então a identificação será através dos meios de comunicação de massa. 

Com o processo de midiatização que a sociedade vivencia, a mídia passa a ajudar e 

intervir na construção da realidade dos indivíduos. De acordo com Bianchi (2002), a mídia, 

além de construir e veicular realidades detém os mecanismos para que seja feita esta 

construção da nova realidade midiática. Assim, ela se alia ao movimento da sociedade e 

fomenta o diálogo entre as demais realidades existentes. “Através de seus mecanismos 

próprios, não fornece uma realidade do mundo social, mas uma realidade construída a partir 

de sua relação com o mundo.” (BIANCHI, 2002, p. 26). Dessa maneira ela se faz presente em 

todos os aspectos da vida cotidiana e das relações na sociedade. 
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 3.1 O rádio no cenário midiatizado 

 

A partir de 1982, com o uso de redes via satélite, o rádio teve um melhor alcance além 

de outros benefícios, como melhor qualidade sonora e custo mais baixo para as emissoras. 

Com o passar do tempo, novos gêneros de emissoras surgem, como os educativos e as 

comunitários e também o rádio passa a ser utilizado para outros fins, como políticos e 

religiosos (no caso das igrejas). Pode-se dizer que a qualidade sonora melhorou muito nas 

rádios FM’s. No que diz respeito às AM’s, o alcance é maior, mas a qualidade do som ainda é 

baixa comparada às FM’s. 

Ao se levar em consideração que o processo de midiatização influencia na percepção 

do sentido da realidade da sociedade, deve-se também observar que “não se admite mais uma 

concepção dos processos de midiatização como sendo causa/efeito” (BIANCHI, p. 24, 2002). 

E ainda, de acordo com Neto (1995), os efeitos de sentidos não são automáticos e nem agem 

seguindo a ordem linear de causa/efeito, mas o efeito só pode existir se for considerado 

também que essa relação está ligada com as propriedades da mensagem. O discurso 

radiofônico ou mensagem carrega consigo alguns elementos que tem o intuito de capturar o 

ouvinte. Para o autor, a recepção “é constituída já no interior do próprio processo discursivo 

por meio das múltiplas operações articuladas pelos processos da própria linguagem”. (NETO, 

p.194, 1995). 

Bianchi (2002), ao falar sobre as mensagens e o meio que as propagam, afirma que os 

meios de comunicação podem ser entendidos como dispositivos tecnológicos utilizados na 

produção e reprodução de mensagens que dependem das condições em que é elaborada a 

produção e das modalidades de recepção da mensagem. Com isso pode-se entender que uma 

nova tecnologia de comunicação não é capaz de determinar automaticamente as práticas 

sociais específicas da produção e do consumo. 

Atualmente, temos condições de ouvir música e informações por outro meio que não 

seja o tradicional aparelho de rádio, mas sim através do rádio na internet. Até as pequenas 

emissoras já estão preparadas para disponibilizar o áudio pela web. 

Segundo Ferraretto (2001), no futuro próximo – embora não se saiba ao certo quando -

teremos a implementação da rádio digital, que inovaria transmitindo não apenas som, mas 

também informações no display do receptor, ou seja, seria então multimídia. Outro aspecto 

positivo, levantado por Prado (2006) é de que, com o custo elevado para transmitir uma rádio 

via digital (estimado em 20 mil dólares), a pirataria iria diminuir. 
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“Ao mesmo tempo que se ouve um determinado cantor, por exemplo, será 

possível ler a letra da música, notícias da banda ou mesmo acessar a discografia 

completa do músico. Como se não bastasse, existe a possibilidade de se ouvir a 

música em uma rádio, gravar o conteúdo de uma segunda, ler no visor as 

informações de uma terceira etc. (...) E continuaria a ser rádio? O rádio, que já 

é uma mídia interativa por natureza, vai fazer com que seu ouvinte participe 

ainda mais daquilo que quer ouvir (e ver)” (PRADO, 2006, p. 163). 

 

Para todo esse processo de elaboração do discurso radiofônico e sobre as etapas a serem 

consideradas, deve-se analisar como é feita a produção radiofônica, o que será tratado no capítulo a 

seguir. 

 

 

 

4. A PRODUÇÃO RADIOFÔNICA 

 

A produção no rádio parte do planejamento, no qual todos os elementos utilizados são 

traçados para formar a linguagem radiofônica, do conteúdo do programa. Mas também inclui 

outro tipo de organização que vai além da parte técnica, como preparar-se para uma mudança 

de planos no caso de cair uma pauta, conferir o esqueleto do programa, confirmar a presença 

dos convidados e assim por diante. 

O planejamento do programa começa com o levantamento de conteúdos que podem 

ser abordados. Depois de escolhidos os temas, verifica-se a possível abordagem para cada um 

deles e de acordo com o tempo disponível, é organizada a produção. 

Para Ortiz e Marchamalo (2005), a produção e realização de um programa parte do 

delineamento e planificação: 

 

“O processo de criação de um programa passa pela análise  de toda essa 

série de fatores- aos quais terão de ser somados os recursos humanos e técnicos, 

a periodicidade etc. – que condicionarão o processo posterior de produção e 

realização. A partir de todos esses dados, será preciso definir o objetivo, a 

filosofia, o delineamento geral. O ponto de partida, o núcleo central sobre o 

qual se constrói o programa de rádio é, evidentemente, a idéia”(ORTIZ e 

MARCHAMALO, 2005, pág. 80). 

 

Definida toda a estrutura, o formato e o gênero, parte-se para a produção e realização 

do programa. Em meio ao planejamento e depois de selecionadas as abordagens temáticas, é 

elaborado o esqueleto do programa, de maneira que fiquem definidos os temas, convidados e 

seções. Por último, será elaborado o roteiro do programa. Esse esquema estará sempre 
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passível à mudanças, e vai se  adaptar a medida que o tempo transcorre. Durante todas as 

etapas, deve-se levar em conta possíveis imprevistos, a pauta pode “cair” ou pode haver a 

necessidade de ajustar os conteúdos, na medida em que surgem ou se confirmam. 

A produção deve estar sempre atenta às dificuldades que irão surgir, e proteger-se 

delas através da produção em médio prazo e imediata. Uma das maneiras de prevenir falhas a 

médio prazo é ter um ou dois programas adiantados, mas isso só se torna válido contanto que 

não tratem de notícias urgentes. Na produção imediata é necessário ter, de um dia para outro, 

os convidados para tratar de assuntos atuais, o que pode vi a ser um problema, uma vez que 

hoje várias cadeias privadas da mídia têm condições de solicitar a participação ou até mesmo 

de contratar personagens de diversas áreas (política, cultural, espetáculo), de maneira que seus 

testemunhos dependam da aprovação ou preparo antecipado por parte destas mídias. 

