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RESUMO
Esta monografia tem por objetivo estudar as transformações ocorridas na produção
de grandes reportagens da Rádio Gaúcha de Porto Alegre na atual fase de convergência do
rádio. Já que a intenção é saber como as reportagens da Gaúcha estão sendo feitas atualmente
e por que elas estão sendo produzidas assim, a metodologia de pesquisa escolhida é o estudo
de caso. Levando em consideração os conceitos de rádio e de reportagem, além da influência
da internet, das redes sociais, dos dispositivos móveis e dos aplicativos para celular, o trabalho analisa três reportagens com foco multimidiático realizadas por jornalistas da emissora.
São estas: Especial Haiti: miséria, ajuda e esperança; Reféns da violência; e Coronéis do
futebol. Todas as matérias escolhidas estão disponibilizadas no site da rádio e trazem elementos que ultrapassam as tradicionais narrativas radiofônicas, com conteúdos adicionais aos áudios, como vídeos, fotos, infográficos, animações e documentos digitalizados. O referencial
teórico adotado é o da economia política da comunicação, com base em Brittos (2002), e
Mosco (1998). Além da observação dos materiais escolhidos, há entrevistas focadas com o
editor-chefe da empresa, Daniel Scola, com a editora digital, Michelle Raphaelli, e com os
repórteres Eduardo Matos, Marina Pagno e Rodrigo Oliveira, que foram os responsáveis pelas
reportagens. A coleta de dados é feita de forma qualitativa, a fim de analisar se essa nova
forma de fazer reportagens radiofônicas aumentou a profundidade das informações dos materiais jornalísticos.
Palavras-chave: Rádio; Radiojornalismo; Reportagem; Convergência; Rádio Gaúcha.

ABSTRACT
This monograph has the objective to study the transformations occurred in the Rádio
Gaúcha big reports production in the actual radio convergence phase. The methodology chosen is the case study, because the intention is to know how the Gaúcha reports are been made
actually and why they are been produced in that way. Considering the radio and reports concepts, beyond the internet, social medias, mobile devices and cell phone apps influence, this
work analyzes three Rádio Gaúcha multimedia reports. They are: Especial Haiti: miséria,
ajuda e esperança, Reféns da violência and Coronéis do futebol. All the stories chosen are
available in the Gaúcha site and have elements that exceed the traditional radio narratives,
with additional contents, like videos, photos, infographics, animations and digitalized documents. The theoretical framework adopted is the political economy of communications, based
on Brittos (2002) and Mosco (1998). Beyond observation of the chosen materials, there are
focused interviews with the company boss editor, Daniel Scola; the digital editor, Michelle
Raphaelli; and with the reporters Eduardo Matos, Marino Pagno and Rodrigo Oliveira, that
worked on the stories analyzed here. The data collect is done in a qualitative way, because it
intends to verify if this new way to produce radio reports increased the depth journalistic information.
Keywords: Radio; Radiojournalism; Report; Convergence; Rádio Gaúcha.
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho A reportagem radiofônica na fase da convergência: um estudo de caso da
Rádio Gaúcha de Porto Alegre trata da tendência multimidiática observada em algumas produções da emissora. A empresa está apostando fortemente nas plataformas digitais, operando
dentro da lógica da complementaridade, ou seja, somam-se aos áudios das reportagens disponibilizados no site, textos, vídeos e fotografias, que mostram os bastidores das apurações, além de gráficos, auxiliando na compreensão de dados estatísticos, e documentos digitalizados
que podem, por exemplo, ajudar a provar uma denúncia. Então, a monografia pretende estudar
como a internet transformou a maneira de fazer grandes reportagens na Rádio Gaúcha.
O estudo aborda as características dos gêneros jornalísticos e da reportagem jornalística a partir dos autores Flávia Lúcia Bazan Bespalhok (2006), Luiz Amaral (1986), Mário
Erbolato (1991), Maria Elisa Porchat (1989), José Marques de Melo (2010), Fraser Bond
(1962) e Luiz Artur Ferraretto (2001). Nesta parte, são analisados os elementos que constituem a reportagem, os conteúdos que interessam ao público e as estratégias de montagem dos
materiais. O trabalho também inclui a escolha das pautas, a luz dos critérios de noticiabilidade
de Nelson Traquina (2004) e Jorge Pedro Sousa (2002). Estes dois autores ajudam a compreender os fatores que interferem no trabalho jornalístico, como a ação pessoal dos repórteres,
os constrangimentos organizacionais e a influência cultural da sociedade. O tempo também é
apontado como um elemento determinante no momento de escolher o que será inserido ou
excluído da narrativa jornalística.
O conceito de rádio informativo de Eduardo Meditsch (2001) ajuda a entender o jornalismo feito nas rádios. Este conceito se refere às emissoras que concentram sua programação na veiculação de notícias e se caracteriza pela transmissão ao vivo, que narra os fatos na
medida em que eles se desenvolvem. Para Meditsch, a informação sonora depende da interpretação dos repórteres que avaliam o que e como divulgar aquilo que estão vendo. O autor
também afirma que o rádio informativo ajuda a construir o discurso da realidade. O entendimento mais recente de Meditsch (2010) propõe estudar o rádio como uma instituição social. A
ideia sugere um alargamento na definição devido às possibilidades de interação e de criação
cultural que podem surgir a partir de seus conteúdos. O rádio serve como meio de informação
para domínios inalcançáveis pela palavra impressa. O meio fala de coisas que não eram notícia, revoluciona as reportagens e concede espaço para os ouvintes se comunicarem. Para ele, a
produção radiofônica só ganha sentido a partir dos usos sociais que estimula.
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Apresenta-se também o conceito de rádio expandido de Marcelo Kischinhevsky
(2012). Segundo o autor, a internet oferece mais opções de conteúdos e maior participação do
público, tanto produzindo as próprias notícias quanto comentando o que é feito pelos jornalistas. Por isso, as grandes emissoras tentam disponibilizar produtos mais atrativos e de maior
qualidade. O rádio está expandindo os seus conteúdos para internet, oferecendo vários materiais adicionais à narrativa principal, que ainda é o áudio. Além de mostrar os bastidores da
apuração e o rosto dos personagens da reportagem, a versão radiofônica da matéria que é disponibilizada no site costuma ser maior do que a veiculada na programação da emissora. Para
Ferraretto (2012, p. 214), “o rádio na web atrai ouvintes, intensifica a credibilidade, reforça a
ideia de participação do público e agrega valor às negociações com anunciantes”.
O processo de convergência não é resultado apenas de avanços tecnológicos. As novas estratégias de comunicação surgiram, em conjunto, com as novas formas de interação da
sociedade. Vincent Mosco (1998) explica que a economia política da comunicação se preocupa em examinar as práticas comunicacionais a partir da totalidade das relações sociais, que
incluem as esferas econômicas, políticas, sociais e culturais da vida. A economia política é o
estudo das relações sociais e de poder, que envolvem a produção, distribuição e consumo dos
recursos informacionais. Mosco afirma que no sentido prático, a teoria busca compreender as
ligações entre os consumidores e os produtores. Para sobreviver, os meios incentivam o seu
público a consumir, realizando um tipo de controle sobre a sociedade, muitas vezes, com intenções políticas. O ciclo tem continuidade, pois os receptores precisam de mecanismos para
sobreviver na vida social – algo conseguido a partir do consumo desses meios e do que eles
oferecem.
Além das apropriações sociais, alguns fatores fundamentais para entender o processo
de convergência são as mudanças econômicas no cenário mundial. Paul Singer (apud FERRARETTO, 2012) diz que a fase do capitalismo competitivo, em que reinava a lógica do mais
barato entre as diversas opções, cedeu lugar para a do capitalismo monopólico, em que a preferência dos consumidores é disputada, por poucas grandes empresas, a partir da qualidade
dos produtos e do prestígio da marca. Isso se reflete nos negócios de comunicação que fazem
altos investimentos para se diferenciarem na atual fase de multiplicidade de oferta (BRITTOS,
2002). De acordo com o autor, as inovações tecnológicas e o capitalismo aumentaram a necessidade de expandir os negócios e elevar os lucros da corporação. Os planos de ação são
feitos a partir de uma gestão capitalista para captar os consumidores, reposicionar os produtos
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e otimizar os recursos, principalmente através da formação de redes. A tecnologia favorece a
concorrência e propicia o desenvolvimento de novas estéticas comunicacionais.
O processo de convergência ocorre em diversos aspectos da narrativa jornalística.
Tende-se a uma produção integrada, em que as redações dos diferentes veículos trabalham
juntas para divulgar um fato o mais rápido possível em todos os suportes do grupo. Para atender a esta demanda, muitos profissionais estão desenvolvendo habilidades de trabalhar em
várias plataformas. O trabalho leva em consideração as quatro dimensões da convergência
proposta por David Domingo (et al, 2007): produção integrada, profissionais multiplataforma, entrega multimídia e audiência ativa. Além disso, Mariano Cebrián Herreros (2011) destaca o poder dos compartilhamentos do público na internet como fator fundamental para o
sucesso de uma matéria. Ele também ressalta que disponibilizar conteúdos em vários suportes
não é suficiente, é preciso ofertar materiais diferentes em cada plataforma, apostando na sinergia entre elas. Para compreender este processo de convergência e de transformação do rádio, a monografia traz o conceito de midiamorfose de Roger Fidler (1998), que explica a ligação entre velhos e novos meios de comunicação.
O estudo insere a reportagem neste contexto de convergência. Para isso, os conceitos
de reportagens multimídia são acionados, através dos autores Raquel Ritter Longhi (2014) e
João Canavilhas (2006). Longhi apresenta a evolução do jornalismo on-line, observando as
mudanças na diagramação e no design das matérias presentes nos sites dos grandes jornais do
mundo. Já Canavilhas, trata das alterações na linguagem jornalística e das possibilidades de
aprofundar as informações com o uso do hipertexto. Para ele, passamos da pirâmide invertida
à pirâmide deitada, ou seja, os jornalistas não precisam mais entregar todas as informações no
primeiro parágrafo, e sim podem explorar as camadas informativas para manter o leitor interessado até o final do texto.
O objetivo geral do trabalho é analisar como a internet está alterando a produção de
grandes reportagens na Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Como objetivos específicos destacamse:
- apresentar conceitos de reportagem jornalística e cruzá-los com as teorias da convergência, para verificar as semelhanças e as diferenças nas grandes reportagens tradicionais
com as feitas atualmente, que são distribuídas para vários meios;
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- utilizar as teorias da economia política do rádio para entender as lógicas mercadológicas do meio e da propriedade cruzada;
- revisar a bibliografia que trata da convergência no rádio, buscando compreender o
processo que culminou na realidade atual do radiojornalismo;
- analisar a linguagem utilizada nas reportagens, levando em consideração o conjunto: áudios, textos, vídeos e fotos;
- observar se a narrativa multimidiática consegue ser mais próxima do ouvinte, através da humanização dos relatos;
Os objetos de estudo do trabalho são as reportagens Especial Haiti: miséria, ajuda e
esperança, de Eduardo Matos, veiculada no dia 12 de janeiro de 2015 nos programas Gaúcha
Atualidade, Timeline Gaúcha, Gaúcha Repórter, Chamada Geral 2ª Edição e Chamada Geral
3ª Edição; Reféns da violência, de Júlia Finamor e Marina Pagno, veiculada no dia 5 de fevereiro de 2015 nos programas Gaúcha Atualidade, Chamada Geral 1º Edição, Gaúcha Repórter e Chamada Geral 3ª Edição; e Coronéis do futebol, de Eduardo Gabbardo e Rodrigo Oliveira, que foi ar entre os dias 23 e 26 de junho do ano passado nos programas Gaúcha Atualidade, Gaúcha Repórter, Show dos Esportes e Estúdio Gaúcha. O especial também foi publicado no jornal Zero Hora, dividido em quatro capítulos: Dinastias do poder, Os milionários
repasses da CBF, As misteriosas relações entre política e futebol e Federação Gaúcha de
Futebol. Essas três reportagens foram escolhidas por terem sido os únicos materiais especiais
multimidiáticos produzidos pela Rádio Gaúcha no primeiro semestre de 2015 – período do
desenvolvimento do projeto de pesquisa desta monografia.
A metodologia escolhida para a pesquisa é o estudo de caso, pois se busca descobrir
como as reportagens podem ser modificadas com a internet e por que elas estão sendo feitas
dessa nova forma (YIN, 2010). O estudo qualitativo foca no conteúdo das matérias, analisando a escolha dos temas, a humanização dos relatos e a profundidade das informações. Assim,
pretende-se perceber as vantagens das reportagens multimidiáticas em relação às estritamente
radiofônicas.
Além das análises, há entrevistas focadas com os repórteres Eduardo Matos, Marina
Pagno e Rodrigo Oliveira – que fizeram as reportagens escolhidas para o estudo – com o editor-chefe da Gaúcha, Daniel Scola, e com a editora digital da empresa, Michelle Raphaelli. O
intuito das conversas é compreender como foi o processo de produção, desde a escolha do
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tema e elaboração da pauta até a edição e veiculação, e questionar quais são as vantagens e as
dificuldades em fazer uma reportagem multiplataforma.
A opção de estudar a Rádio Gaúcha ocorre por ela ser a única rádio do Rio Grande
do Sul que está explorando os recursos digitais nas suas produções, indo além do simples uso
de redes sociais. A pesquisa se mostra importante porque são raros os trabalhos que estudam
as reportagens no rádio. Existem vários manuais, mas são poucas as teorias que problematizam o processo de produção e o resultado final desses materiais. Em uma busca no portal da
Capes no dia 6 de março de 2016, ao inserir as palavras rádio e reportagem aparecem 28 resultados. Um dos artigos fala da história da reportagem radiofônica – A prática da reportagem radiofônica na Emissora Continental do Rio de Janeiro, de Flavia Lucia Bazan Bespalhok (2006) – e outro trata da estética da reportagem, como a utilização de efeitos sonoros –
Ouvido-repórter: por um radiojornalismo acústico, de Rodrigo Manzano (2003). Os demais
analisam apenas o conteúdo da cobertura de casos específicos. Acrescentando o termo convergência à pesquisa, não aparece nenhum resultado para as palavras-chave. Então, o sistema
amplia automaticamente a procura por assuntos semelhantes, nos quais surgem alguns artigos
sobre o cenário da convergência no rádio como um todo, panorama do webjornalismo brasileiro e funções dos profissionais multimídia. Logo, nenhum aborda diretamente as transformações das reportagens neste contexto de convergência.
Em relação à estrutura do trabalho, o capítulo dois, intitulado A reportagem e as teorias do jornalismo, traz as teorias da construção das notícias – que explicam a dinâmica do
trabalho dos jornalistas e os fatores que influenciam a sua produção – os conceitos de gêneros
jornalísticos e de reportagem. O terceiro capítulo, O rádio e a convergência, define o conceito
de rádio, apresenta a teoria da economia política da comunicação, aprofunda o atual cenário
da convergência e insere a reportagem neste contexto. O capítulo quatro, chamado As reportagens multimidiáticas da Rádio Gaúcha, é dedicado à apresentação dos objetos de estudo,
aos procedimentos metodológicos e à análise dos dados recolhidos. Na última sessão estão
presentes as considerações finais do trabalho.
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2 A REPORTAGEM E AS TEORIAS DO JORNALISMO
Neste capítulo, será explicado o conceito de reportagem para diversos autores. A ideia é entender quais são os seus fundamentos básicos e as principais características, como
deve ser uma boa reportagem, quais são as melhores formas de montar uma narrativa que interesse ao público, além dos critérios de noticiabilidade que determinam a escolha dos temas.
No entanto, para se chegar às definições de reportagem, primeiro é preciso entender as teorias
de construção das notícias, que norteiam o trabalho dos jornalistas, e a divisão dos gêneros
jornalísticos, em que categorias eles se subdividem.

2.1 AS TEORIAS DO JORNALISMO
Entre tantos acontecimentos que ocorrem diariamente na sociedade, os jornalistas
precisam saber selecionar o que é importante ser contado. A maneira como o jornalista se
enxerga altera a produção dos seus textos. Johnstone, Slawski e Bowman (apud SOUSA,
2002, p. 41) afirmaram que alguns jornalistas se consideram neutros e outros como participantes. Os neutros acreditam que são apenas canais de transmissão, que recolhem e difundem
a informação rapidamente para o seu público. Já os participantes se consideram cães de guarda, com a missão de controlar os poderes, analisar os cenários que investiga, causando reflexões complexas sobre os conteúdos que produzem.
No entanto, a decisão não é centrada apenas nas escolhas individuais de cada profissional. As rotinas produtivas, a cultura e o tempo são fatores determinantes para moldar os
noticiários jornalísticos. Jorge Pedro Sousa (2002) destaca os três pilares para a construção
das notícias: ação pessoal (decisões individuais do jornalista), ação social (influência da organização para qual se trabalha) e ação cultural (os hábitos adquiridos com a cultura da sociedade). “Esta última asserção vai ao encontro do que diz McQuail (1991), que refere que grande
parte dos conteúdos das notícias resulta da reelaboração de temas e imagens procedentes do
passado cultural” (SOUSA, 2002, p. 37).
No plano pessoal, Sousa traz a teoria do gatekeeping, elaborada por David White
(1950). White adaptou o estudo do psicólogo social Kurt Lewin (1947), sobre as decisões
domésticas relativas à compra de alimentos para casa, ao jornalismo. O gatekeeper refere-se à
pessoa que toma uma sequência de decisões. A teoria de White diz que as informações para
serem divulgadas devem passar por portões que são controlados por porteiros. A perspectiva
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entende o processo de seleção de forma bastante subjetiva, considerando apenas as experiências, valores e expectativas do gatekeeper, ou seja, do jornalista. Sousa lembra que a pesquisa
de White deu um forte impulso em direção à superação da teoria do espelho, que considera as
notícias como um reflexo perfeito da realidade. No entanto, ignora algo que avança nos autores que o sucederam. “Os estudos mais recentes parecem indicar que fatores „ambientais‟,
„ecossistemáticos‟, como as deadlines, o espaço, as políticas organizacionais, as características do meio social e da cultura, entre outros, desempenham um papel importante na construção das notícias” (SOUSA, 2002, p. 40).
O tempo é um elemento que influencia radicalmente a produção dos materiais jornalísticos. Sousa afirma que o ser humano só é capaz de processar uma pequena quantidade de
informação a cada momento, por isso os jornalistas usam as rotinas produtivas, que lhe sejam
familiares, para organizar as informações automaticamente da forma mais rápida e coerente
possível. Este cenário acaba levando a uma padronização das notícias e ao reforço de estereótipos da sociedade. Os jornalistas acabam selecionando sempre o mesmo tipo de acontecimento para noticiar e não procuram outras vias de atuação – muitas vezes por falta de tempo. Então, institui-se uma cultura cronometrada: “O curso segue um regular ciclo diário, cuja cadência é pautada pelas deadlines. Estas e os inexoráveis ponteiros do cronômetro são dois dos
mais potentes símbolos na cultura profissional do jornalista” (SCHLESINGER apud SOUSA,
2002, p. 47).
A pressão temporal, somada à competitividade, levam os jornalistas a relatar fatos
em situação de incerteza, porque não tiveram tempo de apurar todos os dados, mas precisam
divulgar algo mesmo assim. Para Schlesinger (apud TRAQUINA, 2001, p. 120), o fator tempo impede a profundidade das notícias, fazendo com que elas se concentrem apenas no primeiro plano, o foreground, e não tragam o contexto de fundo, o background. Mas, o autor
também sublinha que os jornalistas têm uma relação fetichista com o tempo e que ser obcecado por ele é uma característica desses profissionais. Para ele, o verdadeiro teste de competência dos jornalistas reside na capacidade de deixar de ser vitimado pela cadência frenética imposta pelos deadlines e passar a controlar o tempo.
Para facilitar a produção e agilizar o trabalho, os jornalistas utilizam as rotinas produtivas da sua profissão – que obedecem fortemente os fatores socioorganizacionais. As rotinas foram criadas para que os envolvidos no processo possam construir sentidos e interpretar
o mundo em um tempo adequado para a divulgação dos materiais. Isso dá segurança ao pro-
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fissional e o permite ter controle sobre a sua atividade (TRAQUINA, 2001). Para alcançar tais
objetivos, Traquina explica que as empresas tendem a organizar as suas equipes por espaço,
ou seja, fazem uma divisão de repórteres para cobrir regiões específicas, além das divisões
temáticas. Seguindo a linha de controle dos fatos, Traquina aponta: “A empresa jornalística
tenta planejar o futuro através do seu serviço de agenda, que elabora a lista de acontecimentos
previstos, permitindo assim a organização do seu próprio trabalho com uma certa antecedência” (TRAQUINA, 2001, p. 98).
No entanto, as rotinas contribuem para a divulgação de suposições largamente compartilhadas pela sociedade, esvaziando o papel crítico do jornalismo. Na maioria das vezes, a
prática é utilizada como forma de se defender de possíveis críticas – algo que pode acontecer
quando se publica uma informação de forma nova.
Estes paradigmas apenas nos dão informação sobre coisas que consideramos úteis
em formas que consideramos aceitáveis e são baseadas em crenças correntes e expectativas compartilhadas, pelo que as pessoas tendem a considerá-los como dados
adquiridos (SOUSA, 2002, p. 49).