De acordo com Ferraretto (2001), a fala é um dos principais instrumentos a serem 

utilizados no rádio, ainda que existam suportes como os ruídos, os sons e as músicas,  

   

“A forma como se fala atribui significado ao texto. Uma mesma frase pode 

expressar algo do ponto de vista do conteúdo das suas palavras em si ou, por 

exemplo, com acento irônico, referir-se justamente ao contrário. As sutilezas e 

nuanças vocais imprimem, assim, a um mesmo discurso significados diversos” 

(FERRARETTO, 2001, p. 307). 

 

Quando se trata de um texto jornalístico voltado ao rádio, é necessário buscar a 

expressão na voz. Deve-se considerar o fato em si e comunicá-lo de maneira clara. Para isso 

se faz uso de um pouco de expressão, objetivando a credibilidade do ouvinte, mas atentando 

para não usar a emoção. O locutor deve saber como usar a voz, seguindo uma pontuação 

adequada e contendo traços emotivos. 

Conforme o Decreto nº 84.134, de 1979 e comentado por Ferraretto (2001), existem 

seis tipos de locutores que são: o anunciador, que anuncia produtos publicitários e chamadas 

dos programas; o apresentador-animador, que é o que chamamos de comunicador e comanda 

programas e entrevistas e trata com os ouvintes; o comentarista esportivo, que comenta os 

eventos de esporte; o esportivo, que narra o evento esportivo; o noticiarista, que lê os textos 

informativos; e o entrevistador, que faz as entrevistas. 

 

  

  

4.1 Os gêneros radiofônicos 
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Gênero radiofônico é uma denominação que pode ser confundida com outros termos, 

mas deve-se observar, como afirma Barbosa Filho (2003), que há certa semelhança de 

significado com o termo formato radiofônico. Segundo o autor, o último termo seria um 

conjunto de ações que podem ser integradas e reproduzíveis e constar em um ou mais gêneros 

radiofônicos.  Quanto aos gêneros falados, pode-se listar pelo menos 12: a locução ou 

comunicação, o noticiário, a nota ou crônica, o comentário, o diálogo, a entrevista 

informativa, a entrevista, o radiojornal, a radiorevista, a mesa-redonda, debate ou discussão, a 

radioreportagem e, por fim, a dramatização. Alguns formatos radiofônicos podem ser 

comentados: programas adultos contemporâneos, programas religiosos, programas musicais, 

entrevistas, noticiários, variedades, sobre temas específicos etc.  

O “Rádio Jornal do Meio-Dia” possui gênero jornalístico, uma vez que seu objetivo 

seja informar o público ouvinte, mas também é de utilidade pública através dos recados. Os 

formatos que constituem o gênero jornalístico são: notas, notícias, boletins, reportagens, 

entrevistas, comentários, editoriais, crônicas, radiojornal, documentário jornalístico, mesas-

redondas, programa policial, programa esportivo e divulgação tecnocientífica. O programa em 

questão possui formato de radiojornal (como o próprio nome já diz).   

 

 

 

5. RÁDIO MARAJÁ 

 

A “Rádio Marajá” foi fundada em Rosário do Sul, no dia 25 de fevereiro de 1949. Na 

época, o então prefeito Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos foi um dos cotistas-fundadores. A 

sociedade era composta de 150 cotas. O primeiro diretor foi Eli Camargo Charlat, que 

também era cotista.  

O estúdio e o transmissor estavam localizados na rua Riachuelo, número 38, bairro 

Centro. A montagem técnica foi feita por Ernesto Antunes, e a potência da emissora era de 

100 watts, na freqüência de 1.550 khtz. 

Com uma ampliação de capital equivalente a 250 cotas, no ano de 1968 e gerenciada 

por Jayme Bermudis Ramis, os estúdios da rádio foram transferidos para o endereço atual, na 

rua Voluntários da Pátria, número 1432, onde antes era a Igreja Matriz. A torre de transmissão 

que ficava na rua Riachuelo foi transferida para a avenida Coronel Sabino, na vila Adroaldo. 
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No ano de 1982 houve novo aumento de capital e a sociedade passou a contar com 500 

cotas, com a admissão de dois novos cotistas: Pedro Germano e João Baltezan. Pouco tempo 

depois, Baltezan retirou-se, foi quando Otávio Germano e seus demais irmãos entraram na 

sociedade. Na direção, na época, estava o professor Jorge Enéas da Silva. Neste período 

ocorreu a mudança do parque de transmissões da vila Adroaldo para a Vila Nova. No local foi 

instalado um novo transmissor de 1 KW, porém, inicialmente operava com 250 watts. No 

final do comando do Grupo Germano, a emissora foi dirigida pelo advogado Alson Pereira da 

Silva. 

Em agosto de 1984, o Grupo Germano transferiu o comando majoritário de cotas para 

o rosariense, radicado em Blumenau, Santa Catarina, Dr. Carlos Alberto Flores Ross. A partir 

daí e até janeiro de 1992, a direção ficou sob a responsabilidade de Adil Fagundes Bentes. 

No mês de agosto de 1985, um grande sonho era alcançado, a troca de freqüência. A 

Rádio Marajá passou a operar com 660 khtz e houve uma reformulação total no sistema 

irradiante, resultando em maior alcance e melhoria no som da transmissão. 

Desde 1992 e até os dias de hoje, a direção da rádio está confiada a Moacir Guazina. 

Neste ano a rádio passou por um processo de modernização ao ser reformada interiormente, 

proporcionando melhores acomodações para os mais de 16 funcionários e colaboradores. 

Segundo o gerente da rádio, Moacir Guazina, a aquisição de novos equipamentos 

sempre foi uma preocupação constante, trabalhando com o que há de mais moderno no 

sistema de processador de áudio que é um MTA, que qualifica a programação no ar, assim 

como gravações de comerciais em cartucho, que melhorou muito o serviço que era realizado 

anteriormente em fita cassete.  

   

“E não paramos por aí na busca da melhor qualidade, pois para transmissões 

externas possuímos uma mesa de som, com todos os recursos necessários. Hoje 

nossa programação musical já está toda com CDs, e estamos utilizando para 

gravação de comerciais o MD, que é o mais avançado em relação a qualidade 

de gravação de textos comerciais.” (Moacir Guazina) 

  

No decorrer dos anos, a rádio buscou acompanhar o avanço tecnológico e possui toda 

a sua programação computadorizada tanto na área técnica como na administrativa. 