Sousa também aponta que os principais problemas das rotinas são: simplificar o
mundo em demasia, constranger os jornalistas, burocratizar o trabalho, limitar-se a fontes oficiais e gerar produtos iguais.
O autor destaca que os fatores empresariais dos órgãos de comunicação tiveram um
importante papel no surgimento das rotinas profissionais. Através delas, é possível realizar
uma gestão criteriosa dos recursos humanos e dos materiais da redação, potencializando os
lucros e diminuindo os gastos. Logo, a divisão do trabalho é uma forma de garantir que a fabricação dos produtos jornalísticos não pare. A lógica é produzir mais em menos tempo. A
ação sócio-organizacional também é verificada na socialização dos jornalistas dentro da empresa em que trabalham. Warren Breed (apud SOUSA, 2002, p.54) foi um dos primeiros a
investigar essas características. Para ele, as recompensas e punições da chefia influenciam
muito a produção jornalística, já que os profissionais querem progredir na carreira, evitar sanções e agradar os seus superiores. Breed afirma que o status social dentro de uma corporação
é mais importante que as crenças pessoais do jornalista.
As organizações noticiosas exercerão, de fato, algum poder sobre os jornalistas, até
devido aos mecanismos da contratação, do despedimento e da progressão na carreira. Como à organização interessa, à partida, ter pessoas adaptadas à sua dinâmica interna, percebe-se que o jornalista será sempre constrangido pela política editorial e
pela forma de fazer as coisas no órgão de comunicação social para o qual trabalha.
(SOUSA, 2002, p. 54-3)
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Sousa completa dizendo que a aprendizagem socializadora de um jornalista passa pela observação, experiência e imitação. Breed denominou a prática como processo de osmose.
“Basicamente, a aprendizagem da política editorial é um processo através do qual o novato
descobre e interioriza os direitos e as obrigações do seu estatuto, bem como as normas e os
valores. Aprende a antever aquilo que se espera dele” (BREED apud TRAQUINA, 2001, p.
72). Segundo Traquina (2001), com esse convívio, os repórteres adquirem os três saberes essenciais para o exercício da profissão: o saber de reconhecimento (capacidade de reconhecer
quais são os acontecimentos que possuem valor como notícia), saber de procedimento (conhecimentos precisos que orientam os passos a seguir na recolha de dados para elaborar a
notícia) e saber de narração (capacidade de usar a linguagem jornalística).
A ação social extra-organizacional enfatiza as influências sofridas pelas fontes e pelos anunciantes. Sousa lembra que por serem de fácil acesso, as fontes oficiais são as mais
procuradas pelos jornalistas. O repórter ao selecionar as fontes que usará já está moldando o
conteúdo das notícias. Além disso, os entrevistados podem falar ou esconder certas informações de acordo com seus interesses. “As fontes são, frequentemente, entidades interessadas na
cobertura midiática, pelo que põem em campo táticas adequadas a garantir não só essa cobertura, mas também que essa cobertura se faça num ângulo favorável” (SOUSA, 2002, p. 61).
As teorias estruturalista e etnoconstrucionista apresentadas por Traquina (2001) também defendem que o jornalismo se apóia, majoritariamente, em fontes oficiais e reproduz o discurso
dominante. Mas, enquanto os estruturalistas acreditam que as fontes oficiais formam um grupo homogêneo que domina os jornalistas, os etnoconstrucionistas explicam que os jornalistas
têm certa autonomia e também tiram vantagem da relação com as fontes ao conseguirem informações com mais facilidade e terem uma autoridade para validar a notícia. Em relação aos
pontos em comum, ambas as correntes de pensamento acreditam que as notícias são construídas a partir de complexos processos de interação social entre diferentes agentes, como jornalistas, fontes, colegas de profissão e o público em geral.
Os anunciantes também têm peso nas produções jornalísticas. Para atraí-los, os profissionais voltam seu trabalho para o que acreditam que interesse a audiência. Quanto mais
pessoas consumirem os conteúdos, mais anunciantes colocarão dinheiro na empresa. Além
disso, eventualmente, podem ocorrer constrangimentos econômicos, caso um patrocinador se
envolva em um crime – situação que pode trazer consequências negativas para a informação
produzida (SOUSA, 2002). Traquina (2001) ressalta que o espaço disponível para a informação também é determinado pela publicidade. Na imprensa, os jornalistas enchem o espaço
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deixado em aberto pelas propagandas, e no rádio e na televisão a própria estrutura dos noticiários é montada com base nos intervalos comerciais.
O jornalismo é também um negócio. Todas as empresas jornalísticas, com exceção
das empresas públicas, enfrentam mais tarde ou mais cedo a tirania do balanço econômico final, ou seja, a comparação entre os custos e as receitas. As receitas provêm
essencialmente das vendas e da receita da publicidade (TRAQUINA, 2001, p. 78).

Tal dependência pode levar à falta de recursos suficientes para que a empresa cubra
todos os acontecimentos com valor-notícia. Logo, os fatores econômicos influenciam fortemente o que será feito por um determinado meio de comunicação.

2.2 OS GÊNEROS JORNALÍTICOS
Para que os conteúdos jornalísticos sejam elaborados com qualidade e para facilitar
os estudos acadêmicos é necessário, segundo José Marques de Melo (2010), dividi-los em
gêneros. A separação faz com que sejam identificados padrões de produção para guiar tanto o
trabalho dos jornalistas quanto a recepção do público. Então, nesta monografia, optou-se por
utilizar a definição de Melo. A classificação do autor baseia-se na intencionalidade e na natureza estrutural do relato. Para Harro (apud COSTA In MELO; ASSIS, 2010, p. 45), o gênero,
portanto, é uma convenção social para as formas fixas das mensagens jornalísticas, que ordenam o que é apresentado diariamente para as pessoas. Alguns gêneros, inclusive, preveem o
método de produção da informação, como por exemplo, o uso da pirâmide invertida nas notícias e a técnica de perguntas em uma entrevista.
Melo (2012) divide os gêneros jornalísticos em: informativo (relato dos grandes acontecimentos, como as notícias e as reportagens), opinativo (fórum de ideias, comum nas
colunas e editoriais), interpretativo (papel explicativo, que pode ser feito através de mapas,
cartas e relatórios, que usem inclusive enquetes para registrar a interpretação de várias pessoas sobre um fato), utilitário (serviço) e diversional (entretenimento).
O jornalismo informativo surgiu, na Europa, por volta do século XVII, com a ascensão da burguesia ao poder. Com a urbanização da vida e depois com a eclosão da Revolução
Industrial, as pessoas tinham necessidade de receber informações a fim de orientar seus planos. Questões políticas, sociais e econômicas passaram a influenciar mais a vida dos homens.
Decorreria desta evolução o jornalismo como técnica e saber que resultaria na forma
e na importância moderna do noticiário, em que a informação deixou de ser apenas
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ou principalmente fator de acréscimo cultural ou recreação para tornar-se essencial à
vida das pessoas (COSTA In: MELO; ASSIS, 2010, p. 48).

Nilson Lage (2001), credita as mudanças à superação dos conflitos ideológicos entre
burguesia e aristocracia. Para ele, o jornalismo publicista não se justificava mais devido à
hegemonia do pensamento burguês na vida cotidiana. (LAGE apud COSTA In: MELO; ASSIS, 2010, p. 48).
O gênero informativo é pautado pela ideia de reprodução do real através da imparcialidade, da veracidade e da objetividade. Isso não significa que os jornalistas são neutros ao
praticarem o gênero informativo, mas sim que devem criar um método para testar a suas informações com as provas disponíveis e apuradas. Tal regra evita que preconceitos pessoais ou
culturais prejudiquem a exatidão do trabalho. A tradicional estrutura jornalística de começar
narrando os elementos mais concretos e importantes de um fato – como o que, quem, onde,
quando, como e por que – é uma tentativa de informar sendo objetivo (COSTA In: MELO;
ASSIS, 2010, p. 49).
Melo divide o gênero informativo em: nota, notícia, reportagem e entrevista. A nota
é comum em rádio e TV, por se tratar de acontecimentos em andamento ou que ainda não
eclodiram. Já a notícia, traz o relato completo de um fato que já ocorreu. Enquanto, as notícias
se preocupam com fatos, a reportagem foca em assuntos. “A reportagem é o relato ampliado
de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que já são
percebidas pela instituição jornalística” (MELO, 2003, p. 66). Para o autor, a entrevista é o
relato que privilegia a versão de um ou mais protagonistas dos acontecimentos. O repórter
assume a função de mediador, sendo uma espécie de intérprete do receptor.
O gênero opinativo é o espaço dedicado exclusivamente às percepções pessoais dos
jornalistas e pode ser encontrado nos editoriais, comentários, artigos, resenhas, colunas, crônicas e caricaturas. Gurgel (In: MELO, 2012, p. 76) define o gênero informativo como impessoal e o opinativo como pessoal, mas que deve ser feito com responsabilidade, ética e conhecimento, pois orienta a opinião pública. Mas, Melo ressalta que a opinião dos profissionais
está presente em todos os gêneros, já que a própria seleção de notícias é uma forma de opinar.
Além disso, a estrutura de apuração e o espaço de veiculação de cada tema também são opinativos.
O gênero interpretativo, para o autor aqui estudado, é classificado nos seguintes formatos: dossiê (mosaico com gráficos, mapas ou tabelas destinados a facilitar a compreensão
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dos fatos noticiosos, complementando as narrativas principais do hardnews), perfil (relato
biográfico sintético de importantes agentes noticiosos), enquete (relatos de pontos de vista de
cidadãos aleatoriamente escolhidos) e cronologia (reconstituição de acontecimentos de acordo
com a ordem cronológica). Para Gurgel (In: MELO, 2012, p. 73), este gênero serve para esclarecer os fatos, com um objetivismo multiangular, que deve fornecer dados coordenados e
completos para facilitar o entendimento do público.
No entanto, alguns autores inserem a reportagem no gênero interpretativo. Para este
grupo, a modalidade surgiu com a criação do Departamento de Pesquisa e Documentação do
Jornal do Brasil, na década de 1960, que sistematizava o que havia por trás das notícias, ou
seja, explicava o noticiário diário com dados permanentes. Mário Erbolato (apud COSTA;
LUTCH. In: MELO; ASSIS, 2010, p. 109) diz que o gênero interpretativo surgiu como uma
resposta dos jornais impressos à televisão. Para competir com as imagens do meio, os editores
dos impressos decidiram apostar no complemento das informações ouvidas no rádio ou vistas
na TV. Isso significa trazer interpretação, avaliação, análise e dados buscados em arquivos
para o seu público. O gênero vai além da percepção, ele é um aprofundamento dos fatos.
“Jornalismo interpretativo é realmente o esforço de determinar o sentido de um fato, através
da rede de forças que atuam nele – não a atitude de valoração desse fato ou de seu sentido,
como se faz em jornalismo opinativo” (LEANDRO; MEDINA apud COSTA; LUTCH. In:
MELO; ASSIS, 2010, p. 110). Os autores também destacam as diferenças dos gêneros informativo e interpretativo:
As linhas do tempo e do espaço se enriquecem: enquanto a notícia registra o aqui, o
já, o acontecer, a reportagem interpretativa determina um sentido desse aqui num
círculo mais amplo, reconstitui o já no antes e no depois, deixa os limites do acontecer para um estar acontecendo atemporal ou menos presente. Através da complementação de fatos que situem ou interpretem o fato nuclear, através da pesquisa
histórica de antecedentes, ou através da busca do humano permanente no acontecimento imediato, a grande reportagem é a interpretação do fato jornalístico (LEANDRO; MEDINA apud COSTA; LUTCH. In: MELO; ASSIS, 2010, p. 111).

Luiz Beltrão também situa a reportagem no gênero interpretativo. O autor destaca
dois aspectos deste gênero. Para ele, a interpretação é algo inerente à atividade jornalística,
porque assim como a opinião, ela está presente no ato de selecionar o que será noticiado. Mas,
não são somente os jornalistas que interpretam os fatos neste processo. Por isso, o outro aspecto é a produção das reportagens, que devem ser feitas com profundidade à base de investigações que ofereçam todos os elementos da realidade para que a audiência a interprete. “O
resultado oferecido ao público seria a informação em toda a sua integridade, captada, analisa-
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da e selecionada pelo jornalista, ao qual não cabe o diagnóstico” (BELTRÃO apud COSTA;
LUTCH. In: MELO; ASSIS, 2010, p. 113).
Os gêneros utilitário e diversional existem para atender às necessidades básicas das
pessoas. O primeiro consiste em oferecer notícias sobre o trânsito, previsão do tempo, indicadores econômicos, roteiros turísticos, gastronômicos e culturais. Já o diversional busca entreter o público em seus momentos de folga.
Aqui vale destacar que o gênero diversional não é relacionado apenas ao entretenimento. Ele surgiu com new journalism americano, que no Brasil é mais conhecido como jornalismo literário e sua principal característica é contar histórias reais, mas utilizando recursos
narrativos da literatura. “Tem-se, como embasamento, que a função do gênero em relevo é
proporcionar certa dose de diversão, ao mesmo tempo em que informa, distanciando-se dos
demais gêneros por seu aspecto estrutural e por sua intencionalidade” (ASSIS In: MELO;
ASSIS, 2010, p. 144).
Raymond Nixon (apud ASSIS In: MELO; ASSIS, 2010, p. 148) afirma que a função
deste gênero é preencher o momento de ócio das pessoas, que ficou cada vez maior a partir do
século XX, período em que se começou a repensar a qualidade de vida da população mundial,
aumentando as horas de descanso dos trabalhadores, com folgas e férias. Medina (apud ASSIS In: MELO; ASSIS, 2010, p. 145) reforça que a matéria-prima do jornalismo continua
sendo a realidade, mas no gênero diversional, ela é escrita de um jeito mais atrativo e agradável aos leitores. Esta narrativa se preocupa com a humanização dos relatos e com a descrição
detalhada de situações e ambientes, logo necessita de uma intensa imersão do repórter no fato
apurado.
Irene Machado (apud MELO In: MELO; ASSIS, 2010, p. 24) observa que os meios
se diversificaram e tornaram-se mais complexos. Os modos de organização das mensagens se
transformaram e, consequentemente, novos formatos surgiram. Melo explica a mistura de
gêneros cada vez mais presente nas produções jornalísticas:
O jornalismo emotivo ou hedonístico, suprido pela criatividade do gênero diversional, só adquire legitimidade no final do século XX. Surge, no pós Guerra Fria, como
uma contingência jornalística, lutando para sobreviver num ambiente midiático dominado pelo entretenimento. A ascensão do show business contamina a produção informativa, induzindo ao resgate de certas formas de expressão que mimetizam os
gêneros ficcionais, embora os relatos permaneçam ancorados na realidade. (MELO,
2012, p. 24)
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O autor lembra que atualmente, na internet, há um aumento dessa coexistência de
gêneros. Alguns profissionais chamam de hibridismo, outros mais pessimistas falam em fim
do jornalismo. Mas, Melo garante que enquanto houver a necessidade social de saber o que,
quem, quando, onde, como e por que, o jornalismo vai persistir.