Atualmente opera com 11 computadores e enfatiza o jornalismo, sendo referência na região. 

A rádio também possui hoje um website cuja criação visa diminuir a distância entre os 

rosarienses que estão fora do município, inclusive fora do país.   
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O Diretor Presidente da Rede Fronteira de Comunicação, Carlos Alberto Flores Ross, 

na condição de sócio-majoritário, detém mais de 85% das cotas. O restante está dividido entre 

os mais de 20 sócios. A Rádio Marajá começa sua transmissão a partir das 05h30 e encerra às 

23h, proporcionando música, notícia e entretenimento aos seus ouvintes.  

 

 

 

5.1 Programação da Rádio Marajá 660 AM 

 

Na grade de programação Rádio Marajá constam 32 programas. Dentre eles, há os 

mais variados gêneros: musical, religioso, entrevistas, jornalístico, esportivo (...). Porém, a 

grande maioria dos programas é musical.  

A emissora inicia sua transmissão diariamente às 5h30 e encerra a meia-noite. 

 

Programa Chimarreando no Galpão – de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h.  

           Locução: Iter Rosado Bittencourt 

Informativo Rural – de segunda a sexta-feira, das 7h às 7h15. 

Locução: Cláudio Gilberto Moreira 

Rádio Jornal da Manhã - de segunda a sábado, das 7h15 às 8h. 

Locução: José Benedito Menezes da Silva e Cláudio Gilberto Moreira 

Correspondente Rede Gaúcha Sat – de segunda a sábado, das 8h às 8h10 

Locução: não consta 

Revista do Rádio – de segunda a sábado, das 8h10 às 10h. 

Locução: Moacir Guazina 

Panorama 286 – de segunda a sábado, das 10h às 12h. 

Locução: André Martins (com participação de repórteres das cidades de São 

Gabriel, Lages e Blumenau) 

Rádio Jornal do Meio-Dia – diário, das 12h às 13h. 

Locução: Otaciano Fagundes Fernandes e Moacir Guazina 

Chasques e Cantigas – de segunda a sábado, das 13h às 15h. 

Locução: Lair Eich 

A tarde é nossa – de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h. 

Locução: Márcia Gomes 

Mensageiro Regional – de segunda a sábado, das 17h às 19h. 

Locução: José Benedito da Silva 

A Voz do Brasil – das 19h às 20h. 

Correspondente Rede Gaúcha Sat – de segunda a sábado, das 20h às 20h10 

Locução: não consta 

Marajá Esportes – de segunda a sábado, das 20h15 às 21h 

Locução: Valdoir Borges 

Love Night – de segunda a sexta-feira, das 21h às 23h. 

Locução: Moacir Guazina 

Mateando – aos sábados, das 5h30 às 7h. 

Locução: Joel Freitas Paulo 
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Prosa rural – aos sábados, das 7h às 7h15. 

Locução: não consta, programa da Embrapa 

Seicho no-ie no ar – aos sábados, das13h às 13h30 

Locução: não consta 

Programa da Associação de Vilas e Bairros – aos sábados, das 13h30 às 13h45. 

           Locução: Pastoral da Saúde 

Programa da ARDA (Associação Rosariense de Defesa dos Animais) – aos sábados, das 

14h às 14h30 

            Locução: Otaciano Fagundes Fernandes 

Viva a Vida – aos sábados, das 14h30 às 15h 

Locução: não consta 

Estúdio 660 – aos sábados, das 15h às 17h 

Locução: Lia Rodrigues Ferreira 

Mensageiro Noite adentro – aos sábados, das 19h às 20h 

Locução: José Benedito da Silva 

Programa da Igreja Internacional da Graça de Deus – aos sábados, das 20h40 às 21h10 

Locução: não consta 

Programa da Igreja Adventista do 7º Dia – aos sábados, das 21h10 às 21h40 

Locução: não consta 

Marajá Musical – aos sábados, das 23h10 às 24h 

Locução: não consta 

Pelos domingos (1ª parte) – das 6h às 9h 

Locução: Joel de Freitas Paulo 

Missa Dominical – das 9h às 10h 

Pelos Domingos (2ª parte) – das 10h às 12h 

Locução: Joel de Freitas Paulo 

Querência, Céu e Campo – aos domingo, das 13h às 15h 

Locução: Nolberto Dornelles 

Programa de Domingo – das 15h às 19h 

Locução: Márcia Gomes 

Gauchesco e Brasileiro - aos domingo, das 19h às 21h 

Locução: Doroteo Fagundes 

Carreteando – aos domingos, das 21h às 22h 

Locução: Jaime Pietro 

Programa Igreja Betel – aos domingos, das 22h às 24h 

Locução: não consta 
Tabela 2. Grade de programas da Rádio Marajá 

 

5.2 O programa Rádio Jornal do Meio-Dia  

 

A programação da Rádio Marajá carrega consigo características desde a sua fundação 

que mantém até os dias de hoje. Sempre priorizou o aspecto jornalístico e informativo. O 

programa em questão, o “Rádio Jornal do Meio-Dia”, transmite as notícias locais, notas e 

avisos. Os serviços de utilidade pública vão desde notas de falecimento e convites para 

sepultamento, até o resultado da loteria estadual e jogo do bicho. Também fornece a previsão 

do tempo e a temperatura para a cidade e região. O programa tem a locução de Otaciano 
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Fagundes Fernandes e João Batista Gonçalves e é transmitido das 12h às 13h, todos os dias da 

semana. 

Durante o programa há também um momento de entretenimento com músicas 

tradicionalistas, as quais o locutor define ou atende a pedidos dos ouvintes, porém o repertório 

musical já é pré-estabelecido e clássico no programa, não fugindo nunca da temática principal 

que são as músicas gauchescas. 

Sempre considerando a distância entre a cidade e o campo, o programa “Rádio Jornal 

do Meio-Dia” passa recados que servem para diminuir essa distância e, antigamente eram 

usados como um dos poucos recursos de comunicação entre as pessoas das localidades mais 

afastadas.  

A princípio, o foco principal do programa era justamente as mensagens e a 

necessidade de suprir a dificuldade de comunicação entre essas localidades do interior e a 

cidade. Por ter um grande número de recados a transmitir, faltava tempo para passar aos 

ouvintes todas as mensagens. Cresceu a necessidade de ter outro programa que pudesse 

auxiliar no atendimento a toda essa demanda. Foi ao ar então o programa “Mensageiro 

Regional”, que é transmitido das 17h às 19h e que se tornou uma extensão do “Rádio Jornal 

do Meio-Dia”, tendo também a mesma priori de transmissão de recados e com o objetivo de 

suprir a demanda. Com o passar do tempo e a diminuição do número de recados, o 

“Mensageiro Regional” tornou-se mais musical, deixando de lado a parte informativa e 

atendendo aos ouvintes que solicitam músicas e pequenos serviços de utilidade pública. 