2.3 O CONCEITO DE REPORTAGEM
Nesta sessão será tratado o conceito de reportagem jornalística no sentido mais amplo, adotando autores que estudaram este tipo de material no impresso, como Luiz Amaral
(1986), Mário Erbolato (1991), Fraser Bond (1962), Nelson Traquina (2004), além de autores
que estudaram as reportagens no rádio, como Maria Elisa Porchat (1989), Flávia Lúcia Bazan
Bespalhok (2006) e Luiz Artur Ferraretto (2001). Utilizam-se aqui autores de impresso, porque muitas características das reportagens deste meio são iguais as usadas no rádio, pois seguem os padrões do jornalismo.
Bespalhok (2006), que estuda a reportagem radiofônica, afirma que as reportagens
são relatos que ampliam as informações das notícias. Enquanto estas ficam centradas apenas
nos fatos, a reportagem procura investigar e levantar os antecedentes. “A notícia carrega em si
o mínimo necessário para o leitor se dar conta de um acontecimento” (BESPALHOK, 2006,
p. 2-3). Nilson Lage aponta: “Por trás das notícias corre uma trama infinita de relações e percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam” (LAGE apud BESPALHOK, 2006,
p.3). Então, a reportagem tem a função de aprofundar estes fatos, tanto no sentido vertical
como no horizontal. Ampliar verticalmente significa trazer mais informações e dados sobre
um acontecimento, melhorando a compreensão do público. Já, o alargamento no sentido horizontal se dá através da possibilidade de ouvir diversas fontes, ajudando a construir um cenário
mais fiel do que está sendo contado.
A reportagem também estimula o lado artístico dos repórteres, já que eles têm mais
espaço para criar. A narrativa deste gênero não tem padrões tão rígidos como os das notícias:
Do relato direto, descritivo, numa estrutura hierárquica quase sempre padrão, por
causa da concisão da notícia, a elaboração da reportagem precisa de técnica de narrar. Foge-se aí das fórmulas objetivas para formas subjetivas, particulares e artísticas. O redator não tem à disposição recursos prontos, mas passa a criar. (MEDINA
apud BESPALHOK, 2006, p. 3)

Para Luiz Amaral (1986), que escreve sobre a produção nos jornais impressos, a reportagem é o caminho entre o jornalismo e a literatura. Isso porque, ela é uma arte carregada
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de subjetividade, mas baseada em fatos reais. Ele também ressalta que para a construção de
uma narrativa de qualidade, o repórter deve ter bons conhecimentos culturais. “A reportagem
é a representação de um fato ou acontecimento enriquecida pela capacidade intelectual, observação atenta, sensibilidade, criatividade e narração fluente do autor” (AMARAL, 1986, p.
133). Para ele, o jornalista tem a necessidade de conhecer e compreender o mundo para explicá-lo ao público. Esse é um ponto central dos estudos de Amaral. Para o autor, o público gosta
de ser orientado, por isso tanto as notícias como as reportagens devem ter um caráter explicativo e interpretativo. “O leitor nem sempre, está em condições de compreender e interpretar,
por si só, uma notícia que acaba de ler ou de ouvir, e agradece que alguém tome a iniciativa
de esclarecê-lo, embora se reserve o direito de uma opinião final” (AMARAL, 1986, p. 46).
Fraser Bond também destaca que o jornalismo tem a obrigação de assegurar ao povo uma
informação compreensível, por isso além da objetividade, é preciso haver uma explanação
detalhada dos fatos. O autor, que escreveu entre as décadas de 1940 e 1950, afirmava que o
mundo estava cada vez mais complexo e que até especialistas se confundiam, então o jornalismo devia explicar às pessoas os problemas políticos, econômicos, científicos, entre tantos
outros que envolviam a sociedade.
O pobre mortal comum preso a um labirinto de invenções, teorias econômicas e científicas, precisa ser guiado através de suas dificuldades. Assim, o jornalismo de hoje deve fazer com que chegue ao leitor ou ouvinte, além da notícia de um fato, de um
acontecimento ou de uma teoria, também explicações, interpretações, material de
base, e diagramas, orientados no sentido de ajudar o indivíduo a compreender melhor o que lê ou ouve. (BOND, 1962, p. 20-1)

Para Ferraretto (2001, p. 251), na produção jornalística as informações devem passar
pela intermediação dos repórteres, chegando aos ouvintes apenas o que interessa. Isso facilita
a compreensão do público, já que filtra o excesso de informações do mundo. Ele afirma que
os jornalistas são profissionais treinados para assistir e analisar o fato do ponto de vista informativo. Então, o autor conclui que a reportagem é uma ampliação quantitativa e qualitativa
das notícias, em que pode aparecer um toque pessoal, estilo na estrutura da narrativa e criatividade do repórter, mas sem deixar de informar (FERRARETTO, 2001, p. 252).
Além disso, a audiência normalmente é conquistada por histórias interessantes – que
fogem da banalidade cotidiana – abrangentes, novas e verdadeiras. Um dos principais aspectos que torna a reportagem atraente é o interesse humano, que está diretamente ligado à identificação e aos sentimentos.
O interesse humano é, antes de tudo, de natureza sentimental: precisamos sentir para
compreender. Para ser compreendido pelo público, o repórter deve partir daquilo que
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ele conhece bem – ele próprio – e falar a linguagem do coração (AMARAL, 1986, p.
42).

Amaral (1986, p. 42-3) apresenta uma escala de interesse humano, que já foi estudada por alguns psicólogos. Em primeiro lugar aparecem os assuntos que envolvem o próprio
leitor, como as experiências cotidianas, o seu trabalho e acontecimentos dos quais participou
ou gostaria de ter participado. Em seguida, estão os fatos que envolvem seus próximos (família, amigos, vizinhos e localidades próximas), pessoas famosas e homens em geral (sentimentos e preocupações de valor universal).
Mário Erbolato (1991) é outro autor que alerta para a necessidade de selecionar o que
veicular, ou seja, aquilo que realmente interessa ao público e o espaço que isso vai ocupar. A
reportagem precisa ser feita para que todos entendam, por isso deve ter uma linguagem simples, com frases curtas e na ordem direta, mostrando os antecedentes e as consequências de
um fato. Para ele, a reportagem em profundidade, além da observação, pode ter interpretação
e opinião, mas deve ser mais interpretativa e menos opinativa. Erbolato define a interpretação
como a superdefinição de algo, a observação como a descrição dos fatos e a opinião como as
conclusões pessoais de alguém. O jornalista deve considerar que o público não sabe nada e
oferecê-lo tudo o que necessita conhecer sobre um acontecimento. A função da reportagem é
fazer conexões entre os antecedentes de um fato, seu contexto social e as suas conseqüências,
ou seja, que alcance tiveram e o que isso poderá resultar no futuro. “A reportagem profunda é
simplesmente a reportagem boa, sólida, cheia de substância, em contraposição à superficial.”
(ERBOLATO, 1991, p. 37). O autor ainda afirma que é preciso inserir a história no mundo do
ouvinte, fazendo com que ele sinta o relato. Uma das possibilidades é encontrar enfoques locais para reportagens nacionais ou internacionais.
Em relação à edição, Maria Elisa Porchat (1989) garante que é esta etapa que dá o
tempero à matéria gravada. A autora explica que a edição da reportagem requer engenho e
arte, pois deve dar concisão ao maior número de informações encontradas. O objetivo é apresentar os fatos com nitidez e clareza no menor tempo possível para não cansar o público. Ela
reforça que é importante selecionar o essencial e o mais interessante para a matéria, repetir as
ideias básicas e apresentar dados comparativos e porcentagens. Trazendo considerações das
reportagens impressas, Bond (1962, p. 106) diz que a abertura é fundamental para garantir que
o receptor continue acompanhando a narrativa até o final. Para ele, o início do texto deve ser
conciso e resumir todos os aspectos importantes de um fato em poucas palavras. Mas, tem que
ser um resumo atrativo.
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O „lead‟ é o trampolim do repórter para a história. De um trampolim bem adequado
ele pode dar um gracioso mergulho; de um, mesmo parcialmente defeituoso, ele pode escorregar. Geralmente o impulso dado por um „lead‟ oportuno leva o repórter a
desenvolver o restante da história com gosto e perfeição. Algumas vezes, quando
posto desajeitadamente, o „lead‟ lança uma sombra desanimadora no restante da reportagem (BOND, 1963, p. 112).

Em relação ao restante do texto, Bond afirma que o público deve ser conquistado em
etapas. Para ele, os jornalistas devem explorar o suspense e fazer com que as pessoas fiquem
cada vez mais curiosas para saber o que acontece a seguir. Essa é uma boa reflexão para pensar a montagem das divisões dos capítulos das reportagens. Percebe-se que o melhor caminho
é fazer com que um episódio chame o outro, de maneira que todas as histórias, apesar de independentes, estejam fortemente conectadas.
Para Milton Jung (2004), que pensa a produção radiofônica, a reportagem tem um
papel central na qualidade do jornalismo: “É na reportagem que o jornalismo se diferencia,
levanta a notícia, investiga fatos, encontra novidades, gera polêmica e esclarece o ouvinte.
Fora dela sobra pouco do ponto de vista da criação, quase tudo se resume à cópia” (JUNG
apud BESPALHOK, 2006, p. 1). Erbolato segue o mesmo pensamento, focando na necessidade dos jornalistas apurarem as informações e não se limitarem ao que recebem das agências
de notícias. “Divulgar o que somente as agências fornecem e apenas o aspecto principal do
fato quente, do dia, seria temeroso. Se os jornais assim procedessem, eles sairiam idênticos.”
(ERBOLATO, 1979, p. 153).
Com tantas informações apuradas e recebidas, os repórteres e editores precisam selecionar diariamente o que irão veicular. Existem muitas variáveis que influenciam neste processo, como os aspectos culturais da profissão e as questões econômicas da empresa para a
qual se trabalha. Nelson Traquina (2008) se dedicou em detalhar esses critérios de seleção do
jornalismo, chamando-os de critérios de noticiabilidade. O estudo de Traquina é voltado para
as notícias, mas as observações são facilmente aplicáveis às reportagens.
Para o autor, como já comentado anteriormente, o tempo, os constrangimentos organizacionais, as rotinas instituídas e o fator econômico influenciam diretamente a produção
jornalística. Além disso, os materiais veiculados são um enquadramento da realidade, que não
só pautam o que será falado, mas também como será falado. Traquina (2008, p. 26) explica
que os enquadramentos são padrões de cognição, interpretação, apresentação, seleção, ênfase
e exclusão, pelos quais os repórteres organizam o discurso. Nesse sentido, cria-se uma identidade profissional dos jornalistas. A produção é feita em cima da cultura disseminada nas re-
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dações e de outras reportagens que já foram publicadas sobre o tema. Segundo o autor, isso
levaria a um jornalismo em pacote, com todos os jornalistas cobrindo os fatos da mesma maneira.
Ao mesmo tempo, que esta repetição pode inibir a criatividade no jornalismo, ela é
importante para orientar o público. Traquina diz que a narrativa noticiosa tem um padrão de
continuidade tal que permite o reconhecimento por parte das audiências. Um dos valoresnotícia para Galtung e Ruge (apud TRAQUINA, 2008, p. 69) é a consonância, ou seja, inserir
o novo em imagens já representadas anteriormente.
Um critério importante na produção jornalística é a linguagem utilizada. Traquina
defende que o texto precisa ser compreensível e falar através das fronteiras de classe, étnicas,
políticas e sociais. As descrições também são essenciais para criar ambientes a fim de transmitir ao público a sensação de que se está ali. Para isso, é necessário possuir um bom vocabulário. “A aprendizagem deste vocabulário constitui um processo sutil, de acumulação, baseado
na experiência e nas transações diárias com colegas, fontes, superiores hierárquicos e textos
jornalísticos” (TRAQUINA, 2008, p. 41). Essa linguagem é chamada por ele de jornalês, que
tem como principal objetivo ser atrativo: “Assim o „jornalês‟ exprime-se de uma forma viva
através da voz ativa” (TRAQUINA, 2008, p. 46).
Em sua pesquisa, Traquina explica os valores notícia de seleção, produção e construção. Todos eles podem ser aplicados às grandes reportagens jornalísticas. Os critérios de seleção são: morte; notoriedade (pessoas famosas em posições importantes); proximidade (geográfica e cultural); relevância (impacto na vida das pessoas); novidade (mesmo que seja um
assunto velho, precisa trazer novos elementos); tempo (atualidade ou ganchos, como aniversários e datas cheias); notabilidade; o inesperado; o conflito; a infração e escândalo.
Os critérios de produção passam pela questão da disponibilidade (facilidade de apurar e recursos), equilíbrio (escolhas editoriais), visualidade (apelo visual) e exclusividade. Já
os critérios de construção estão ligados à simplificação dos materiais e à ampliação de informações para o público. É preciso mostrar para todos que a narrativa é relevante e personalizar
a história. “A personalização é uma estratégia para agarrar o leitor, porque pessoas se interessam por outras pessoas” (TRAQUINA, 2008, p. 92).
No rádio, a reportagem foi ganhar as ruas no início dos anos 1950, com a Rádio Continental, do Rio de Janeiro. A emissora se concentrou em colocar equipes nos hospitais, nos
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órgãos policiais e de trânsito, nas centrais de meteorologia, para cobrir os fatos de toda a cidade. Esses grupos de repórteres eram chamados de Comandos Continental e eram coordenados por Carlos Palut. “A Continental fez a transição da notícia, que era lida dos estúdios pelos
speakers, para a reportagem, produzida nas ruas com a voz das fontes.” (BESPALHOK, 2006,
p. 2)
Na década de 1950, houve uma proliferação dos departamentos de jornalismo nas rádios brasileiras, mas o golpe militar de 1964 acabou interrompendo este processo. Nos anos
1970, a popularização dos aparelhos transistorizados melhorou a situação, porque facilitou a
cobertura feita do local dos fatos, graças aos gravadores portáteis e as unidades móveis dotadas de radiocomunicação com os estúdios. Com a abertura política e, consequentemente, com
maior liberdade para falar a respeito dos acontecimentos do Brasil, surgiram diversas iniciativas all news. No Rio Grande do Sul, consolidou-se o modelo talk and news, implantado por
Flávio Alcaraz Gomes, na Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. “A RBS decidiu apostar numa
mistura dos formatos all news e all talk, mesclando entrevistas e notícias com a figura de um
âncora participativo que simulava uma conversa com o ouvinte.” (FERRARETTO, 2011, p.
27)
Ao longo da história, a maneira de fazer reportagens no rádio foi se modificando. As
novas tecnologias disponíveis e as mudanças na sociedade foram orientando os caminhos seguidos pelo meio. A própria consolidação do all news brasileiro é marcada pela formação das
redes nacionais, como a CBN e a Band News FM. Além disso, o processo de convergência,
em curso, altera as formas de ouvir e produzir os conteúdos radiofônicos. No próximo capítulo, será apresentado o conceito de rádio, este cenário econômico que possibilitou a formação
das redes e estimulou a convergência no meio e como isso está impactando as grandes reportagens radiofônicas.
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3 O RÁDIO E A CONVERGÊNCIA
Este capítulo trata do conceito de rádio, levando em consideração as definições de
rádio informativo e de rádio como uma instituição social, de Eduardo Meditsch. Na sequência, através de autores como Vincent Mosco (1998) e Valério Brittos (2002), posiciona-se o
rádio no contexto da economia política da comunicação, base teórica aqui utilizada. Ela ajuda
a entender como o cenário político, econômico e social interferem no atual modelo de comunicação de massa. O cenário da convergência radiofônica e as transformações nas grandes
reportagens nesta fase também são aprofundadas neste terceiro capítulo.

3.1 O CONCEITO DE RÁDIO
A primeira definição, aqui estudada, é a de rádio informativo. O conceito foi apresentado por Meditsch (2001). O autor o diferencia dos demais tipos de rádio devido a sua maior
profundidade na programação de notícias. A modalidade surgiu com a decadência do radioespetáculo, a partir de década de 1950, e revolucionou a ideia de reportagem. As transmissões
ao vivo permitiram que a informação chegasse em tempo real à audiência. Logo, o rádio informativo mudou a relação do público com os fatos. As pessoas não necessitam mais ir aos
locais para saber o que está acontecendo nem esperar as notícias dos jornais impressos ou
televisivos, que dependem de uma edição elaborada. Com o rádio, as informações podem
chegar aos ouvintes no instante da ocorrência. Além disso, os conteúdos passam a ser acessíveis a mais pessoas, já que não é preciso saber ler nem parar para assistir as reportagens. O
consumo pode ser feito em conjunto com outras atividades. Neste primeiro momento, o autor
define rádio como:
Um meio de comunicação sonoro, invisível e que emite em tempo real. Se não for
feito de som não é rádio, se tiver imagem junto não é mais rádio, se não emitir em
tempo real (o tempo da vida real do ouvinte e da sociedade em que está inserido) é
fonografia, também não é rádio [...] É uma definição radical, mas permite entender
que o rádio continua sendo rádio (como meio de comunicação) mesmo quando não
transmitido por onda de radiofrequência. E permite distinguir uma web radio (em
que ouvir só o som basta) de um site sobre rádio (que pode incluir transmissão de
rádio) ou de um site fonográfico. (MEDITSCH In: MOREIRA; DEL BIANCO,
2001, p. 228-229).

Segundo Meditsch (2001, p. 38), o rádio informativo cresce em importância nos
momentos de maior tensão – como guerras, tragédias naturais, impasses políticos ou grandes
assassinatos – quando a sua agilidade e capacidade de reação rápida o coloca em primeiro
lugar, como meio de informação. “No que respeita à necessidade fundamental de possuir in-
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formações sobre o que está acontecendo, compreender a sua evolução e o seu significado e
aliviar a tensão provocada pela situação de crise, a fonte principal de informação é o rádio”
(WOLF apud MEDITSCH, 2001, p. 39). Então, as notícias disponibilizadas de forma rápida e
a constante atualização da prestação de serviços colocam o rádio em posição privilegiada para
orientar as pessoas.
O rádio opera, então, como um guerrilheiro da informação, moldando-se em tempo
real, em função dos acontecimentos extraordinários, num nível inatingível pelos
meios que, paradoxalmente, contam com uma estrutura maior. [...] A tática é a „arte
do fraco‟, e é a relativa precariedade de recursos do veículo, de sua linguagem e tecnologia (diante da imprensa e da tevê) que lhe proporciona maiores versatilidade, agilidade e ubiqüidade. Estas características tornam o rádio insubstituível em momentos críticos para as comunidades, e levam inclusive os demais veículos a perseguir
os seus passos. (MEDITSCH, 2001, p. 111)

O rádio informativo é uma forma de produção de conhecimento sobre a realidade.
Meditsch (2001, p. 49) traz as considerações de Robert Park para situar o papel do jornalismo
nesta função de narrar os fatos para o público. Park distingue dois tipos de conhecimento. São
eles: de trato, utilizado no dia a dia para orientar as pessoas no mundo, e o acerca de, que é
lógico e teórico, portanto faz conexões mentais mais complexas e reflexivas. O jornalismo
estaria entre esses dois tipos de conhecimento. “A notícia não proporcionaria um conhecimento sistemático e nem a revelação dos fatos de ordem histórica, mas apenas a alusão a um acontecimento do presente” (MEDITSCH, 2001, p. 49). Os conteúdos das notícias são efêmeros e
transitórios, mas o acúmulo de várias notícias ajuda a construir o discurso da realidade, ou
seja, elas não chegam a representar um conhecimento acerca de, mas também não se limitam
a um conhecimento de trato.
O discurso da realidade apresentado no rádio informativo deve ser entendido como a
soma entre duas variáveis: os conteúdos e os temas, que são veiculados em um dado momento
do tempo, e os tipos e formas de discurso, através dos quais estes temas ganham forma e são
apresentados ao público. Para Mikhail Bakhtin (apud MEDITSCH, 2001, p. 51), entre a realidade concreta e seu aparecimento no discurso “existe um longo percurso que passa por uma
série de esferas qualitativamente diferenciadas, estando cada uma delas dotada de um conjunto de regras específicas e de um caráter próprio”.
Meditsch (2001) sugere três sub-hipóteses de como o rádio informativo retrata a realidade. A primeira afirmação propõe que existe uma tecnologia intelectual eletrônica. Isso
significa que o rádio não pode ser compreendido apenas como uma forma de oralidade, é importante considerar o processo em que seus conteúdos são produzidos. O rádio informativo só

29

existe quando a realidade é mediada, interpretada e trabalhada pelo jornalista para ser divulgada ao público. Quando é apenas descritivo, o relato não passa de uma percepção individual.
(GENRO FILHO apud MEDITSCH, 2001, p. 53). Como nesta modalidade de rádio, o fluxo
de notícias é contínuo, torna-se mais difícil haver um controle hierárquico rígido sobre as matérias que são veiculadas, o que dá mais liberdade para que os repórteres façam a mediação
necessária. (MEDITSCH, 2001, p. 86).
Outra especificidade do meio é que ele possui uma linguagem sonora e invisível, ressaltando que ele não tem imagens, diferente da televisão, e que pode ser transmitido em tempo
real, diferente da indústria fonográfica. A terceira e última sub-hipótese garante que o discurso do rádio informativo é específico por sua forma de objetivação, que é caracterizado por sua
interação social. Para Bakhtin, todo o discurso dirige-se a um público que tem participação
ativa na atribuição de seu sentido, seja na recepção ativa ou na participação através das mensagens que envia para as rádios.
Na realidade toda a palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato
de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda a palavra serve
de expressão a um em relação ao outro. A palavra é uma espécie de ponte lançada
entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóiase sobre meu interlocutor. (BAKHTIN apud MEDITSCH, 2001, p. 54)

De acordo com Meditsch, o rádio informativo funda a sua estratégia na grade de programação. Essa grade estabelece uma rotina e organiza a produção de informações, além de
sinalizar para os ouvintes o que eles podem encontrar na emissora, em cada momento. “O
jornalismo é a ordenação da novidade, a rotinização do inesperado” (DINES apud MEDITSCH, 2001, p. 102). O rádio de fluxo contínuo também não pode perder a ideia dos deadlines,
valorizando determinados momentos da programação em detrimento de outros. Por isso, que
as equipes dos horários nobres, no caso do rádio, até o meio da manhã, o horário de almoço e
o final da tarde, costumam ser maiores. (MEDITSCH, 2001, p. 102).
Aqui vale ressaltar que apenas as interações sociais permitem que as rádios montem
uma programação eficaz e que as mensagens veiculadas ganhem sentido. Por isso que Meditsch (2010) desenvolveu a ideia de rádio como uma instituição social. Para o autor, o rádio
não pode ser definido a partir de tecnologias, como transmissores, receptores, canais e bandas
de frequência, e sim pelo uso social que as pessoas fazem dele. Meditsch (In: MAGNONI;
CARVALHO, 2010, p. 204) entende o rádio como uma criação cultural. “Os meios não esgo-
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tam a mensagem, que se localiza na realidade histórico-cultural, muito mais complexa, de que
fazem parte” (MEDITSCH In: MAGNONI; CARVALHO, 2010, p. 211).
O advento das mídias digitais causou profundas mudanças na sociedade, logo também
trouxe impactos na produção radiofônica. Neste contexto, o discurso transmitido pelo rádio
não pode ser apenas uma interface da realidade bruta ou tratar de cada fato isoladamente. A
sociedade mostra uma necessidade de conteúdos que se relacionem em um hipertexto maior,
que haja ligações que ampliem o entendimento do mundo como um todo. “Não se trata tanto
de fornecer o dado, mas de indicar onde encontrá-lo e como obtê-lo. É explorando esta atividade de intermediário que o rádio põe a conhecer uma vastíssima rede a todos os níveis de
administração pública” (SEMPRINI apud MEDITSCH In: MAGNONI; CARVALHO, 2010,
p. 234).
No entanto, Meditsch afirma que apesar das mudanças sociais que surgiram na era da
informação e da complexidade dos materiais jornalísticos, a função social do rádio continua a
mesma: “servir de ferramenta para o enfrentamento das variadas formas de desinformação,
que persistem e se ampliam no coração mesmo da nova sociedade da informação” (MEDITSCH In: MAGNONI; CARVALHO, 2010, p. 235).
Além da função de informar, o rádio tem a característica de emocionar e de envolver
as pessoas, como destaca Luiz Artur Ferraretto (2014):
O rádio não oferece apenas informação; oferece certo grau de emoção, de sentimento, de uma ideia de pertença e de proximidade; estabelece também relações entre a
emissora, o comunicador e a audiência, dirigindo-se a todos os ouvintes como se falasse para cada um em particular. Fora isto, constitui-se no único meio de comunicação massivo que permite uma recepção razoavelmente completa e simultânea à realização de outras tarefas (FERRARETTO, 2014, p. 945).

Os apresentadores e repórteres procuram simular um contato pessoal e permitem que
se conheça um pouco mais sobre a sua pessoa. Esta é uma forma de dar mais vida aos programas e reportagens, no caso dessas últimas, narrando o percurso feito para chegar até o resultado final. O intuito é reforçar a ideia de companheiro virtual. O rádio reveste-se, cada vez
mais, de um caráter social. Para Bruck (2003), ouvir rádio é:
Dispor-se ao mundo que o rádio constrói com seus debates públicos, conceitos, preconceitos, julgamentos, imaginários, afetividades e rejeições, que saltam para a vida
do público, transportados pela voz que magnetiza o ouvinte, criando para ele uma
sensação de presentificação dos ambientes e situações ofertados e de uma proximidade, uma identificação com todo o universo proposto pela emissora. Firmando a
audiência radiofônica como um hábito e transformando essa audiência em uma ponte para o “mundo lá fora”. (BRUCK apud FERRARETTO, 2014, p. 952)
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3.2 A ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO
Um ponto central da economia política da comunicação é não adotar o conceito de
uma única indústria cultural, mas sim o de indústrias culturais. Os autores desta corrente levam em consideração a diversidade das mercadorias e das lógicas de produção ao criar valor a
partir da arte e da cultura.
Refutam a ideia, muito estimada pela escola de Frankfurt, segundo a qual a produção da mercadoria cultural (livro, disco, cinema, televisão, imprensa, etc.) responde
a uma única e mesma lógica. Para eles, a história cultural não existe em si: é um
conjunto composto, feito com elementos que se diferenciam extraordinariamente,
com setores que têm suas próprias leis de divulgação. Esta segmentação das formas
de rentabilização da produção cultural se traduz nas modalidades de organização do
trabalho, na caracterização dos próprios produtos e conteúdos, nas formas de institucionalização das distintas indústrias culturais (serviço público, relação público/privado, etc.), no grau de concentração horizontal e vertical das empresas de produção e distribuição ou ainda na forma com que os consumidores ou usuários se apropriam dos produtos e serviços (MATTELART, 1997, p. 83). 1

Nas últimas décadas, com a globalização, essas apropriações sociais das inovações
tecnológicas sinalizam os limites do imperialismo cultural norte-americano, identificado por
Armand e Michèle Mattelart no início dos estudos em economia política da comunicação. Os
autores destacam que o imperativo técnico está causando mudanças sociais. Aos poucos, ele
está acabando com as últimas utopias de revolução política, fazendo emergir um povo global,
unido pela ideia de um todo-planetário (MATTELART, 1997, p. 86).
Vincent Mosco (1998, p. 98) define a economia política como “o estudo das relações
sociais, particularmente as relações de poder, que mutuamente constituem a produção, distribuição e consumo dos recursos, incluindo os recursos informacionais”. É chamada de economia porque presta atenção na forma como operam os negócios, como por exemplo, a maneira
como os produtos de informação ligam a cadeia de produtores, atacadistas, varejistas e consumidores, alimentando o ciclo econômico global. Também é política por estudar as questões
relativas ao controle e à sobrevivência na vida social, que estão relacionados à organização
interna da sociedade, na qual a prática política é um fator decisivo para defini-la.

1

Refutan la idea, muy estimada por la escuela de Francfort, según la cual la producción de la mercancía cultural
(libro, disco, cine, televisión, prensa, etc.) responde a una única y misma lógica. Para ellos, la industria cultural
no existe en si: es un conjunto compuesto, hecho con elementos que se diferencian extraordinariamente, con
sectores que tienen sus propias leyes de estandarización. Esta segmentación de formas de rentabilización de la
producción cultural por el capital se traduce en las modalidades de organización del trabajo, en la caracterización
de los propios productos y su contenido, en las formas de institucionalización de las distintas industrias culturales (servicio público, relación público/privado, etc.), en el grado de concentración horizontal y vertical de las
empresas de producción y distribución o incluso en la forma en que los consumidores o usuarios se apropian de
los productos y servicios.
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A economia política se dedica a entender a mudança social e as transformações históricas, ao contrário da ciência econômica, que estuda apenas os números. Esta última corrente
se preocupa com negociações feitas para se chegar ao preço de um produto, e não com os amplos processos de mudança econômica, política e social que forneceram as condições para o
estabelecimento de determinado valor (MOSCO, 1998, p. 99).
Os trabalhos em economia política estão baseados em quatro pilares: as mudanças
sociais e históricas, a totalidade social, a filosofia moral e a práxis social. Para os teóricos
clássicos, como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill, estudar as mudanças sociais
e históricas significava compreender a revolução capitalista, que transformou as sociedades
agrícolas em comerciais. Para os economistas políticos críticos, como Karl Marx, o foco estava nas mudanças ocorridas nas relações de trabalho, causadas por essa expansão do capitalismo (MOSCO, 1996, p. 29). Mosco alerta para a necessidade de sempre levar em consideração
as transformações históricas, independente da corrente que se adote. Para ele, a história não
pode ser apenas adicionada como complemento de uma teoria, e sim deve fazer parte de sua
elaboração.
A totalidade social representa um esforço de unir disciplinas tradicionalmente separadas na vida acadêmica, como sociologia, ciência política, economia e mercado financeiro.
Então, o objetivo é estabelecer uma unidade do político e do econômico. “O economista político pergunta: como se relacionam poder e riqueza? Como influenciam nossos sistemas de
comunicação de massa, informação e entretenimento?” (MOSCO, 1998, p. 99). O pensamento
se tornou um guia para entender as relações presentes em vários aspectos da vida social. No
entanto, os estruturalistas clássicos, como Durkheim, Parsons e Althusser, rejeitam estas pesquisas por afirmarem que não existe totalidade social, pois a sociedade é extremamente fragmentada e heterogênea, o que inviabilizaria os estudos. Já para os marxistas, há um todo social, mas ele é desigual, e só é possível entender o mundo, juntando as partes, por mais diferentes que elas sejam.
Fazer uso da totalidade social não significa essencialismo ou reducionismo de pensamento. De fato, como nos lembram Marx, Gramsci e Lukács, o pensamento dialético nos leva a reconhecer que a realidade é comprimida tanto em partes como em
um todo, organizada em uma totalidade concreta de integração e contradição, que
constitui a vida social (MOSCO, 1996, p. 33).2

2

Making use of the social totality does not require essentialism or reductionism of thought. In fact, as Marx,
Gramsci, and Lukacs remind us, dialectical thinking leads us to recognize that reality is comprised of both parts
and a whole, organized in the concrete totality of integration and contradiction that constitutes social life.

33

A terceira característica de análise da economia política é a filosofia moral. Através
dela, os teóricos buscam entender tanto os valores que orientam o comportamento social
quanto aqueles que devem nortear os esforços para mudá-los. Nesse sentido, os princípios
morais de uma sociedade podem ajudar a compreender a formação das regras de mercado,
indo além das questões econômicas.
A economia política contemporânea tende para o ponto de vista moral filosófico que
coloca em primeiro plano a extensão da democracia a todos os aspectos da vida social. Isto significa ampliar o domínio da política, que garante o direito de participar
no governo, também aos campos econômicos, sociais e culturais, onde o poder da
riqueza adquire, agora, precedência sobre a equidade e a participação pública
(MOSCO, 1998, p. 100).

Entendendo a política como participante de diversos aspectos da vida social, os desejos de consumo das pessoas passam a ser um tópico central na teoria e a filosofia moral é útil
para entender a motivação dessas escolhas. Os princípios científicos baseados na racionalidade, na lógica e no positivismo são transformados, na economia política, para poder englobar
as esferas da moralidade (MOSCO, 1996, p. 36).
O último pilar da economia política é a práxis social, ou seja, acreditar que existe
uma unidade fundamental entre o pensar e o fazer. Para os autores da corrente, a vida intelectual é um meio de transformação e as intervenções sociais devem ser consideradas uma forma
de conhecimento. A práxis social ocupou um lugar central no trabalho de Kant, Hegel e Marx.
Para eles, a moral e a filosofia só se realizam completamente quando são praticadas. Então, a
prática também é uma teoria (MOSCO, 1996, p. 37).
A economia política se caracteriza por focalizar em suas pesquisas a questão da mercantilização dos produtos. Mosco (1998, p. 106) lembra que a mercantilização é o processo de
transformar bens e serviços em valor de troca. Assim, as tecnologias informacionais, além de
vender conteúdos jornalísticos, ligam vendedores e consumidores através da publicidade. Para
os jornalistas ficou mais fácil saber o que a audiência espera, porque há um maior controle
sobre a produção e a distribuição dos materiais. Os recursos para agradar ao público tornaramse uma ferramenta para atrair patrocinadores.
A globalização está diminuindo as limitações de tempo e espaço na vida social. Por
isso, os economistas políticos se esforçam para entender o papel da comunicação neste processo. “Eles destacam que pessoas, produtos e mensagens devem estar em algum lugar, e que
este lugar está sofrendo significativas modificações, evidenciadas, por exemplo, nos redirecionamentos da divisão internacional do trabalho” (MOSCO, 1998, p. 107). Alguns autores
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sugerem uma compressão espaço-tempo devido à possibilidade de se conectar a pessoas de
qualquer lugar do mundo no momento que desejar. Outros falam em uma diminuição da importância do espaço físico, com a facilidade do armazenamento virtual.
A espacialização também é fundamental para analisar a extensão institucional do poder corporativo e a internacionalização das forças produtivas. Este cenário incentivou o crescimento do tamanho das companhias, que fizeram alianças ou compraram empresas de ramos
similares, para oferecer mais opções e produtos ao público, aumentando o lucro. Logo, o mercado de trabalho sofreu alterações. Com filiais ou parcerias em tantos lugares, os gestores
podem escolher, entre diversos países, as condições salariais e a qualificação de mão de obra
mais adequada para os seus negócios (MOSCO, 1998, p. 108).
Os economistas políticos tendem a analisar as classes sociais a partir de suas ações,
de como se relacionam com o capital e com o trabalho e de quais formas constituem a sua
identidade, evitando dividi-las em proprietários e não-proprietários de bens. As relações sociais são consideradas estruturas que integram as organizações governamentais e de negócios.
Repensar a perspectiva da economia política da informação significa expandir as categorias conceituais, com uma visão da relação de classes definida segundo as práticas e processos que interligam os segmentos de uma classe. Nesta visão, a classe
trabalhadora é definida não apenas pela falta de acesso aos meios de informação,
mas pelas suas relações de harmonia, dependência e conflito com a classe capitalista. Além disso, uma concepção constitucional de classe percebe a classe trabalhadora como produtora da sua própria identidade – ainda que tênue, volátil e contraditória – em relação ao capital e independentemente dele (MOSCO, 1998, p. 109).

Inserindo as empresas de comunicação, principalmente as rádios, neste contexto
mundial, percebe-se que elas estão sujeitas a três forças sociais: publicidade, propaganda e
programa (BOLAÑO, 2012, p. 5). Para César Bolaño, enquanto a publicidade está vinculada
ao processo de acumulação do capital financeiro, através dos investidores, e a propaganda está
ligada aos interesses políticos, a programação é uma necessidade básica das emissoras. Ao
contrário das indústrias mais tradicionais, da edição, como a literária, fonográfica e cinematográfica, que necessitam editar um produto individual (livro, CD, filme) para disponibilizá-lo
no mercado, o rádio e a TV trabalham com uma grade de programação, que baseada nos hábitos da audiência, vende um estilo de vida.
A função programa se refere essencialmente à exigência que se faz a qualquer indústria cultural de atender a necessidades de reprodução simbólica do mundo da vida
dos homens e mulheres que compõem aquele público consumidor de cultura, transformado, assim, em audiência. É a venda da mercadoria audiência que permite o financiamento das empresas que concorrem nos mercados da cultura de onda
(BOLAÑO, 2012, p. 5-6).
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Por isso, que a passagem do negócio radiofônico ao estágio de indústria cultural está
relacionada com o aumento da sociedade de consumo, durante nos anos de 1967 e 1973, período conhecido como Milagre Brasileiro. Desde então, emergem características como: tratar a
audiência massiva como um elemento de cálculo da indústria cultural, ou seja, ela é um objeto
não um sujeito; organizar e racionalizar o trabalho e a produção; incentivar o sistema de vedetes, divulgando personalidades importantes que refletem os tipos ideais da classe média; e
orientar o conteúdo para uma motivação comercial, em que a lógica do lucro supera a da arte
(FERRARETTO, 2014, p. 946).
Em economia política do rádio é importante definir qual o foco do processo de produção das empresas, a que público se destina os conteúdos. A impossibilidade de quantificar e
de qualificar a audiência foi o que impediu o rádio de se tornar uma indústria cultural nos anos 1950. “As rádios, portanto, geram com sua programação a audiência – mensurada em
termos estatísticos e especificada quantitativamente e qualitativamente – que é oferecida aos
anunciantes” (FERRARETTO, 2014, p. 957-8).
Com facilidades propiciadas pela tecnologia e pelas redes sociais, aumentou o número de agentes no mercado de comunicação. Por isso, os grandes grupos tiveram que criar estratégias de gestão mais profissionais para se diferenciar nesta fase de multiplicidade de oferta
(BRITTOS, 2002, p. 32). Entre os objetivos corporativos destacam-se a gestão capitalista, a
captação do consumidor, o reposicionamento dos produtos e a otimização dos recursos através
da formação das redes. Com a concorrência, os conteúdos jornalísticos devem ser atrativos
para conseguir manter o seu público. Neste ponto, Brittos ressalta que produzir esses materiais
mais elaborados exige altos investimentos, por isso os atores emergentes ainda encontram
dificuldades para se firmar no mercado, fazendo com que a multiplicidade de oferta seja um
reflexo da exclusão e da concentração presentes na terceira fase do capitalismo. Já, as grandes
empresas podem se fortalecer através da tecnologia. Então, para o autor, a multiplicidade de
oferta:
Trata-se de uma variedade de produtos disponíveis enfaticamente desde variáveis
mercadológicas, não da consubstancialização de um novo tempo de valorização do
sujeito, de ampliação do espaço público ou da incorporação de atores comprometidos com estéticas não-industriais (BRITTOS, 2002, p. 41).