Com a chegada de antenas das operadoras de celular ao interior, as pessoas tiveram 

mais recurso para se comunicarem e o uso de avisos diminuiu drasticamente. O custo de uma 

mensagem de texto (SMS) é, em média, R$0,50. Em contrapartida, divulgar um aviso no 

rádio custa no mínimo R$5. Portanto, as pessoas que hoje utilizam esse serviço não o fazem 

mais por necessidade ou falta de acesso a outros meios, mas buscam, de certa forma, divulgar 

suas “novidades” pessoais e isso só é viável para quem tem mais recursos. Não há mais a 

necessidade de avisar pelo rádio um nascimento ou que alguém está hospitalizado. Tudo está 

mais simplificado e direto. Não existem mais barreiras, mesmo apesar da distância e da falta 

de convívio social. 

Entretanto, há quem ainda use esse recurso para outros fins, como divulgar o perfil 

para encontrar parceiro, como se faz num site de encontros. E também para notificar que 

algum animal está perdido.  
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Para a execução do “Rádio Jornal do Meio-Dia”, é necessária uma equipe formada por 

dois redatores, dois apresentadores e um operador de áudio. O programa é constituído por três 

blocos. No primeiro bloco, há o comentário do sócio-majoritário da rádio, Carlos Alberto 

Flores Ross, que é previamente gravado e pode ser sobre qualquer assunto que ele considere 

relevante. Após o comentário, vem as notícias, internacionais, as nacionais e após as estaduais 

seguidas do intervalo comercial. No segundo bloco, são divulgados os registros hospitalares e 

as notícias de Rosário do Sul e região. Vai ao ar mais um intervalo comercial e no último 

bloco são transmitidas as notícias policiais e as notas e avisos. 

Num olhar generalizado, certifica-se de que o serviço de “notas e avisos” tornou-se 

obsoleto no rádio. Em compensação, apesar de ter caído em desuso pelo vasto alcance do 

sinal do celular, esse mesmo alcance trouxe uma inovação positiva para o rádio: a 

possibilidade de interação do ouvinte com o programa, que o torna mais ativo e participante 

na programação.  

O locutor chama no programa o ouvinte a participar e dar o seu relato sobre as 

condições do tempo ou pedido de musical ou até mesmo para mandar um abraço para alguém. 

O ouvinte por sua vez, torna-se cativo e liga ou manda uma mensagem pelo celular para o 

programa para contar que lá na localidade em que ele se encontra, choveu uma quantidade X 

de milímetros ou talvez relatar a queda de granizo. O ouvinte pode dividir com outros 

ouvintes que com a chegada da geada, perdeu parte da plantação, ou que a seca está 

prejudicando a pastagem do gado. Enfim, ele agora tem espaço para dividir o seu dia-a-dia, 

fazer relatos ou participar de enquetes.  
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6. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

  

Para a execução deste trabalho tornou-se imprescindível a leitura e compreensão de 

alguns autores como Ferraretto (2001), Ortriwano (1985), Prado (1989), Duarte e Barros 

(2005), Meditsch (2005). Através de análise e estudo sobre os materiais desses autores, torna-

se acessível o entendimento sobre os aspectos a serem analisados no programa Rádio Jornal 

do Meio-Dia, da Rádio Marajá. 

A entrevista em profundidade foi o método aplicado para executar este trabalho. Este 

método possibilita obter informações e explorar o assunto de acordo com a visão do 

informante. Para a compreensão sobre o tema, foram muito utilizados os métodos e técnicas 

publicados por Duarte e Barros (2005).  

Segundo os autores, o investigador, fazendo uso do recurso da metodologia, busca 

através da entrevista em profundidade conseguir de uma fonte pré-selecionada, informações 

que de interesse para o assunto em questão. Por meio desta técnica foi possível explorar o 

objeto e analisá-lo de acordo com a percepção da fonte. 

 

“A entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível, útil para 

apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao 

íntimo do entrevistado, como para descrição de processos complexos nos  quais 

está ou esteve envolvido. É uma pseudoconversa realizada a partir de um 

quadro conceitual previamente caracterizado, que guarda similaridade, mas 

também diferenças, com a entrevista jornalística” (DUARTE e BARROS, 2005, 

p. 64). 

 

Os autores esclarecem que, dentro da entrevista em profundidade, existe uma 

variedade de tipologias e são caracterizadas como abertas, semi-abertas e fechadas. Após 

analisá-las, percebeu-se que a mais adequada para este estudo seria a entrevista semi-aberta, 

que parte de um roteiro de questões semi-estruturadas através de uma abordagem em 

profundidade e onde se esperam respostas indeterminadas, podendo assim, explorá-las na 

medida em que for necessário. 

Na entrevista semi-aberta, parte-se de um pré-roteiro que tem como base algumas 

hipóteses para sustentá-lo. Ao ponto em que a entrevista ocorre e surgem novos aspectos, 

serão aplicadas questões amplas, mas baseadas no problema de pesquisa. Cada resposta dada 

pelo entrevistado é explorada ao máximo e as perguntas se aprofundam de um tema geral até 

alcançarem o específico. Desta maneira, a entrevista segue um roteiro-guia, mas é dirigida 

pelo entrevistado.  Com o uso deste tipo de entrevista que possui certa estrutura, é possível 



32 

 

comparar e analisar as respostas de diferentes entrevistados e observar se todos os tópicos 

relevantes foram tratados.  

A entrevista semi-aberta foi utilizada na tentativa de guiar o trabalho e mantê-lo 

focalizado, a fim de, após expor o tema central da pesquisa, obter um aprofundamento no 

assunto até chegar ao tema central, que é o programa “Rádio Jornal do Meio-Dia”. As 

entrevistas foram realizadas de maneira que, depois de feita a primeira pergunta, o 

entrevistado a respondesse e em cima dessa resposta houvesse um aprofundamento visando 

exemplificar e contextualizar, dando margem para outras perguntas e questionamentos. Após 

detalhar e destrinchar a primeira resposta é que se partiu para a segunda pergunta já pré-

definida. A fim de obter melhores resultados, foram realizadas diversas entrevistas com os 

funcionários da rádio, seguindo o mesmo roteiro-guia para que depois seja possível comparar 

as respostas ou complementá-las de acordo com o relato de cada um. Os entrevistados, para 

executar este método, foram os apresentadores do “Rádio Jornal do Meio-Dia” e o gerente da 

rádio.  