O crescimento das grandes empresas ocorre devido à ampliação das possibilidades de
recepção, permitindo que um mesmo conteúdo chegue a diferentes grupos de consumidores.
A mesma reportagem radiofônica pode apresentar materiais em texto, fotos e vídeos, atingindo pessoas que não escutaram a transmissão no rádio. “Os grandes conglomerados comunica-
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cionais também estão na rede e contam com pesados recursos financeiros, conhecimento acumulado e tradição junto à audiência, sendo, por isso, largamente preferidos” (BRITTOS,
2002, p. 50). Na próxima seção será abordada essa característica de convergência das grandes
empresas e do conceito de rádio expandido.

3.3 O RÁDIO NA FASE DA CONVERGÊNCIA
Para compreender as mudanças históricas do mundo, Agnes Heller (apud FERRARETTO, 2012, p. 3) propôs a identificação de cortes, ou seja, de pontos de ruptura. Esses cortes significam que determinadas condições transformaram a realidade e produziram novos
futuros. Na trajetória do rádio no Brasil, (FERRARETTO, 2012, p. 4), há três pontos de ruptura. São eles: a regulamentação da publicidade, que faz com que o rádio passe da fase da
implantação para a da difusão; a TV, a transistorização dos receptores e o FM, que inauguram
a fase da segmentação; e a telefonia celular, a internet e tecnologias derivadas, possibilitando
a convergência do rádio com outros meios. Essas etapas da evolução do rádio brasileiro levam
em consideração a relação do rádio com outros meios, os hábitos de consumo da audiência em
termos de produtos simbólicos, os conteúdos radiofônicos predominantes ao longo do tempo,
as tecnologias comunicacionais, as estratégias empresariais dominantes e os movimentos hegemônicos e contra-hegemônicos dentro do setor.
A popularização da internet e da telefonia celular, na década de 1990, transformou as
maneiras de consumir informações. Apesar de manter o seu caráter de companheiro virtual, o
rádio passou a buscar não apenas a audiência em números, mas se esforçou para estimular a
participação dos ouvintes. Com isso, verifica-se: a passagem da lógica da oferta para a lógica
da demanda, presente, por exemplo, na disponibilização via internet de materiais já transmitidos; conteúdos radiofônicos em diversos suportes tecnológicos, como computadores, celulares e tablets; além da sinergia do rádio com outros meios dentro de um mesmo grupo empresarial (FERRARETTO, 2012, p. 5).
Então, o termo convergência está ligado à aproximação entre a comunicação de massa, a informática e as telecomunicações, que se realiza na possibilidade de disponibilizar conteúdos radiofônicos para além das ondas eletromagnéticas. Os novos suportes digitais, a integração das redações, os conteúdos de rádio que não se limitam ao áudio e exploram fotos,
vídeos e textos e a formação de grandes grupos de comunicação através das alianças, fusões e
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aquisições são os principais fatores que inseriram o rádio na era da convergência (FERRARETTO, 2012, p. 5).
No plano empresarial, a indústria de radiodifusão sonora incorporou um novo regime
de acumulação, definido por David Harvey (apud FERRARETTO, 2012, p. 20) como acumulação flexível. Isso significa que houve uma maior flexibilidade nos processos e mercado de
trabalho – não limitando os jornalistas a uma função específica (eles gravam áudios, vídeos,
fotografam e escrevem textos para a internet) – o surgimento de novos setores de produção e
inovação comercial, tecnológica e organizacional.
Nesta fase, os conglomerados de mídia intensificaram os projetos para integrar as diferentes redações, antes isoladas, de jornais, rádios, TVs e sites, com a justificativa de apostar
na sinergia, elevando a produtividade e reduzindo os custos, devido à sobreposição de equipes. Segundo Kischinhevski, a convergência é caracterizada pelo surgimento do rádio expandido.
A radiodifusão sonora passa a operar dentro da lógica da complementaridade, referindo-se de modo crescente a conteúdos veiculados em jornais, revistas, emissoras
de TV e, sobretudo, internet – seja em portais noticiosos, seja em redes sociais, seja
em sites corporativos ou pessoais. O rádio passa a ser entendido como um meio plural, que incorpora permanentemente novos serviços e linguagens, sendo difundido
tanto por ondas hertzianas quanto nas plataformas digitais (KISCHINHEVSKI,
2010, p. 71).

David Domingo (et al, 2007) propôs estudar a convergência a partir de quatro dimensões. São elas: produção integrada, profissionais polivalentes, audiência ativa e entrega multiplataforma. Em relação à produção, como dito anteriormente, a mudança está na organização
das redações dos diferentes veículos de um grupo, que passam a trabalhar juntas, explorando
as tecnologias digitais para criar novos formatos e linguagens. O método acelera a produção e
a distribuição das notícias e reportagens.
O desenvolvimento de sistemas de gestão de conteúdos digitais permitiu que as redações armazenem os novos materiais em bancos de dados, fazendo com que eles
estejam disponíveis para qualquer jornalista e facilitem a sua adaptação de um meio
para outro. Isso pode, atualmente, ajudar na aceleração do ciclo de produção e na
consolidação da cultura profissional da imediaticidade que o broadcasting criou e
jornalismo online tem reforçado (DOMINGO et al, 2007, p. 5).3

Para acompanhar esse tipo de produção e a velocidade de veiculação dos materiais,
os profissionais, cada vez mais, estão se reinventando. Nesta fase, muitos jornalistas têm habi3

The development of digital content management systems that allow the newsrooms to store any news materials
into databases that make them available to every journalist and ease the adaptation process of the content from
one medium to another. This can actually help in the acceleration of production cycles and the consolidation of a
professional culture of immediacy that broadcasting news started but online journalism has reinforced.
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lidades de produzir em diversas plataformas. O repórter, que vai cobrir uma matéria na rua,
grava o áudio das entrevistas, edita para irem ao ar rapidamente, fotografa ou filma o evento e
escreve um resumo para a publicação no site e nas redes sociais. Segundo Micó (apud DOMINGO et al, 2007, p. 8), o jornalista multitarefa pode ser aquele que produz conteúdo para
diferentes mídias, que fala sobre diferentes temas ou que é responsável por todas as etapas do
processo produtivo, por exemplo, ele grava, escreve e edita. Para Domingo, essa estratégia
serve como uma justificativa das grandes empresas para compensar os investimentos em tecnologia, cortando gastos com funcionários – o que leva ao crescente enxugamento das redações.
Na convergência, a interação com a audiência se altera. Os receptores podem interagir com outros receptores, para discutir e interpretar os conteúdos veiculados, além de darem
feedbacks aos repórteres. As redes sociais também serviram para amenizar os efeitos da redução do número de jornalistas nas redações, já que os ouvintes podem atuar como fontes, apontando onde está ocorrendo problemas, além de indicar entrevistados. Para Kischinhevsky
(2010, p. 77), “o resultado é uma cobertura ágil, que se alimenta das plataformas digitais para
partilhar informações com os ouvintes e ocasionalmente transformá-los em fontes, captando
sonoras por telefone fixo ou móvel”. Atualmente, pode-se ampliar essa participação através
dos áudios do whatsapp. Essa audiência ativa pode potencializar o alcance das reportagens,
através dos compartilhamentos. Mariano Cebrián Herreros (2011, p. 97) afirma que a internet
e os celulares geraram uma nova dimensão de relacionamentos entre as pessoas, que desejam
recomendar e compartilhar, com os demais, as suas experiências e as informações que gostaram de ver na web.
No entanto, para mobilizar a audiência, a entrega precisa ser multiplataforma. Domingo diz que o público deve ter a confiança que poderá acessar os conteúdos da rádio em
qualquer momento em qualquer lugar. “A mídia percebe a estratégia multiplataforma como
uma maneira de alcançar novas audiências e aumentar a visibilidade dos seus conteúdos”
(DOMINGO et al, 2007, p. 10)4. Cebrián Herreros (2011, p. 69) ressalta que oferecer o mesmo conteúdo em várias plataformas não é suficiente para atrair a audiência. Para ele, é importante investir na sinergia, nas vinculações e inter-relações dos meios para criar algo novo. O
avanço está na capacidade de explorar conteúdos que permitam uma nova experiência de navegação a partir de hipertextos, com links de outras matérias da emissora que esclareçam ou
4

The media perceive multiplatform strategies as a way to reach new audiences and increase the visibility of their
content.
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reforcem uma explicação de interesse dos receptores, e da interatividade. “A técnica interessa
enquanto adquire capacidade para gerar novos símbolos e outras formas de expressão e
transmissão de significados” (CEBRIÁN HERREROS, 2011, p. 74).
A internet modificou as maneiras como as pessoas se informam. Atualmente, elas
podem buscar as notícias que desejam e compará-las em diversos sites em poucos segundos.
Então, o rádio criou estratégias para ser mais atrativo, como a personalização da informação,
procurando os enfoques locais, a interatividade e a liberdade de escolha para que o público
possa ouvir o que quiser, na hora que preferir. Tudo isso através do site da emissora ou dos
aplicativos. As empresas somam à concepção tradicional de informação esses complementos
multimidiáticos.
Não se trata de invadir o terreno dos demais meios, e sim obter o máximo proveito
das possibilidades multimidiáticas que pode incorporar; se trata de partir do som
como elemento nuclear e desenvolver as demais possibilidades de escrita e de imagens nas telas dos receptores digitais para ampliar e melhorar sua capacidade informativa. Insisto, sem quebrar a sua coluna vertebral que é o som (CEBRIÁN HERREROS, 2001, p. 22).5

Segundo Cebrián Herreros, o rádio entra na lógica da convergência de disponibilizar
tudo sobre um conteúdo no mesmo lugar. A ideia é entregar as reportagens em pacotes compactos, para que elas atendam todas as necessidades do receptor e ele não precise migrar para
outro site em busca de informação. Por exemplo, se uma pessoa ouve uma matéria sobre algum país ou realidade distante da sua, ela não precisará procurar fotos e vídeos em outro lugar, porque o próprio site da rádio oferecerá. “A estratégia do rádio será desenvolver um marketing para que dentro da marca global do excesso de oferta consiga distinguir o seu produto
ou serviço radiofônico” (CEBRIÁN HERREROS, 2001, p. 23).6
No entanto, vale lembrar que essas mudanças não surgiram de repente nem foram resultado apenas de avanços tecnológicos, as forças sociais são agentes determinantes para o
sucesso ou o fracasso de um novo meio de comunicação. Everett Rogers (apud FIDLER,
1998, p. 43) aponta cinco atributos para uma inovação ser adotada pela população: vantagem
relativa (precisa ser melhor do que os produtos anteriores), compatibilidade (capacidade de
ser executado em várias plataformas), complexidade (não pode ser muito difícil de usar ou

5

No se trata de invadir el terreno de los demás medios, sino de obtener el máximo provecho de las posibilidades
multimediáticas que puede incorporar; se trata de partir del sonido como elemento nuclear y desarrollar las demás posibilidades de escritura y de imágenes en la minipantalla de los receptores digitales para ampliar y mejorar su capacidad informativa. Insisto, sin quebrar su columna vertebral que es el sonido.
6
La estrategia de la radio será desarrollar un marketing para dentro de la marca global de la oferta sobresalga y
se distinga el producto o servicio radiofónico.
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navegar), confiabilidade (saber que funcionará em qualquer lugar) e visibilidade (quanto mais
pessoas usam a nova tecnologia, mais pessoas a adotarão).
Fidler destaca que as inovações são consequência da midiamorfose. O autor defende
que é preciso estudar a evolução tecnológica dos meios de comunicação como um todo, um
sistema interdependente.
Os novos meios não surgem por geração espontânea nem independentemente. Aparecem gradualmente, pela metamorfose dos meios antigos. E quando emergem novas formas de meios de comunicação, as formas antigas geralmente não morrem, e
sim continuam evoluindo e se adaptando (FIDLER, 1998, p.57).7

O autor explica que a midiamorfose é como os códigos genéticos, que vai passando
características de uma geração a outra e, aos poucos, acrescenta novidades, como a linguagem
digital que se soma às tradicionais linguagens oral e escrita. O processo é uma autoorganização em resposta às mutações da sociedade e do mercado. Vários autores definiram a
história da comunicação como a história do mais. “Mais que consolidar ou substituir as formas antigas, as novas formas tendem a divergir e a agregar à mescla de meios” (FIDLER,
1998, p. 62-3).8
Como a evolução de meios é gradual e sempre mantém características das formas anteriores, o rádio, apesar de inúmeros complementos possíveis a partir da internet, não perdeu a
sua essência.
O rádio do futuro, por mais inovações técnicas que introduza, seguirá baseando-se
na comunicação oral com a audiência, na magia da palavra, da música, dos sons do
ambiente, do silêncio. Esse contato humano diante dos sons para afastar solidões,
para acompanhar, para informar, para entreter e, em suma, para seguir mantendo o
ser humano vinculado ao elemento primogênito e de maior riqueza ao longo de sua
história como é a tradição baseada na comunicação oral. O rádio se converteu em
um amplificador dessa tradição e da adaptação às novas situações e necessidades
(CEBRIÁN HERREROS, 2001, p. 32).9

7

Los nuevos medios no surgen por generación espontánea ni independientemente. Aparecen gradualmente, por
la metamorfosis de los medios antiguos. Y cuando emergen nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose.
8
Más que consolidar o reemplazar formas antiguas, las formas nuevas han tendido a divergir y a agregar a la
mescla de medios.
9
La radio del futuro, por más innovaciones técnicas que introduzca, seguirá basándose en la comunicación oral
con la audiencia, en la magia de la palabra, de la música, de los sonidos de ambiente, del silencio. Es el contacto
humano mediante los sonidos para ahuyentar soledades, para acompañar, para informar, para entretener y, en
suma, para seguir manteniendo al ser humano vinculado al elemento primigenio y de mayor riqueza a lo largo de
su historia como es la tradición mediante la comunicación oral; la radio se ha convertido en la amplificadora de
tal tradición y en la adaptación a las nuevas situaciones y necesidades.
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Com continuidades e descontinuidades, a internet vem transformando a produção
jornalística. Na próxima seção serão estudadas as modificações ocorridas nas grandes reportagens neste contexto de convergência midiática.

3.4 A REPORTAGEM MULTIMIDIÁTICA
Nesta parte do trabalho é trazida a reflexão de alguns autores sobre a grande reportagem no contexto multimidiático. Aqui vale ressaltar que todos eles falam dos materiais jornalísticos dos portais de notícias on-line, agências e sites de grandes jornais impressos. No entanto, as características dessas reportagens apontadas pelos autores podem servir para analisar
o que as rádios, em especial a Rádio Gaúcha, estão fazendo e ainda podem fazer neste segmento digital.
O jornalismo on-line surgiu em meados da década de 1990, com a simples transposição do conteúdo dos jornais impressos para a internet. Não havia nenhum tipo de exploração
do ambiente hipermidiático. A partir de 1995 começaram a aparecer alguns links e fotos nas
publicações. O uso mais efetivo da linguagem multimidiática aconteceu com o surgimento do
slideshow noticioso – que permitia galerias de fotos acompanhadas de uma narração ou de
uma música – no início dos anos 2000. Entre 2002 e 2011, o software Flash revolucionou o
jornalismo digital e propiciou a difusão dos especiais multimídia, que incluíam textos e coleções de imagens que podiam ser acessadas por links internos, a possibilidade de dar zoom nas
fotos, e até chats com outros usuários. O estabelecimento da grande reportagem multimídia,
como se conhece hoje, se deu com a criação da tecnologia HTML5, que mudou o design das
publicações, permitindo uma maior imersão do usuário nos conteúdos disponibilizados
(LONGHI, 2014, p. 907).
As mudanças tecnológicas impactaram a produção das reportagens multimídia. Em
relação ao design, enquanto o Flash possibilitava reunir em uma mesma janela, texto, imagens, vídeos e áudios, disponibilizados em um menu, o HTML5 trouxe uma leitura mais vertical, com todos os conteúdos visíveis e integrados ao texto, sem a necessidade de clicar em
um ícone para acessá-los. A prática é definida como scrolling por permitir o consumo apenas
através da barra lateral da página. “O design utiliza toda a superfície da tela, ao contrário da
janela única em quadro individual, usando o espaço em branco como elemento constitutivo do
desenho da página e geralmente o texto centralizado” (LONGHI, 2014, p. 909).
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Uma das grandes necessidades atuais, em termos de elaboração dos conteúdos multimídia, segundo Longhi (2014, p. 911), é o design responsivo. Isso quer dizer que os sites
devem ter desenhos e informações que se adaptem a vários suportes, seja um computador,
celular, tablet ou televisão digital. Para ela, apostar no conforto dos usuários, em navegações
mais simples – que coloquem todo o conteúdo diante dos olhos – e em desenhos limpos e legíveis, torna a experiência de leitura mais imersiva e personalizada.
A forma de narrar também se alterou. Agora, os repórteres têm liberdade para escrever mais e contar detalhes, que antes não era possível devido às limitações de espaço, tanto de
papel no impresso como nas programações de rádio e TV. Então, o jornalismo long-form,
com matérias de 4 mil palavras ou grandes reportagens de 10 a 20 mil palavras, está ganhando
destaque nesta fase da convergência (LONGHI, 2014, p. 911).
João Canavilhas afirma que o avanço técnico alterou a linguagem jornalística, fazendo com que a pirâmide invertida fosse substituída por uma espécie de pirâmide deitada. Ele
explica que não há mais aquela necessidade de contar todas as informações importantes no
início do texto, com medo de que o espaço para a matéria não fosse suficiente e o editor cortasse os parágrafos finais. Na web, o espaço é infinito e o jornalista pode explorar a curiosidade seus leitores, revelando os detalhes da reportagem aos poucos.
Nas edições online o espaço é infinito. Podem fazer-se cortes por razões estilísticas,
mas não por questões espaciais. Em lugar de uma notícia fechada entre as quatro
margens de uma página, o jornalista pode oferecer novos horizontes imediatos de
leitura através de ligações entre pequenos textos e outros elementos multimídia organizados em camadas de informação (CANAVILHAS, 2006, p. 7).

Com tantas variáveis, os repórteres precisam saber elaborar uma estrutura coerente
para a sua webnotícia, balanceando a quantidade de dados e a ordem em que eles serão apresentados ao longo das camadas informativas. Para Canavilhas (2006, p. 15), na web ao contrário do impresso, as notícias e reportagens se desenvolvem de um nível com menos informação
para sucessíveis níveis com mais profundidade. A pirâmide deitada é constituída por quatro
níveis de leitura: a unidade base (lead – o quê? Quem? Onde? Quando?), nível de explicação
(Por quê? Como?), contextualização (oferece mais informações através de textos, vídeos, áudios e infográficos) e exploração (liga à notícia a publicações ou arquivos externos).
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Figura 1: O esquema de funcionamento da pirâmide deitada.
Fonte: CANAVILHAS, 2006, p. 14.
Para o autor, a pirâmide deitada é uma técnica libertadora, tanto para os jornalistas
como para os consumidores. Ao mesmo tempo em que as pessoas podem escolher os assuntos
que desejam se aprofundar dentro do tema da reportagem, os jornalistas ganham a liberdade
de publicar tudo o que acham relevante sobre a história que estão narrando (CANAVILHAS,
2006, p. 16).
Um ponto importante destacado por Canavilhas (In: CANAVILHAS, 2014, p. 5) é
que os blocos informativos tendem a ser descentralizados e independentes, para que qualquer
um deles possa servir de ponto de entrada para uma pessoa. Essa é uma característica essencial para atrair leitores que encontraram por acaso um capítulo de uma reportagem na internet e
o leram, possam se interessar pelo conteúdo completo, mesmo que não tenham visto o primeiro capítulo. No entanto, os jornalistas devem apontar o foco do trabalho, o porquê ele foi produzido e qual a situação geral que levou ao bloco informativo em que está o leitor.
Os blocos informativos costumam estar ligados por links. Nielsen e Morkes (apud
CANAVILHAS In: CANAVILHAS, 2014, p. 19) recomendam uma distribuição equilibrada
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das hiperligações ao longo do conteúdo. Assim como elas são importantes para evitar as leituras diagonais – que saltam linhas de texto – em excesso, elas podem distrair o receptor de tal
forma que ele nem consegue decodificar a mensagem geral. As posições em que os links ou
elementos multimídia são colocados na diagramação do material também merecem atenção.
Por terem uma natureza complementar, eles devem ser consumidos após o público ter uma
base informativa sobre o que se trata a notícia ou reportagem.
Os leitores tendem a clicar nas hiperligações no preciso momento da sua leitura. Isso
significa que uma hiperligação colocada no início de uma frase pode significar uma
saída para outro bloco informativo sem que o leitor tenha lido o parágrafo onde se
encontrava e, por isso, sem ter captado a mensagem que se pretendia transmitir
(CANAVILHAS In: CANAVILHAS, 2014, p. 20).

Ramón Salaverría detalha as potências de cada elemento multimídia. Para ele, o texto
é a coluna vertebral que sustenta as peças informativas, por ser o meio mais eficaz e rápido de
transmitir os aspectos essenciais da notícia, de contextualizar e documentar um fato.
De todos os formatos comunicativos disponíveis, o texto oferece o conteúdo mais
racional e interpretativo. Indica o conceitual, face à espetacularidade e emotividade
característica dos formatos gráficos e audiovisuais. Por tudo isso, dominar a componente textual continua a ser uma destreza imprescindível para aquele que desejar explorar as possibilidades da comunicação multimídia. Frequentemente, o tronco que
sustenta a árvore multimídia está repleto de palavras (SALAVERRÍA In: CANAVILHAS, 2014, p. 33-4).

As fotografias e os vídeos ganharam um forte impulso na internet e atualmente são
elementos fundamentais na constituição das narrativas multimídia. Salaverría lembra que as
fotos já eram bastante utilizadas nas revistas e jornais impressos desde o século XX, mas com
a internet tiveram suas possibilidades de utilização ampliadas. “Libertas das limitações espaciais que impõe o papel, as publicações na internet não têm fronteiras para a fotografia, seja
em termos de número, dimensão ou formato” (SALAVERRÍA In: CANAVILHAS, 2014, p.
34).
A principal função dos vídeos é dar mais dinâmica às páginas na web atendendo às
necessidades de um público, cada vez mais, ansioso por informação. Por isso, estas produções
possuem uma linguagem distinta dos tradicionais materiais televisivos, proporcionando uma
utilização mais ativa, fragmentada e personalizada. Na internet, as pessoas podem assistir aos
vídeos quando quiserem, além de poderem pular as partes que não lhe agradam. “Enquanto o
vídeo em televisão é elaborado para ser contemplado de forma longa e passiva, o vídeo num
computador proporciona um visionamento relativamente mais curto e mais ativo” (SALAVERRÍA In: CANAVILHAS, 2014, p. 35).

45

Em relação aos áudios, Salaverría (In: CANAVILHAS, 2014, p. 37) afirma que eles
são importantes nas narrativas multimídia para intensificar a emotividade das histórias. Além
disso, o autor distingue o discurso oral da música e dos efeitos sonoros. Enquanto o primeiro,
na maioria das vezes, é trabalhado como uma voz que lê um texto, trazendo as informações, a
música, os efeitos sonoros e som ambiente acrescentam veracidade e emoção ao que está sendo dito.
O autor também ressalta o papel dos gráficos, ícones, ilustrações e animações, que
servem como um complemento das informações, enfatizando dados difíceis de visualizar de
outras formas, além de orientar o público no momento de acessar os demais conteúdos da
reportagem, como por exemplo, as animações de abertura que podem ser como uma espécie
de menu.
No próximo capítulo será feita a análise dos objetos de estudo deste trabalho, que são
as reportagens Especial Haiti: miséria, ajuda e esperança, Reféns da violência e Coronéis do
futebol da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, verificando como os elementos multimidiáticos
foram apresentados nessas produções, já que elas não pertencem a publicações digitais, e foram concebidas, primeiramente, para o rádio.
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4. AS REPORTAGENS MULTIMIDIÁTICAS DA RÁDIO GAÚCHA
Neste capítulo são apresentadas as reportagens analisadas para estudar o impacto da
internet e dos dispositivos móveis na produção desses conteúdos jornalísticos na Rádio Gaúcha, a metodologia de pesquisa e os resultados encontrados. Aqui, buscaremos refletir sobre
como os vídeos, fotos, textos e gráficos – que alargaram a concepção de rádio – aprofundaram
as tradicionais características das reportagens jornalísticas, como a humanização dos relatos e
oferta de informações mais completas para o público.
4.1 OS OBJETOS DE ESTUDO
4.1.1 ESPECIAL HAITI: MISÉRIA, AJUDA E ESPERANÇA
A reportagem Especial Haiti: ajuda, miséria e esperança, da Rádio Gaúcha, de Porto
Alegre, produzida pelo repórter Eduardo Matos, possui cinco capítulos e foi veiculada no dia
12 de janeiro de 2015 nos programas Gaúcha Atualidade, Timeline Gaúcha, Gaúcha Repórter, Chamada Geral 2ª Edição e Chamada Geral 3ª Edição. A publicação no site foi simultânea à transmissão radiofônica, ou seja, os capítulos da série foram sendo divulgados na internet ao longo do dia, assim como as versões feitas para o rádio. Este especial ganhou o 1º lugar
da categoria Rádio no 32º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo em 2015.
O objetivo das matérias foi mostrar como viviam os haitianos cinco anos após o terremoto que destruiu o país, matando aproximadamente 300 mil pessoas. Para produzir esta
série de reportagens, Matos passou uma semana no Haiti, através de um convite do Ministério
da Defesa. A viagem aconteceu no início de dezembro de 2014 e contou com o apoio dos militares brasileiros que fazem parte das Forças de Paz da ONU no Haiti. Eles acompanharam o
repórter pelas ruas de Porto Príncipe, capital do país, e ajudaram no contato com as fontes,
além de concederem entrevistas para as matérias.
O primeiro episódio trata das tentativas de reconstrução do país após o terremoto. O
texto oferece um panorama bastante descritivo da situação do local. Matos narra que as ruas
eram de chão batido e esburacadas, havia muitas casas destruídas – inclusive a sede do governo – a poeira dificultava a respiração de quem não estava acostumado e a maioria dos bairros
não tinha energia elétrica. Foram ouvidas 7 fontes, sendo 4 militares brasileiros, 2 moradores
haitianos e o embaixador brasileiro no Haiti. Enquanto as autoridades destacaram os avanços
no local depois da catástrofe, a população ainda não percebia as melhoras. O áudio da matéria
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possui 8 minutos e o vídeo, 5 minutos e 24 segundos. O vídeo mostra os bastidores, a passagem do repórter pelos aeroportos até chegar a Porto Príncipe e a visita ao bairro de Simon
Pelé – região mais pobre do Haiti – com tanques de guerra, trazendo as imagens do bairro sem
luz e dos comércios abandonados. Também há 10 fotos ilustrando a infraestrutura local e o
rosto das fontes entrevistadas.
O segundo capítulo foca nos 10 anos da Missão de Paz da ONU no Haiti. A reportagem, com 10 minutos e meio, inicia com números que evidenciam a pobreza no país e depois
traz os relatos de 8 fontes, discutindo se era o momento de reduzir o efetivo da ONU. Os militares brasileiros e o chefe da Polícia Nacional do Haiti acreditavam que ainda não era possível
realizar esta redução. Já a chefe da Missão de Paz da ONU, diz que trabalhava para a diminuição das tropas estrangeiras. Esta parte da série mostra a importância dos militares no local,
destacando que a população haitiana tem um grande carinho por eles e muitos até aprenderam
português neste convívio diário. Sonoras de haitianos falando a nossa língua estão presentes
em várias partes da série. O vídeo tem 7 minutos e 25 segundos e além dos depoimentos, apresenta o treinamento dos policiais. Nove fotos ajudam a dar este ambiental.
O contraste da maioria pobre com a minoria rica é o tema do capítulo mais visual da
série. Eduardo Matos visitou o bairro Ti Haiti – dentro da região de Simon e Pelé – e descreve, em 8 minutos e 19 segundos, o cenário de miséria, com esgoto, porcos e crianças vivendo
no mesmo ambiente. O comércio informal estava por toda a parte. O repórter conta que havia
pessoas nas calçadas vendendo chinelos, cadernos, livros e combustível em galões. Para expor
as desigualdades sociais, Matos também visitou o bairro mais desenvolvido do país, chamado
Pentio Ville. Na região, havia bons restaurantes, coleta de lixo, embaixadas de vários países e
mansões. O vídeo de 8 minutos e 42 segundos e as 22 fotos trouxeram imagens para todos
estes relatos.
No quarto episódio são apresentados os esforços de brasileiros para ajudar os haitianos. Além do Exército que distribui kits humanitários e água potável, há diversas ONGs e
instituições religiosas, que fazem trabalhos voluntários. Matos conheceu uma instituição comandada por freis franciscanos e irmãs do Sagrado Coração de Jesus. No local, eles oferecem
atendimento médico, centro de nutrição e uma escola. Tanto o áudio quanto o vídeo mostram
para o público esta visita, com imagens e sons das crianças recebendo comida, dançando para
os visitantes e rezando antes da aula. A reportagem tem 8 minutos e 23 segundos, o vídeo 3
minutos e 43 segundos e ainda há 6 fotos.
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No último episódio o tema é a onda migratória de haitianos para o Brasil. Matos propôs entender os principais motivos para este cenário. A resposta de todas as pessoas ouvidas
foi a de que eles chegam ao Brasil em busca de emprego. O repórter ouviu histórias de vários
haitianos que estavam sem trabalho e sonhavam mudar de vida, deixando o Haiti. Ele também
acompanhou a viagem de três imigrantes para Porto Alegre. Para finalizar, a matéria se preocupa em revelar como esses estrangeiros são recebidos em solo brasileiro. A procuradora do
trabalho na capital gaúcha, Patrícia Sanfelici, e o procurador do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre, Marcos Cutrim, foram consultados para explicar o funcionamento
dos abrigos, do transporte interestadual e da legislação trabalhista. O áudio tem 14 minutos e
18 segundos, o vídeo 4 minutos e são 7 fotos.

4.1.2 REFÉNS DA VIOLÊNCIA
A segunda reportagem analisada é a Reféns da violência, produzida pelas repórteres
Júlia Finamor e Marina Pagno. A série de quatro episódios foi transmitida no dia 5 de fevereiro de 2015, nos programas Gaúcha Atualidade, Chamada Geral 1º Edição, Gaúcha Repórter
e Chamada Geral 3ª Edição. As matérias têm o objetivo de mostrar como o tráfico de drogas
altera a vida das pessoas, principalmente dos moradores das periferias de Porto Alegre, ouvindo diversos pontos de vista – desde os usuários até uma traficante.
O primeiro capítulo da série traz depoimentos de pessoas que vivem em comunidades dominadas pelo tráfico, contando como as suas vidas foram modificadas por esta realidade. Tem uma professora que precisou largar a faculdade e o estágio por causa da violência,
um comerciante que fecha o estabelecimento mais cedo devido ao toque de recolher dos traficantes e um técnico de uma empresa de telefonia relata que os funcionários que trabalham
nestas regiões são transferidos constantemente para evitar perseguição às mesmas pessoas.
Vários moradores afirmam que não há hora nem lugar para os tiroteios. Por causa do medo de
represálias, nenhuma dessas fontes quis se identificar ou aparecer, por isso não há vídeos. Na
parte visual, há um gráfico com o mapeamento dos bairros que registraram mais ocorrências
de tráfico de drogas em Porto Alegre no ano de 2013 e uma foto de um cartaz dizendo que o
posto de saúde estava fechado por motivos de segurança. A legenda diz Tráfico de drogas
fecha escolas, postos de saúde e comércio nas comunidades da capital. A matéria tem 5 minutos e 40 segundos.
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O segundo episódio é uma entrevista, no Presídio Madre Pelletier, com Rozane Helvinger, mais conhecida por Gorda. Ela comandou bocas de fumo na zona sul da capital e devido à rivalidade com outras facções teve três filhos assassinados. Na conversa com as repórteres, ela detalhou como entrou no crime e a ocasião da morte dos filhos, além de revelar a
esperança de ter uma vida diferente depois de sair da cadeia. O áudio da matéria traz a história
da traficante, de forma resumida, através do texto de Júlia e Marina e pequenas sonoras de
Gorda. Já o texto, está no formato pergunta e resposta, contendo o relato de forma bastante
completa. Ao contrário do especial Haiti e dos outros episódios dessa reportagem, em que o
texto é uma transcrição do áudio, neste capítulo ele vai muito além da versão radiofônica. A
entrevista também está disponível em um vídeo, de 6 minutos e 44 segundos, que mostra a
traficante de costas e de perfil. A matéria tem 5 minutos e meio e ainda há uma foto de Rozane de costas. O tom dramático ganha mais força no final do episódio, quando é dito que Gorda
morreu 15 dias após ser solta.
A reabilitação dos usuários é o tema que dá continuidade à série. As repórteres passaram um dia na Comunidade Terapêutica Novos Horizontes, no bairro Lami, em Porto Alegre,
e ouviram histórias de dependentes químicos. O foco é o relato deles. Muitos lembraram que
venderam tudo o que tinham para comprar droga e começaram a viver nas ruas. Alguns se
identificaram, outros não. Também há um vídeo com esses depoimentos e uma aproximação
com as produções televisivas, já que Júlia faz uma passagem – único vídeo analisado que traz
isso. A matéria tem 5 minutos e o vídeo, 4 minutos. A foto, assim como as demais, é apenas
ilustrativa e mostra um paciente da clínica de costas.
O último episódio dá voz aos familiares dos usuários. Mães dizem que perderam os
filhos para a droga, presenciaram convulsões e crises de abstinência. As sonoras delas são
muito impactantes e expõem o drama vivido por diversas pessoas. No final, o tenente-coronel
José Henrique Botelho tenta explicar o fracasso dos Territórios de Paz, nos bairros Lomba do
Pinheiro, Restinga, Rubem Berta e Santa Tereza. A reportagem tem 4 minutos e meio e a foto
mostra um jovem recebendo a mãe na comunidade terapêutica, mas sem aparecer os seus rostos. O capítulo, assim como o primeiro, não apresenta vídeos, pois os entrevistados não quiseram gravar.
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4.1.3 OS CORONÉIS DO FUTEBOL
A série Coronéis do Futebol, produzida pelos repórteres Eduardo Gabbardo e Rodrigo Oliveira, difere das anteriores. Ela tem um caráter investigativo e denuncia irregularidades
nos processos eleitorais dos presidentes das federações estaduais de futebol, além de expor as
ligações de políticos com o esporte e os repasses milionários da CBF para os seus aliados pelo
Brasil. Rodrigo Oliveira afirma que a ideia de fazer estas matérias surgiu ao observar que o
mesmo grupo político assumiu e se mantém há muito tempo no poder da CBF. “Eu passei a
ter curiosidade de entender o processo na base da pirâmide. Porque nas federações estaduais
só entram presidentes que concordam com a CBF” (OLIVEIRA, 16 fev. 2016).
A reportagem foi dividida em quatro partes, com três capítulos cada uma, totalizando
doze matérias. Elas foram ao ar na Rádio Gaúcha entre os dias 23 e 26 de junho do ano passado nos programas Gaúcha Atualidade, Gaúcha Repórter, Show dos Esportes e Estúdio Gaúcha. As reportagens também foram publicadas no jornal Zero Hora, nas quatro partes: Dinastias do poder, Os milionários repasses da CBF, As misteriosas relações entre política e futebol e Federação Gaúcha de Futebol. Elas também ganharam versões digitais no site da Rádio
Gaúcha e de Zero Hora. A série foi premiada com o 1º lugar no segmento reportagem esportiva de radiojornalismo na 57ª edição do Prêmio ARI de Jornalismo em 2015.
Os capítulos da parte Dinastias do poder tratam das irregularidades nas eleições das
federações estaduais, como por exemplo, colégios eleitorais formados por uma maioria de
times amadores que vendem seus votos por bolas, camisas, materiais esportivos e TVs; federações que não divulgam os editais das eleições; assembleias gerais que repentinamente se
tornam eleições; estatutos que dificultam o surgimento de oposição devido às exigências de
apoio; além de colégios eleitorais irregulares formados por clubes com CNPJ vencido ou inexistente. O primeiro e segundo capítulo apresentam apenas texto e áudio. Já, o terceiro traz a
imagem de uma procuração assinada pelo presidente do Legião Futebol Clube, do Distrito
Federal, autorizando um dirigente a votar no seu lugar. No entanto, eles foram impedidos de
participar da votação, enquanto outros clubes que não tinham o documento votaram. O Legião
apoiava a oposição.
Em Os Milionários repasses da CBF, são reveladas as vantagens que a CBF oferece
às federações aliadas. São cargos na entidade, jantares de luxo e repasses milionários. A reportagem ouve presidentes de vários clubes, que não estão ligados às federações, relatando as
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dificuldades enfrentadas. Eles afirmam que os repasses não chegam aos times. Nesta parte, o
texto é mais completo que a versão radiofônica e traz uma comparação com a Alemanha, em
que houve diversos investimentos nas categorias de base e em campos de treinamento para
crianças e adolescentes. No Brasil, somente em 2014, a CBF gastou R$ 31 milhões em repasses para os aliados. Há um gráfico interativo, com um mapa em que a pessoa pode clicar no
Estado que deseja e descobre quanto ele recebeu de dinheiro da CBF, uma imagem com a
prestação de contas da confederação brasileira e um ranking das 10 federações que mais arrecadaram e das que mais gastaram em 2014.
As misteriosas relações entre política e futebol traz diversos casos em que essas duas
áreas se misturaram. A abertura do primeiro capítulo expõe as relações de José Maria Marin e
de todos os vice-presidentes da CBF com a política. Alguns exercem cargos públicos, outros
são sócios ou parentes de parlamentares. As histórias contadas tratam do uso da influência
política para ganhar as eleições das federações de futebol, benefícios para os times aliados,
além das dificuldades de criar CPIs para investigar as chapas da situação. Os três capítulos
desta parte apresentam apenas texto e áudio.
A última seção da reportagem foca na Federação Gaúcha de Futebol e apresenta uma
entrevista com o presidente, Francisco Noveletto. Ele fala sobre a polêmica da nova sede da
federação, os patrocínios da Multisom, o salário dos presidentes, os repasses da CBF, os congressos no exterior, a falta de oposição nas eleições e a relação com o Grêmio – que não apoiou a sua candidatura. Nesta parte, o áudio da reportagem é mais completo que o texto disponível no site. Os três capítulos possuem fotos de abertura. O primeiro mostra a fachada da
nova sede e os outros dois têm fotos de Noveletto.