Neste trabalho a análise de conteúdo foi dimensionada através da análise topográfica 

do programa. Foram selecionados 3 dias de programação para, a partir dos diferentes quadros 

do programa, tornar possível a análise das estratégias de captura da audiência.  Os programas 

radiofônicos dos dias 11, 12 e 13 de novembro foram ouvidos, transcritos e analisados 

sistematicamente. 

Nos dias 23 e 24 de novembro de 2009 foram realizadas entrevistas com os 

profissionais responsáveis pela produção do “Rádio Jornal do Meio-Dia” e também com o 

gerente da Rádio, Moacir Guazina. Para obter melhores resultados, foi utilizada como método 

a entrevista semi-aberta, através de um roteiro com 18 questões, que foram sendo 

aprofundadas e exploradas à medida que se mostrou necessário. A elaboração do roteiro foi 

realizada idealizando descobrir um pouco mais sobre como funciona o processo radiofônico e 

trazer a tona algumas estratégias e rotinas de produção das quais se valem os locutores. 

O primeiro a ser entrevistado foi um dos apresentadores do programa e que também é 

sub-gerente da rádio, João Batista Gonçalves, 40 anos, funcionário da rádio há mais de 20 

anos. O outro apresentador, Otaciano Fernandes, 74 anos, trabalha na rádio há 

aproximadamente 15 anos. Sobre a produção, ambos esclareceram que o programa é montado 

pelos produtores, sendo depois finalizado pelos apresentadores que podem, no decorrer do 

roteiro, acrescentar ou extrair notícias do script de acordo com a necessidade de divulgar 

outros fatos ou de terminar o tempo no programa. 
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No que diz respeito à profissionalização, Otaciano Fernandes afirmou não ter feito 

nenhum curso, mas recebeu o convite para trabalhar na rádio devido à sua voz grave. Então, 

fez um acompanhamento:  

 

“Antigamente não haviam cursos específicos para trabalhar no rádio, nós 

tínhamos que ficar um tempo observando e, aos poucos, passar a operar a mesa 

de áudio, sempre com a presença de alguém para vistoriar, para depois sim, 

participar de outras etapas da produção”. (Otaciano Fernandes) 

 

Enquanto que João Batista passou por um processo semelhante na sua chegada ao 

rádio:  

 

“Fui convidado e aceitei por ser jovem e querer ganhar algum dinheiro, mas 

gostei e depois de algum tempo me dediquei só a isso. Passei um período de 

aproximadamente seis meses observando o funcionamento da rádio, depois 

pude começar pela mesa de áudio e a partir daí comecei a participar também 

dos programas”. (João Batista) 

 

Quando questionados sobre o papel do rádio e do programa em questão, ambos 

responderam que passar a informação correta ao ouvinte é primordial nesse processo e, que as 

pessoas tanto da cidade como do meio rural escutam o programa justamente pela qualidade da 

informação que é divulgada. Quanto ao público ouvinte, também foram semelhantes as 

respostas ao afirmarem que, apesar de não haverem pesquisas atuais ou dados corretos, ambos 

imaginam que os ouvintes tenham uma média de 30 anos e que sejam de todas as classes, mas 

com número maior de ouvintes das classes A e B.  

A análise foi elaborada primeiro, a partir do estudo da metodologia, por meio de 

observação do processo de produção do programa em questão e após esta etapa, foram 

realizadas as entrevistas com os apresentadores e por último, o cruzamento da parte teórica 

com o que foi observado como sendo estratégia. 

 

 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo Geral: 
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 Analisar o processo de produção radiofônica programa rádio jornal do meio-dia  

 

 

7.2 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar as estratégias de captura de ouvintes do programa. 

 

 

 

8. AS ESTRATÉGIAS DE CAPTURA DO RECEPTOR 

  

8.1 Análise do conteúdo 

A fim de alcançar o objetivo deste trabalho ao detectar quais são as estratégias 

utilizadas para a captura do ouvinte, foi necessário basear-se em Duarte e Barros (2005), para 

vislumbrar as etapas da análise de conteúdo. No processo da pré-análise, houve a idealização 

do trabalho e do plano de análise a ser seguido; na exploração do material, foi realizada a 

análise propriamente dita e, finalmente chega-se a etapa de interpretar os resultados e levantar 

hipóteses. 

Entre os diversos meios de comunicação de massa que possuímos hoje, o rádio ainda é 

o mais popular e com a maior capacidade de transmitir a informação de maneira instantânea. 

Seu alcance vai além dos demais meios de comunicação e pode atingir até as regiões mais 

remotas de modo que não haja distinção de classe social ou condições financeiras para a sua 

utilização. 

Segundo Ortriwano (1985), o rádio proporciona mais do que informação:  

   

“O rádio foi o primeiro dos meios de comunicação de massa que deu 

imediatismo à notícia, graças à possibilidade de divulgar os fatos no exato 

momento em que eles ocorrem. Permitiu que o homem se sentisse participante 

de um mundo muito mais amplo do que aquele que estava ao alcance de seus 

órgãos sensoriais: mediante uma ampliação da capacidade de ouvir, tornou-se 

possível saber o que estava acontecendo em qualquer lugar” (ORTRIWANO, 

1985, p.84). 

 

Com sua linguagem simples, o rádio é capaz de abranger todos os públicos, 

proporciona cultura, informação e entretenimento. Segundo Prado (1989), essa não-distinção 
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do público-alvo é mais um do meio de comunicação: “A importância do rádio como meio 

informativo se deve ainda a outra característica: sua capacidade de se comunicar com um 

público que não necessita uma formação específica para decodificar a mensagem.” (PRADO, 

1989, p. 28) 

Essa simplicidade de linguagem que o rádio proporciona, facilita ainda mais a sua 

abrangência. Não é necessário que o ouvinte envolva outros sentidos para a compreensão da 

mensagem. As frases são curtas e diretas, o locutor tem a possibilidade de falar intimamente 

com seu ouvinte, chamá-lo diretamente e fazer com que ele sinta-se convidado a interagir e 

participar do programa, ainda que seja de maneira velada. Na verdade, o rádio consegue, 

através de estratégias de captura da recepção, provocar uma identificação de interesses por 

parte do ouvinte e com isso fazê-lo permanecer na escuta, tendo como seu recurso o seu 

próprio poder de imaginário. 