4.2 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia escolhida para analisar as três reportagens apresentadas foi o estudo
de caso. A opção ocorreu porque pretende-se descobrir neste trabalho como as grandes reportagens da Rádio Gaúcha foram modificadas com o uso da internet e das redes sociais e por
que as alterações foram feitas. Essas duas perguntas que norteiam o trabalho são os princípios
básicos de um estudo de caso, como sugere Robert Yin: “Quanto mais suas questões procuram explicar alguma circunstância presente, por exemplo, „como‟ ou „por que‟ algum fenômeno social funciona, mais o método do estudo de caso será relevante” (YIN, 2010, p. 24).
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Outros fatores que influenciam a escolha de utilizar o estudo de caso na pesquisa são
o pouco controle que se tem sobre os eventos e o enfoque em um fenômeno contemporâneo
que está inserido no contexto da vida real (YIN, 2010, p. 39). Tais características se enquadram no presente trabalho, já que são estudadas reportagens produzidas pela Gaúcha, que foram modificadas em conjunto com as alterações sociais a partir do desenvolvimento tecnológico. Entre as funções do estudo de caso, Robert Yin destaca:
O mais importante é explicar os presumidos vínculos causais nas intervenções da
vida real que são demasiado complexos para as estratégias de levantamento ou experimentais. Uma segunda aplicação é descrever uma intervenção e o contexto da vida
real no qual ela ocorreu. Em terceiro lugar, os estudos de caso podem ilustrar determinados tópicos em uma avaliação, novamente em modo descritivo. Em quarto
lugar, a estratégia de estudo de caso pode ser usada para explorar as situações em
que a intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados
(YIN, 2010, p. 41).

Yin (2010, p. 32) também explica que ao mesmo tempo em que o estudo de caso pretende estudar as transformações históricas de um fenômeno ou processo organizacional, ele
apresenta vantagens em relação às pesquisas históricas. Isso porque no estudo de caso, além
de pesquisar documentos e artefatos, é possível realizar observação direta, observação participante e entrevistas com os envolvidos. Por se tratar de fatos presentes, há um contato maior
com os objetos de estudo.
Como esta metodologia estuda o contexto social como um todo, Yin lembra que é
importante contar com múltiplas fontes de evidência e cruzar os seus dados na busca pelos
resultados. O autor apresenta seis fontes. São elas: documentação (cartas, relatórios, recortes
de notícia, etc.), registros em arquivo (levantamentos ou arquivos organizacionais), entrevistas, observação direta (olhar os ambientes pessoalmente), observação participante (participar
das atividades desse ambiente) e artefatos físicos.
Para a execução do estudo de caso, Yin aponta quatro estratégias fundamentais. Para
ele, é necessário contar com as proposições teóricas, desenvolver descrições dos casos, usar
dados quantitativos e qualitativos e examinar as explanações rivais. Em termos operacionais,
isso significa ter uma proposição inicial e compará-la com as descobertas da análise.
O estudo de caso realizado nesta monografia é único, já que trata somente da Rádio
Gaúcha. A escolha foi feita por ela ser a rádio com maior audiência em Porto Alegre e na região metropolitana. Segundo dados do Kantar Ibope Media, de março de 2016, a Rádio Gaúcha era líder de audiência na região há 12 meses consecutivos, alcançando 13,7% do total de
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ouvintes. Enquanto, o segundo lugar tinha 9,8%. Além disso, ela é a única emissora que está
explorando os recursos digitais na produção de grandes reportagens, não se limitando apenas
ao uso das redes sociais, e sim utiliza o site como uma ferramenta de divulgação, que não se
restringe a publicar o que já foi ao ar. Logo, a empresa é um caso representativo para esta
pesquisa.
Este estudo de caso único se classifica como integrado, porque considera mais de um
produto da empresa, ou seja, envolve mais do que uma unidade de análise – no caso três reportagens. As fontes de evidência utilizadas são: a observação e análise das versões digitais,
disponíveis no site da Gaúcha, das reportagens Especial Haiti: miséria, ajuda e esperança,
Reféns da violência e Coronéis do futebol e entrevistas focadas com os repórteres Eduardo
Matos, Marina Pagno e Rodrigo Oliveira – responsáveis por essas produções – com o editorchefe da empresa, Daniel Scola, e com a editora digital, Michelle Raphaelli. As entrevistas
são consideradas focadas porque aconteceram em um curto período de tempo, até uma hora –
não se estendendo para mais encontros – foram abertas e conversadas, mas seguiram um roteiro de perguntas (YIN, 2010, p. 134).
As categorias de análise foram definidas a partir da base teórica utilizada no trabalho
para descrever as características das reportagens jornalísticas. O objetivo é verificar se os elementos multimídia contribuíram para ampliar as suas tradicionais funções. A primeira categoria de análise leva em consideração o princípio de Nelson Traquina (2008) da visualidade.
Nesta parte, é observado como os temas foram trabalhados visualmente, se as fotos e vídeos
conseguiram oferecer um ambiental mais próximo da realidade, o que contém nesses materiais visuais e que impacto eles causam na reportagem como um todo. Além disso, é verificado
como essas reportagens são apresentadas ao público, em termos de diagramação e disposição
dos elementos e dos episódios da série. As teorias de Longhi (2004) ajudam nesta análise do
design.
Em um segundo momento, com base nas proposições de Amaral (1986) e Traquina
(2008), é estudado se as versões digitais conseguiram apresentar relatos mais humanos e próximos do público. Aqui, são analisados o estilo do texto escrito no site (como ele é maior que
o texto lido na reportagem radiofônica, ele consegue ser mais poético e envolvente?), o conteúdo dos vídeos e fotografias (além de ilustrar ambientes, eles trazem imagens de problemas
humanos universais capazes de emocionar as pessoas?) e a reportagem radiofônica (como os
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áudios disponíveis no site são maiores, eles trazem sonoras impactantes que segurem o ouvinte até o final do episódio?).
Por fim, as teorias de Bespalhok (2006), Bond (1962), Ferraretto (2001), Erbolato
(1991), Canavilhas (2006) e Salaverría (2014) servem para verificar se as reportagens multimídia trazem informações mais profundas e completas, observando como as camadas de informação foram distribuídas nas três reportagens. O que há de diferente entre o texto do rádio
e o escrito no site? Quais informações são apresentadas nos gráficos? Eles facilitam a compreensão dos conteúdos? Qual o papel dos vídeos e fotografias no entendimento da história
que está sendo contada?

4.3 A ANÁLISE DOS DADOS
4.3.1 A VISUALIDADE DAS MATÉRIAS
Levando em consideração alguns dos critérios de noticiabilidade de Nelson Traquina
(2013), a primeira categoria de análise deste trabalho é a visualidade. De acordo com o autor,
o apelo visual de um tema é um dos critérios de produção das matérias jornalísticas, principalmente, na televisão. Mas, com a utilização de elementos audiovisuais nas reportagens da
Rádio Gaúcha, é possível estender as afirmações de Traquina para o presente estudo. Para ele,
o número de imagens disponíveis e a sua qualidade são fundamentais para escolher se um
material será ou não divulgado. “A existência de boas imagens, de bom material visual, pode
ser determinante na seleção de um acontecimento como notícia” (TRAQUINA, 2013, p. 86).
O rádio não é tão dependente das imagens, podendo veicular facilmente conteúdos que não
apresentam a possibilidade de capturar fotos ou vídeos, mas a visualidade de um tema influencia a sua oferta em outras plataformas, como o site e as redes sociais.
Das reportagens analisadas, Especial Haiti é a que mais explora os recursos visuais.
Isso ocorre devido às dificuldades enfrentadas pelos repórteres das outras duas matérias. No
caso de Reféns da violência, por se tratar de um tema delicado, como o tráfico de drogas, muitas pessoas não quiseram aparecer por medo de represálias: “Algumas pessoas não querem
mostrar o rosto. Então, batemos uma foto de costas, de um detalhe da mão ou de um filho
com a mão sobre a mãe” (PAGNO, 18 fev. 2016). Por isso, no primeiro capítulo que trata das
mudanças na vida dos moradores de comunidades de Porto Alegre por causa do tráfico não há
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vídeos. Marina Pagno disse que os entrevistados também não permitiram a visita das repórteres até suas casas, logo as entrevistas foram realizadas por telefone.
Em Coronéis do futebol, a ausência de vídeos se justifica pelo fato de envolver denúncias nas federações de futebol de todo o Brasil. São retratados casos de Estados como Espírito Santo, Tocantins, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, entre tantos outros.
Rodrigo Oliveira comentou que fazer uma reportagem que ultrapassa o rádio, utilizando o
impresso e o on-line, tem muitas vantagens, como explicar melhor para o público os números
de lucros e despesas das federações através de rankings e gráficos. Em relação ao áudio, o
repórter destaca que ele serve para dar força a declarações fortes, como um dirigente de um
clube chamando o presidente da federação de ladrão. Para Oliveira, essa fala escrita não traz o
mesmo impacto que o rádio. No entanto, ele lamenta a impossibilidade de ter utilizado recursos audiovisuais: “Se nós tivéssemos feito uma parceria com a TV, poderíamos ter apresentado outras vantagens, como por exemplo, mostrar as expressões faciais das pessoas enquanto
denunciavam alguém ou se defendiam” (OLIVEIRA, 16 fev. 2016).
Na reportagem de Eduardo Matos sobre como estava a vida dos haitianos cinco anos
após o terremoto que destruiu o país, os recursos visuais foram muito utilizados. Ao todo,
foram 54 fotos e todos os cinco episódios da série apresentam um vídeo. No primeiro capítulo, o vídeo traz os bastidores da viagem – como a passagem de Matos pelos aeroportos de
Porto Alegre, da Cidade do Panamá e de Porto Príncipe, capital do Haiti – os depoimentos do
major gaúcho Marcelo Fauri, que estava no Haiti no momento do terremoto, do coronel Aléssio Silva, do haitiano Jeandie Biew, dizendo que nada tinha melhorado ainda após o terremoto, do capitão Monteiro de Barros e do embaixador brasileiro no país, José Luiz Machado e
Costa. Todos esses depoimentos também constam no áudio e no texto do site. O diferencial
do vídeo foi mostrar a visita feita por Matos ao bairro de Simon Pelé, um dos mais pobres do
país. Ele percorreu as ruas em cima de um tanque de guerra, junto com a tropa brasileira da
Missão de Paz da ONU, e apresentou com as imagens a realidade do bairro que não possuía
energia elétrica e que tinha comércios abandonados com letras e placas apagadas. As fotos
também mostraram o rosto das fontes e a infraestrutura do local.
O segundo capítulo, que fala sobre os dez anos da Missão de Paz da ONU, propõe
uma discussão a respeito da redução das tropas estrangeiras no país. Enquanto a chefe da Missão de Paz, Sandra Honoré, acreditava que era o momento de começar a retirada dos soldados,
os militares brasileiros e o chefe da Cooperação Internacional da Polícia Nacional do Haiti
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(PNH), Jean-Yonel Trécile, defendiam a manutenção do efetivo. Por esse motivo, o vídeo e as
fotos não tiveram tanto a função de oferecer um ambiental e sim mostraram o depoimento
dessas fontes. O complemento visual desta parte é a demonstração da troca de efetivo militar
da Missão de Paz. No áudio, é colocado um trecho dos hinos do Brasil e do Haiti, e no vídeo,
é possível ver todos os soldados enfileirados para a cerimônia. Além disso, o público pode
acompanhar a inauguração de uma pista de pentatlo na sede da PNH.
O episódio que mais explorou os recursos visuais foi o terceiro, porque teve a função
de descrever como viviam os haitianos do bairro mais pobre e do bairro mais rico de Porto
Príncipe. Além do vídeo, o capítulo contou com 22 fotos. As imagens mostraram para o público as visitas de Matos aos locais. Em Cité Soleil, região inserida em Simon Pelé, o repórter
mostrou a pobreza extrema daquelas pessoas. Há imagens dos vendedores ambulantes, de
pessoas cozinhando e vendendo comida sobre as calçadas, do processo de produção do biscoito de barro, do transporte coletivo – que é informal e se chama tap tap – além do esgoto a céu
aberto que coloca pessoas e porcos no mesmo ambiente.

Figura 2: Crianças e porcos dividem o mesmo espaço nas ruas de Cité Soleil.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.
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Figura 3: Frituras vendidas nas ruas.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.

Figura 4: Haitiana produzindo o biscoito de barro.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.
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As fotos e o vídeo também oferecem a dimensão das dificuldades dos moradores da
região com a falta de energia. Com calor, muitos haitianos passam a madrugada na frente de
casa. Eduardo Matos mostrou uma reunião de pessoas em pontos com geradores a óleo. No
local, elas cantavam e dançavam músicas caribenhas. Já, no bairro de Pentio-Ville, a parte
rica da capital, a vida é diferente. As imagens mostram bons hotéis e restaurantes, mansões e
carros de luxo.

Figura 5: Hotel em Pentio-Ville.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.
A ajuda humanitária apresentada no quarto episódio é ilustrada com a visita de Matos
a uma instituição religiosa formada por freis franciscanos e irmãs brasileiras que realizam
trabalho voluntário no Haiti. As fotos mostram as freiras servindo comida para os haitianos e
cuidando das crianças. No vídeo, aparecem haitianos recebendo esta ajuda e crianças comendo e rezando antes da aula. Além disso, tem a apresentação que os alunos prepararam para os
visitantes, com músicas e coreografias americanas e caribenhas (Figura 6).
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Figura 6: Frame do vídeo com as crianças se apresentando para os visitantes.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.
O último episódio trata dos haitianos no Brasil. O vídeo e as fotos mostram a aglomeração de haitianos na porta de entrada da base militar, em Cité Soleil. Eles contaram que
estavam sem emprego e que sonhavam vir para o Brasil em busca de oportunidades. A parte
visual se concentra em mostrar o rosto dessas histórias. As expressões faciais e o jeito triste de
falar de quem não tinha dinheiro para sustentar a família. A reportagem também acompanhou
a viagem de três haitianos de Porto Príncipe até Porto Alegre. Mas, este tópico será tratado
com mais profundidade na próxima seção que aborda a humanização dos relatos, destacando a
característica da personalização das histórias.
Para produzir uma boa reportagem, o jornalista deve ter algumas características essenciais, como aponta Amaral (1986, p. 134). De acordo com o autor, é preciso ter capacidade
intelectual (o repórter tem que conhecer o tema do qual está tratando em profundidade), ob-
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servação atenta (utilizar a curiosidade para descobrir fatos novos e selecionar o que é principal ou secundário na narrativa), sensibilidade, criatividade (apesar de existirem regras de produção, na reportagem o jornalista tem mais liberdade para criar e contar a história com o seu
próprio estilo, mas sempre baseado em fatos reais) e narração fluente (texto simples).
As afirmações de Amaral, voltadas para os conteúdos impressos, são aplicáveis às
reportagens radiofônicas na fase da convergência. As características acima se tornaram ainda
mais necessárias para os repórteres da atualidade. Com mais elementos narrativos à disposição, os jornalistas devem dominar mais o assunto e selecionar o que divulgar em cada plataforma. No caso da visualidade da matéria Especial Haiti, Eduardo Matos teve observação
atenta para capturar as imagens durante a viagem e escolher o que publicar. A temática era
por si só muito visual, já que descreve a situação de vida de um país, mas se é possível ver
porcos e crianças no mesmo ambiente (Figura 2), uma haitiana fazendo fritura em péssimas
condições (Figura 3), outra preparando biscoito de barro no chão (Figura 4) e um menino se
alimentando com a ajuda de voluntários (Figura 7) foi por causa do olhar específico do repórter. Provavelmente, existiam muitas cenas parecidas ao redor de Matos, mas a escolha destas
para compor a matéria envolveu a sua sensibilidade para o que ficaria melhor visualmente e o
que traria mais impacto para a reportagem.
Em relação ao conteúdo das fotos citadas, se houvesse apenas imagens do arroio poluído sem a presença do porco e das pernas das crianças ao fundo, ou se focasse apenas nos
alimentos vendidos, não abrindo o plano para o ambiente sujo em que eram produzidos, o
impacto visual não seria o mesmo. Uma matéria de rádio que utiliza elementos visuais demanda mais escolhas e trabalho por parte dos repórteres.
A reportagem multimídia é fantástica para quem recebe, mas é trabalhosa para quem
produz. A série do Haiti se fosse só áudio, se eu não me preocupasse com foto, vídeo, texto da internet, eu teria feito em três ou quatro dias. Mas, como teve toda a
edição de vídeos e seleção de fotos, isso se estendeu para mais de um mês. Porque,
em geral, nós não saímos da pauta diária (MATOS, 24 fev. 2016).
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Figura 7: Criança se alimentando através das doações de voluntários.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.
Como já mencionado, na reportagem Reféns da violência ocorreram alguns fatores
que impediram um maior uso dos recursos visuais. Mesmo assim há fotos ilustrativas e vídeos
com depoimentos dos envolvidos com o tráfico de drogas. Todos os episódios possuem uma
foto de abertura com imagens de usuários de costas ou de perfil, impedindo a identificação do
rosto. No segundo e terceiro capítulo da série há um vídeo. Nesta plataforma, foi registrada a
entrevista com a traficante Rozane Helvinger, mais conhecida como Gorda, e os relatos de
pacientes da clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Novos Horizontes. No vídeo,
Rozane aparece de costas e de perfil. Entre os pacientes, alguns se identificaram outros não.
Para os que não desejaram mostrar o rosto, os planos da câmera focaram apenas no corpo. A
repórter Marina Pagno disse que o fato da Rozane aceitar fazer a gravação e de ter alguns depoimentos de frente com os dependentes químicos, foram fundamentais para que a reportagem ganhasse a dimensão que teve e fosse publicada no site. “A nossa prioridade é o rádio.
No entanto, agora nós temos o site, que requer foto e vídeo, porque se colocar só o texto, as
pessoas não vão se interessar” (PAGNO, 18 fev. 2016).
As imagens da reportagem ajudam a dar a vida às histórias contadas. Com elas, é
possível ver o corpo, as tatuagens e um pouco do rosto de Rozane, que conta a sua vida em
detalhes na entrevista disponibilizada em áudio, texto e vídeo. Olhar para aquela mulher aproxima da realidade as imagens mentais que o público cria a partir do relato textual ou radiofô-
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nico. O mesmo ocorre quando aparece o rosto dos internos da clínica, narrando os seus dramas. No caso deste último vídeo, a repórter Júlia Finamor também aparece, fazendo uma passagem10, igual às matérias televisivas, e há imagens dos diversos espaços da comunidade terapêutica, como o refeitório, a piscina e um campinho de futebol. Além do ambiental, o vídeo
permite ao público conhecer uma das jornalistas que dá voz à reportagem. Luiz Amaral
(1986) descreve o papel das imagens, especialmente, da fotografia:
Fotografia é meio de comunicação social, linguagem e arte. Como linguagem, pode
equivaler a um texto: frase, comentário, notícia em sentido amplo. Neste caso, fotografar é uma forma de redigir, o que, aliás, está implícito na própria formação do
termo fotografia, que vem do grego phôs, luz e graphein, escrever. Quando o fotógrafo apanha a máquina para captar uma imagem, ele está repetindo ritualmente o
gesto do redator pegando também a sua máquina para escrever um texto (AMARAL, 1986, p. 137).