Pode-se dizer que no “Rádio Jornal do Meio-Dia”, os locutores Otaciano Fagundes 

Fernandes e João Batista Gonçalves, exercem vários tipos de locução, com os anúncios 

publicitários, a apresentação, os comentários esportivos e as notícias. No decorrer do 

programa há a parte de divulgação dos patrocinadores, comentário dos eventos esportivos e da 

cidade e a leitura de textos informativos. Em alguns momentos, uma vinheta é executadacom 

a seguinte mensagem: “Rádio Jornal do Meio-Dia, informativo especializado para a cidade e 

interior”. Ferraretto (2001) considera que o informativo especializado “pode adotar a forma 

de uma síntese noticiosa ou de um radiojornal, diferenciando-se destes pela especificidade dos 

assuntos tratados” (FERRARETTO, 2001, p. 56). Entende-se que o programa trata de alguns 

assuntos de mais aprofundada e por isso se torna especializado. 

O programa de radiojornal, “corresponde a uma versão radiofônica dos periódicos 

impressos, reunindo várias formas jornalísticas” (FERRARETTO, 2001, p. 55). Faz na sua 

produção um levantamento das notícias do dia, seleciona as de maior destaque no âmbito 

local, regional, nacional e internacional, de maneira que dedica a primeira meia hora do 

programa a informar o ouvinte, mas sempre de forma que sejam noticiadas as questões que 

sejam de interesse para a comunidade. E a segunda parte da programação é destinada aos 

interesses diretos do ouvinte, quando são transmitidas então, notas, avisos, convites, 

agradecimentos, notas escolares e editais. 

Ao tratar mais detalhadamente, percebe-se que, na primeira parte do programa há o 

comentário do proprietário da emissora, Carlos Alberto Flores Ross que é visto como um 

formador de opinião, considerando que é culturalmente bem aceito e, que apesar de morar em 
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outro estado, periodicamente vem à região ministrar palestras sobre os mais variados temas. 

No final, com ar autoritário, Ross sempre “assina” o comentário ao dizer: “grato, tenham 

todos um bom dia, voltaremos amanhã com mais um comentário que mereça o destaque do 

nosso ponto de vista. Carlos Alberto Flores Ross”, essa se tornou a sua marca, aliada ao tipo 

de leitura diferenciado que ele executa. 

 Seguido de intervalo comercial com informação sobre o tempo e a temperatura, vem 

as notícias internacionais, nacionais e estaduais e, após, a divulgação dos patrocinadores do 

programa. As notícias são colhidas em jornais e sites de informação, tem como objetivo situar 

o ouvinte diante dos grandes acontecimentos mundiais, nacionais e do estado. Os 

apresentadores utilizam, ao apresentá-las, a técnica conhecida popularmente como “ponto-a-

ponto”, onde cada um lê uma frase até o ponto e o outro começa na frase seguinte. Segundo 

os próprios apresentadores, essa tática é usada para não cansar o ouvinte, considerando que 

cada um dos apresentadores possui um tom de voz, sendo um com voz grave e o outro com 

voz um pouco mais melodiosa. Depois, o programa transmite os intervalos comerciais já 

previamente gravados.  

Na segunda parte do programa, tem-se a transmissão ao vivo da central de 

informações do hospital Nossa Senhora Auxiliadora onde o/a atendente – dependendo do dia -

, relata os registros hospitalares, comunicando os nascimentos, óbitos e baixas no hospital. Ao 

final desta transmissão, o/a atendente manda um abraço aos ouvintes e se despede marcando o 

mesmo encontro para o dia seguinte. Terminada a ligação, os locutores retomam a 

programação anunciando mais um patrocinador que oferece o informe da hora certa. Entram 

mais alguns comerciais e alguns patrocinadores oferecem “o tempo e temperatura na cidade” 

e continuam as demais propagandas publicitárias.  

No terceiro bloco, são transmitidas as notícias de Rosário do Sul e região que podem 

ter destaque em qualquer sentido, até mesmo por curiosidade. A seguir tem-se as notícias 

policiais, as ocorrências registradas na delegacia de polícia. E na sequência, informação de 

hora, tempo e temperatura oferecida pelos patrocinadores e o apresentador anuncia que a 

seguir vem as notas e avisos seguidos da entrada de um novo intervalo comercial. 

Na quarta e última parte do programa, são divulgadas e as notas e avisos que podem 

ser de diversos gêneros, compra e venda de imóveis, remates, convites para missa, notas de 

agradecimento etc. Após algumas notas, o apresentador faz o oferecimento do quadro aos 

patrocinadores e após, continua a transmissão dos avisos. Fala sobre o tempo e temperatura 
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mais uma vez em nome dos patrocinadores, transmite mais algumas notas e finaliza fazendo 

um oferecimento da hora, tempo e temperatura em nome dos patrocinadores. 

Dependendo do número de notícias, de recados e notas a serem veiculados, pode-se ter 

um momento musical, que poderá vir no final do programa, para preencher o tempo restante e 

fazer a introdução ao programa sequencial (Chasques e Cantigas, programa musical nativista 

gaúcho). Caso haja música, esta será tradicionalista gaúcha, pois o tradicionalismo também é 

uma marca - não só do programa, como da emissora em si - e pode ser analisada como 

estratégia de captura, quando se leva em consideração que a cidade é muito tradicionalista, 

contando com vários Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e atividades voltadas ao cultivo 

das tradições.  

 

 

 

8.2 As estratégias dos apresentadores 

 

Baseando-se nas entrevistas e na metodologia, tornou-se possível fazer a análise do 

que foi identificado como sendo algumas das estratégias utilizadas pelo Rádio Jornal do 

Meio-Dia para capturar a recepção. Elas foram tratadas e analisadas uma a uma. 

 

 

8.2.1. O aspecto jornalístico 

 

O programa, por se tratar de radiojornalismo, prioriza o aspecto jornalístico em busca 

de trazer aos ouvintes informação de qualidade. Para Jung (2004), “a comunicação é social e, 

portanto, o jornalista tem obrigação de oferecer ao cidadão – qualquer cidadão, esteja onde 

estiver, enfrentando a situação que enfrentar -, informação de qualidade, possível apenas 

dentro de padrões éticos” (JUNG, 2004, p. 73). Nota-se isso no programa ao ponto em que é 

considerado no momento da produção, os diferentes tipos de ouvintes, as situações em que se 

encontram e seus interesses ao ouvir a emissora. 

 

 

8.2.2 O uso da voz combinado à entonação 
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Percebe-se que um dos recursos mais utilizados pelos apresentadores é a entonação da 

voz, reforçando-a para chamar atenção nas notícias graves e amenizando-a diante de notícias 

tristes. E também como comentado por ambos durante as entrevistas, acreditam que seus 

convites para participarem de programas de rádio deveram-se ao fato de que possuem uma 

voz forte e marcante, que se destaca entre as demais. Segundo Ferraretto (2001), “o 

profissional do microfone precisa saber matizar o que é dito. Assim, conforme o caso, dá 

força à expressão, muda o tom ou faz pausas” (FERRARETTO, 2001, p. 312). O que também 

é ressaltado por Jung (2004): “A ênfase tem que ser dada nas palavras-chave, importantes 

para o esclarecimento da notícia. (...) O que mais chama a atenção do público não é tanto o 

que se diz, mas como se diz” (JUNG, 2004, p. 120). Isso quer dizer que o locutor, ao usar 

deste recurso, consegue chamar a atenção do ouvinte já no começo da notícia apenas dando a 

idéia do que se trata através do tom de voz utilizado. 

 

 

8.2.3 Informação precisa e de qualidade 

 

Jung (2004), disse que “o cidadão costuma entender melhor os temas quando se 

reconhece neles” (JUNG, 2004, p. 105). Esse enfoque no que é interessante ou não ao ouvinte 

e através disso buscar as notícias e averiguá-las é uma das grandes preocupações no momento 

da produção do programa. Como ressaltado pelos próprios apresentadores, é extremamente 

essencial para um programa de radiojornalismo que a informação seja concisa e direta. No 

programa, esse aspecto tem atenção especial e as informações são sempre checadas antes de 

irem ao ar. Os apresentadores fazem uso de um discurso radiofônico simples, mas vão além 

ao buscarem facilitar o entendimento através do interesse que pode causar no ouvinte 

determinada notícia. Dessa forma, há uma busca por notícias que tenham relevância para 

quem as escuta.  

Foi relatado pelo gerente da rádio, Moacir Guazina, que já ocorreu de um ouvinte que 

era considerado como fonte segura, fazer uma denúncia por telefone. A notícia foi ao ar 

imediatamente, mas descobriu-se depois que era infundada. O erro em aceitar o que então se 

viu ser um boato, causou imenso transtorno e desconforto aos produtores, levando até a um 

processo judicial pela pessoa que se sentiu atingida com a falsa denúncia. A partir disso, a 

emissora passou a ter cuidado redobrado para divulgar notícias. 
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8.2.4 Comentário 

 

Através do comentário do proprietário-majoritário da emissora, o ouvinte obtém 

entretenimento e informação. “É um texto opinativo em que um jornalista ou um especialista 

em determinada área analisa a fundo um assunto, explicando-o e/ou posicionando-se a 

respeito” (FERRARETTO, 2001, p. 283). O comentarista em questão não é especialista sobre 

os temas diferenciados que aborda, mas possui bagagem cultural o suficiente para que os 

ouvintes considerem e se interessem por suas opiniões.  

 

 

8.2.5 Linguagem simples, frases claras, curtas e diretas 

 

No rádio a linguagem é diferenciada pra facilitar a compreensão por parte da recepção. 

Ferraretto (2001) comenta que “o discurso jornalístico utiliza palavras com propriedade, ou 

seja, vocábulos que se caracterizam por integrar o universo vocabular da audiência” 

(FERRARETTO, 2001, p. 34). Para tanto, o emprego de linguagem simplificada, com 

palavras que não necessitem de reflexão para o entendimento, associada às frases curtas, 

auxiliam na compreensão do assunto que está sendo tratado. O autor afirma, em relação à fala 

do apresentador, que “cada ideia do discurso jornalístico deve ser apresentada de forma 

sistemática, permitindo a sua fácil assimilação pó qualquer integrante da audiência” Como 

afirma (FERRARETTO, 2001, p.33). Com a compreensão, o ouvinte se sente capaz de 

acompanhar o desenrolar do que está sendo noticiado e como resultado, mantém seu interesse.                                                                                                                                                                                                                

 

 

8.2.6 Maneira de fazer a leitura da informação 

 

A estratégia de leitura entre os locutores é o que eles mesmos chamam de ponto-a-

ponto e tem como objetivo poupar o ouvinte do esforço para manter-se focado no texto. No 

caso de ser uma nota longa, pode parecer menos densa ou cansativa na medida em que os 

apresentadores revezam a leitura, de modo que cada um leia a frase até o ponto seguinte. No 

decorrer das entrevistas, ambos apresentadores deram a entender que não usam de nenhuma 

estratégia específica para capturar o receptor, senão a qualidade da informação a ser 
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transmitida e o cuidado com a entonação. A leitura do texto jornalístico, se realizada de 

maneira adequada, pode auxiliar no processo de recepção através do imaginário do ouvinte. 

Segundo Meditsch (1999), ao escutar uma informação, a imagem surge na mente do ouvinte e 

isso seria resultado de um processo de percepção que associa a audição com as impressões 

pessoais de cada um. 

 

 

8.2.7 Informação do tempo e temperatura 

 

Recurso utilizado para informar o ouvinte, considerando que muitas vezes seja uma 

forma de saber previamente como estará o clima nos próximos dias e também como está o 

tempo e a temperatura naquele momento. Deve-se observar que muitos dos ouvintes podem 

estar no meio rural, onde são poucas as maneiras de obter a previsão do tempo, e é de extrema 

importância o conhecimento sobre o tempo nos dias seguintes, pois a maioria desses ouvintes 

vive ou depende de recursos obtidos através de plantações de lavouras ou cultivo de gado. 

Com a previsão, é possível para os ouvintes fazer um agendamento das atividades baseando-

se na chuva ou no sol que anunciou a previsão do tempo. Levando todos esses fatores em 

consideração, pode-se dizer que esse tipo de informação é mais um atrativo no programa e, 

portanto, mais uma estratégia de obter audiência e de mantê-la. 

 

 

8.2.8 Notas e avisos 

 

Este momento pode ser analisado como um serviço de utilidade pública, com o 

objetivo de divulgar os mais variados tipos de informação, compra e venda de gado, imóveis 

para alugar, extravio de animais, remates, convites para missa, notas de falecimento, perda de 

documentos (...), bem como recados de diversas naturezas que ajudam a diminuir a distância 

entre os ouvintes do meio rural e da cidade. As notas e avisos chegam através dos próprios 

ouvintes que vão até a recepção da rádio e ditam a atendente o que querem que vá ao ar e 

quantas vezes deve ser repetido, havendo um valor para cada número de repetições. Depois 

são divididos em subgrupos de acordo com o tipo de aviso, assim, tem-se os convites (para 

enterros, festas, fandangos...), os avisos para o interior e assim por diante. 



41 

 

Nas notas e avisos, o texto quase não é tratado, contanto que não adquira duplo-

sentido no momento da leitura. Isso facilita ainda mais a identificação por parte do receptor 

que consegue se visualizar no texto e também compactua com os contratos de leitura, como já 

havia sido citado, que propiciam a captura do ouvinte e dessa forma, conectam-se a ele e 

através desse elo conseguem mantê-lo atento a transmissão. 

 

 

8.2.9 Notas divulgando o perfil 

 

Dentro do quadro de notas e avisos, há também alguns avisos de procura. Ou seja, o 

espaço também é utilizado pelos ouvintes para divulgar perfis, como se faz num site de 

encontros. Isso se torna então mais um atrativo do programa, pois possibilita às pessoas outras 

formas de se conhecerem e interagir entre si através de um espaço disponibilizado na 

emissora. Diariamente há algum aviso de homens e/ou mulheres que relatam o seu tipo físico, 

estado civil, idade e número de filhos e o perfil do/a parceiro/a que procuram 

 

 

8.2.10. Possibilidade de interação do ouvinte 

 

Existe, ainda que não seja muito aplicada no programa (apenas em situações extremas) 

uma possibilidade de o ouvinte ligar e deixar algum recado para ser divulgado no mesmo 

instante ou até mesmo entrar ao vivo, dependendo da situação. Essa é uma das formas de 

interagir com o programa. Mas o que acontece também é, de às vezes, os ouvintes procurarem 

diretamente os apresentadores em ambientes fora da rádio, mas dessa forma, expressão suas 

opiniões e sugestões para o programa.  

 

8.2.11 Eventualmente, música gaúcha 

 

Também pode acontecer - ainda que não seja tão comum -, no encerramento do 

programa, sobrar espaço (ou tempo) que não tenha sido preenchido com notícias e, na falta de 

outros recursos para fechar o tempo de programação, entra uma música. Então, é feito uma 

espécie de chamada para o programa seguinte, que é de gênero musical. Caso isso aconteça, a 

música utilizada será de estilo gaúcho. O que pode ver-se como estratégia de identificação 
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cultural, uma vez que o público-ouvinte do programa é cultivador das tradições gaúchas. Isso 

é mais uma vez corroborado nas notas e avisos ao observar que há muitos recados 

relacionados à lida no campo.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho de pesquisa visava descobrir as estratégias de captura do ouvinte no 

programa Rádio Jornal do Meio-Dia. A partir dos percursos metodológicos o trabalho foi 

tomando seu rumo e após realizar as entrevistas tornou-se possível efetuar a análise das 

estratégias. 

O rádio, pelo seu caráter de comunicador de massa torna-se companheiro e também 

fonte de informação para as pessoas, inclusive a quem está geograficamente afastado dos 

centros urbanos. Dessa maneira, desenvolve ainda o papel de promover interação social. Em 

função disso, tornou-se hábito e tradição para a sociedade daquela localidade ouvir a 

emissora.  

Ao considerar o fenômeno da midiatização, percebe-se seu poder em modificar as 

relações na sociedade. Através desses espaços mediadores, ocorre a construção de sentido e 

isso acarreta em outros fatores como a interpretação da realidade da maneira como os espaços 

midiáticos sugerirem. Mas assim como pode ser observado de maneira negativa, o processo 

de midiatização também pode ser visto na sociedade atual como um fator favorável, à medida 

que transmite valores e mensagens positivas e facilita o acesso a outras realidades de mundo. 

Ao tratar do programa “Rádio Jornal do Meio-Dia”, constata-se que ele é delineado 

para atender as necessidades de informação e de comunicação de Rosário do Sul. Vai ao ar na 

hora do almoço, do meio-dia às 13h, no momento em que as pessoas podem parar ouvir e se 

informarem. E com a sua estruturação bem definida, basta ligar o rádio na hora certa para 

acompanhar o quadro que se tenha interesse. Há também o outro recurso das notas e avisos 

que possibilita os ouvintes tomarem conhecimento sobre outras informações ou eventos da 

cidade. 

A Rádio Marajá procura investir em aparelhagem e possui a preocupação em se 

modernizar tecnologicamente. Com isso há uma contínua evolução na qualidade de 

transmissão bem como na programação. 

Para manter-se financeiramente e cobrir os custos com manutenção e equipamentos, a 

emissora conta com os anúncios publicitários que divulga durante a programação. No 

programa analisado, percebeu-se a presença dos patrocinadores durante todo o programa, de 

maneira que eles se apresentam não apenas no intervalo comercial, como durante o programa 

fazem “oferecimento” de informações como o tempo e a temperatura e a hora certa. Com isso, 
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além de promover os patrocinadores, ainda dão o endereço e telefone para contato, de maneira 

que o ouvinte fique bem informado sobre estas empresas e casas comerciais. 

Para capturar o ouvinte, o Rádio Jornal do Meio-Dia usa de recursos que em alguns 

momentos passam quase despercebidos, como táticas de leitura, uso de linguagem simples, 

cuidados com o tom de voz, informações selecionadas, notícias de âmbito mundial, nacional, 

estadual e regional, informações sobre registros hospitalares, informação de qualidade e assim 

por diante. 
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11. ANEXO 

 

ROTEIRO 

 

1. Em relação à produção do programa, quais são os objetivos (jornalísticos, éticos, 

econômicos, empresariais, pessoais)? 

2. Há quanto tempo é funcionário da emissora? Quais as funções exercidas até então? 

3. Trabalhou em alguma outra emissora? 

4. Já trabalhou em algum meio de comunicação que não fosse o rádio? 

5. Quando iniciou o trabalho em rádio, teve alguma espécie de treinamento? 

6. Que tipos de leitura costuma fazer? No que elas lhe auxiliam no momento de auxiliar 

na produção do programa? 

7. Na produção do programa existe uma rotina diária? Como ela se estrutura? 

8. Costuma se basear em informações de outros meios de comunicação para produzir o 

programa? Quais e por quê? 

9.  Como é feita a divisão do programa entre os locutores? 

10. Como se dá a interação entre vocês? 

11. De que maneira o programa tenta obter a atenção do ouvinte? Quais seriam os 

recursos utilizados para manter o ouvinte interessado?  

12. Como o senhor vê o papel do rádio na divulgação de notícias da cidade, da região, do 

meio rural, do Brasil e do mundo? 

14. Como imagina o público ouvinte do programa? Esse item é considerado no momento 

da produção? 

15. O que o senhor acha que o ouvinte busca ao ouvir a rádio? 

16. Algum tipo de pesquisa já mediu o perfil do público? 

17. Recebe algum tipo de influência dos ouvintes, seja por carta, telefone, ou mesmo 

conversas, na etapa da produção do programa? 

18.  Costuma freqüentar ambientes em que possa ter idéia do que o público pensa sobre o 

programa?  

 

 

 