Já, a reportagem Coronéis do futebol não possui nenhum vídeo e só apresenta fotos
na última seção – a que trata da Federação Gaúcha de Futebol. No entanto, as imagens não
apresentam um conteúdo que complemente a reportagem. Elas apenas criam uma visualidade
melhor para o design da matéria. No primeiro episódio da seção aparece a fachada da nova
sede da federação gaúcha e nas outras duas, há fotos do presidente da entidade, Francisco Noveletto – o único entrevistado desses três últimos capítulos da série. Aqui, percebe-se a importância das fotos e vídeos na construção das reportagens ao notar a falta que eles fazem nesta
matéria. Caso tivesse havido a possibilidade de captar imagens, seria possível, por exemplo,
mostrar para o público as condições estruturais dos pequenos times do futebol brasileiro em
contraste com as instalações das federações estaduais e dos clubes beneficiados por elas.
Em relação à disposição dos elementos que constituem as reportagens – como fotos,
vídeos, áudios e gráficos – na página do site, ela segue a tendência apontada por Raquel Longhi (2014, p. 909) de uma leitura scrolling. Isso significa que não é necessário clicar em um
ícone ou migrar para outra guia ou janela para acessar fotos e vídeos. Na reportagem Especial
Haiti, os cinco episódios contêm o vídeo na abertura e depois apresentam as fotos intercaladas
aos blocos de texto (Figura 8). Não há uma galeria separada, todo o conteúdo está presente na
mesma janela diante dos olhos do público. O áudio da reportagem está localizado no final do
texto. O mesmo acontece com Reféns da violência (Figura 9), a diferença é que na abertura
10

Todas as definições que buscam dar conta do que é passagem tem em comum elementos básicos: um repórter,
um dizer e um lugar. Tirando um dos pontos desse tripé, dificilmente podemos falar que se trata de uma passagem. (...) O corpo do repórter in loco, na entrada ao vivo ou na reportagem gravada, agrega um peso simbólico
de autenticidade ao relato. A câmera é uma testemunha ocular da notícia, que opera o real por meio do registro
das imagens, enquanto o repórter atua como um mediador, não só na condução da narrativa, mas também emprestando seu corpo para testemunhar e mediar os fatos (PEIXOTO, 2016, p. 62-3).
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sempre há uma foto e os vídeos dos dois episódios são colocados entre o texto. O áudio também é disponibilizado no final da matéria.

Figura 8: Primeiro episódio da série Especial Haiti: miséria, ajuda e esperança.
Fonte: MATOS, 12 jan. 2015.

Figura 9: Segundo episódio da reportagem Reféns da violência.
Fonte: PAGNO; FINAMOR, 5 fev. 2015.

64

A edição de Coronéis do futebol é um pouco diferente. Para quem deseja acessar as
matérias, há um link, que é uma central com todos os capítulos separados por temas, uma espécie de menu (Figura 10). Ao clicar no episódio desejado, a leitura segue a lógica das outras
reportagens, oferecendo todo o conteúdo na mesma janela. Essa diagramação facilita o consumo da reportagem na íntegra. Enquanto, nas outras são encontradas dificuldades para localizar todos os episódios e não há nenhuma sinalização da ordem deles, Coronéis do futebol
simplifica a busca.

Figura 10: Central com todos os episódios da reportagem Coronéis do futebol.
Fonte: OLIVEIRA; GABARDO, 23 jun. 2015.
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O editor-chefe da Rádio Gaúcha, Daniel Scola, comentou a utilização do site e do vídeo como forma de valorizar os conteúdos produzidos pela emissora:
O vídeo e o áudio não podem ser a réplica um do outro. Seria muito mais fácil, cômodo e óbvio fazer a mesma reportagem em rádio e em vídeo. Os nossos vídeos oferecem outros recursos para valorizar aquilo que está no rádio e no site. Ele vai trazer
uma imagem, um depoimento, um making off – algo que, às vezes, não se pode contar no ar, até por falta de tempo. No rádio, as matérias devem ter no máximo três
minutos e o vídeo pode ter cinco ou seis. Então, ele dá mais recursos para vender o
nosso produto (SCOLA, 17 dez. 2015).

A editora digital da Gaúcha, Michelle Raphaelli, garantiu que a motivação para produzir conteúdos para o site é torná-los visuais. A ideia é melhorar a experiência do público,
acompanhando as mudanças sociais.
O vídeo é uma amostragem e um complemento do texto que está no site. Ele não é
um vídeo de TV ou o documentário de um jornal. Só o vídeo do nosso repórter não
conta uma história e isso é uma coisa que gostaríamos de corrigir no futuro. Queremos dar uma estrutura melhor de trabalho para que os jornalistas consigam contar
uma história com início, meio e fim em um vídeo. Porque nós entendemos que vídeo
é o futuro. As pessoas não vão ler tantos textos. Então, a parte textual será mais resumida. Os vídeos precisarão ser mais atrativos e nós estamos com essa preocupação
agora. Ainda temos muito que aprender nesta área (RAPHAELLI, 22 abr. 2016).

Nos próximos tópicos, são abordados como os recursos multimidiáticos podem humanizar os relatos da reportagem e qual a função de cada elemento na tentativa de oferecer
informações mais completas.

4.3.2 A HUMANIZAÇÃO DOS RELATOS
Como exposto no tópico anterior, é possível perceber que as imagens ajudam a oferecer um ambiental mais próximo da realidade que está sendo contada na reportagem. Elas
permitem que o público possa ver fragmentos reais das cenas que o repórter acompanhou e
não apenas ouvir a sua narração dos acontecimentos. Além disto, elas são fundamentais para
tornar as reportagens atrativas na web. Mesmo quando não há fotos e vídeos, os jornalistas
precisam trabalhar para produzir materiais chamativos no universo virtual. Este foi o caso de
Coronéis de futebol, que explorou o uso de gráficos para explicar parte de seu conteúdo. As
imagens também podem exercer outra função fundamental para as reportagens jornalísticas
que é aumentar a humanização dos relatos.
Mário Erbolato afirma que a reportagem em profundidade exige antecedentes e humanização. Para ele, oferecer antecedentes significa agregar informações complementares à
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notícia principal da matéria, narrar fatos que culminaram naquela determinada situação. Já a
humanização, “quer dizer levar a informação até o ambiente do leitor, de maneira que ele a
sinta. Não é escrever para o leitor, mas redigir de tal forma que a notícia tenha um sentido
para ele” (ERBOLATO, 1984, p. 38).
Para Nelson Traquina (2013, p. 89), dois aspectos que contribuem para a humanização das reportagens são a personalização e a dramatização dos relatos. O autor acredita que
quanto mais personalizada for a narrativa de um fato, mais fácil ele será compreendido pelo
público, porque ocorre uma maior identificação e um maior interesse pela história. “Por personalizar, entendemos valorizar as pessoas envolvidas no acontecimento: acentuar o fator
pessoa” (TRAQUINA, 2013, p. 89). Já a dramatização é o reforço dos aspectos mais críticos e
emocionais da história, que podem ser dificuldades humanas ou conflitos.
Na série Especial Haiti, a maioria das fotos traz as pessoas que estão contando suas
histórias, havendo imagens de todas as fontes entrevistadas. A primeira foto de três episódios
(o primeiro, o segundo e o último) mostra crianças haitianas no mísero cenário da região de
Cité Soleil. Então, além das imagens que ilustram os ambientes visitados por Eduardo Matos,
tanto as fotos como os vídeos destacam os personagens da reportagem. O repórter mostra a
opinião dos haitianos sobre a situação do país e coloca os depoimentos em creole – idioma
local – e apenas depois insere a fala do intérprete, traduzindo o que foi dito. Não há dublagens
na matéria, um fator que ajuda a aproximar o público daqueles haitianos, já que é possível ver
e ouvir a real maneira de falar do povo. Também aparecem haitianos falando em português e
muitas crianças e adolescentes dizem que gostam dos militares brasileiros, porque eles conversam, brincam e dão atenção aos jovens.
As cenas gravadas pela cidade focam em como a realidade do Haiti interfere na vida
dos cidadãos. Há moradores de Cité Soleil sentados às margens do esgoto, meninos jogando
bola no local, crianças que cuidam de outras crianças e uma mãe dando banho em seu filho no
chão e sem luz. “Uma grande diferença entre a reportagem da internet e a exclusiva do rádio é
que ela dá cara aos personagens. Isso é fundamental para dar vida à matéria no sentido da
imagem também” (MATOS, 24 fev. 2016).
Em relação à humanização propiciada pelas imagens, a reportagem Reféns da violência tem dois vídeos com relatos de envolvidos com o tráfico de drogas: um deles conta a história de uma traficante e o outro fala das dificuldades dos usuários. Enquanto, no primeiro é
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possível ver apenas o corpo de Rozane – que não quis mostrar o rosto – o segundo tem alguns
depoimentos de dependentes químicos que aceitaram se identificar. Dois deles tem uma expressão debilitada, como expõe o vídeo: Carlos Eduardo Rosa Silva contou que vendia seus
pertences para comprar droga e Alexandre dos Santos Machado começou a usar drogas com
31 anos de idade, depois que voltou com depressão de um combate de guerra no Haiti.
Luiz Amaral (1986, p. 42) afirma que, em geral, os seres humanos se interessam por
outros seres humanos. Então, a humanização seria uma forma de atrair leitores para as matérias jornalísticas. O autor apresentou uma escala de interesses elaborada por alguns psicólogos: o próprio leitor, seus próximos e pessoas conhecidas. Todas as reportagens analisadas
tentam trazer as histórias para perto do público. No caso do Haiti, no final da série há um panorama da nova onda migratória para o Brasil. Em Reféns da violência é falado de moradores
de Porto Alegre e de pessoas que tiveram suas vidas modificadas pelo tráfico, seja pela violência ao redor, por ter casos de usuários na família ou serem traficantes. Coronéis do futebol
retrata da corrupção no esporte mais amado do Brasil que é o futebol, além de trazer nomes de
dirigentes conhecidos. “Uma diretriz da Rádio Gaúcha é trabalhar assuntos que sejam a vida
real das pessoas e que atinjam diretamente a rotina da maior parte do nosso público. Nós abordamos o que as pessoas estão falando na cidade” (SCOLA, 17 dez. 2015).
Sobre os temas de interesse em geral, Amaral os agrupa da seguinte maneira: sexo
(casamentos, nascimentos, divórcios e crimes passionais), morte, destino (catástrofes naturais), dinheiro (alta e baixa dos preços, impostos, falências, roubos), tempo, generosidade e
piedade. Na série Especial Haiti, pode-se perceber a presença do destino, pois se trata das
consequências do terremoto de 2010; dinheiro, devido às dificuldades financeiras enfrentadas
pela população; tempo, com o balanço da reconstrução do país ao longo dos cinco anos; generosidade, mostrando o trabalho voluntário de brasileiros no Haiti; e piedade, já que trata de
grandes sofrimentos e pobreza extrema. Em Reféns da violência há os fatores morte por causa
das drogas, inclusive a traficante que concedeu a entrevista foi assassinada após sair da cadeia; dinheiro, pois tem pessoas que roubam ou vendem seus pertences para conseguir comprar
droga; e piedade, porque são histórias de pessoas que perderam tudo, até parentes, e estão
tentando se recuperar. O tema de interesse geral de Coronéis do futebol é dinheiro, pois a reportagem revela a corrupção existente em diversas federações de futebol do Brasil.
Os textos das reportagens analisadas, disponibilizados no site da Rádio Gaúcha, foram mais informativos e diretos do que as versões radiofônicas. Enquanto, os áudios come-
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çam com relatos de pessoas que vivenciam a situação narrada, os textos trazem números na
abertura. No site, a segunda matéria do Haiti é aberta com índices da pobreza no país, e o áudio traz a fala do capitão Monteiro de Barros dizendo que o terremoto foi uma grande catástrofe. O mesmo acontece com o primeiro episódio de Reféns da violência. Neste texto tem
uma ideia geral do tema e números de quantas pessoas foram presas por tráfico e quantas armas e quilos de drogas foram apreendidos em Porto Alegre, em 2014. Já o áudio começa com
a declaração de uma mãe dizendo que só gostaria de ter liberdade para o seu filho brincar e
sair sem medo. A parte escrita também suprime as perguntas do repórter, diminuindo a ideia
de interação entre a fonte e o jornalista. As respostas aparecem de forma inteira entre aspas,
mesmo quando ela é fruto de mais de uma pergunta. No entanto, em geral, os textos são uma
transcrição do áudio, com apenas algumas alterações.
A grande exceção é o texto da segunda matéria de Reféns da violência, que traz uma
entrevista exclusiva com a ex-traficante Rozane Helvinger, a Gorda. O relato é disponibilizado em texto, vídeo e áudio, mas o que mais impressiona e humaniza a história é o texto. O
formato presente no site é o de pergunta e resposta, trazendo em detalhes a trajetória de vida
dela. Gorda conta que matou o pai aos 12 anos após ser abusada por ele, começou no mundo
do crime assaltando e aos poucos conseguiu levantar uma das maiores facções da cidade. Ela
também lembra da morte dos filhos e narra a vida no presídio. A profundidade da história e a
cronologia apresentada na versão textual humanizam a reportagem, porque facilitam a compreensão e expõem sem cortes perceptíveis o relato de Gorda. No texto tem mais espaço para
a própria personagem falar.
Excetuando este episódio da entrevista da Gorda, os áudios apresentam mais elementos que humanizam as histórias relatadas. No caso de Especial Haiti, nas versões radiofônicas,
Matos utiliza, além da locução em estúdio, as narrações que ele fez gravando os vídeos, logo é
possível escutar os sons ambientes dos locais por onde o repórter passou. A série traz vários
haitianos falando em português e aos três minutos do terceiro capítulo há uma sonora de um
menino pedindo ajuda, ele diz “água, água, água”. O adolescente haitiano Enso Marc de Oliveira conta em português que vende quadros e com o dinheiro só consegue comprar comida.
O morador de Cité Soleil Davi Sanchal, quando perguntado por Matos sobre como era viver
entre porcos e cabras, responde, em creole, com uma fala pausada: “Não temos uma vida boa.
Não podemos evitar a cólera. Quando chove, o lixo invade as casas”. Os áudios apresentam a
conversa do repórter com a população local. É possível ouvir exatamente como foi o encontro, incluindo as perguntas do jornalista e a mediação do intérprete.
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No último episódio de Especial Haiti, para ilustrar a onda migratória para o Brasil, a
reportagem acompanhou a viagem de três haitianos até Porto Alegre. Apenas um deles falava
português, por isso foi o único a contar a história. Muralson Lucien e seus amigos estavam
saindo do Haiti para buscar oportunidades, inclusive Lucien já tinha uma vaga em vista em
Maringá, interior do Paraná. Eles passaram dez horas no voo de Porto Príncipe a Porto Alegre
e ainda seguiriam de ônibus até o destino final. Ao chegarem na capital gaúcha, a Vigilância
Sanitária exigiu que eles jogassem fora os cinco quilos de carne de cabrito que traziam na
mala. Matos conta que Lucien saiu com os olhos cheios de lágrimas do posto de fiscalização
do Ministério da Agricultura no Aeroporto Salgado Filho. Um tempo depois, o repórter entrou
em contato com o haitiano pelo facebook e ele não havia conseguido o emprego que estava
praticamente garantido e pedia ajuda para comprar comida. O fato de ter uma história específica ajuda a personalizar o drama dos imigrantes haitianos, seguindo os critérios de construção
das matérias jornalísticas propostos por Nelson Traquina (2013, p. 89). Para o autor, é importante dar destaque às pessoas que estão envolvidas nos acontecimentos e aos elementos emocionais e conflituais.
Nesse sentido, a reportagem Reféns da violência aposta bastante nos relatos dos envolvidos com a realidade do tráfico de drogas. O áudio dá mais força para as declarações,
pois, ao contrário do texto, é possível ouvir a voz de quem sofre com a violência. A edição
utiliza várias sonoras impactantes, como a professora que largou os estudos, dizendo “bala na
minha parede é constante” ou o morador da Vila Cruzeiro que afirma: “Viver numa comunidade, que nem a Cruzeiro, não é viver, é quase uma prisão”. Ainda tem um motorista de ônibus do bairro Mario Quintana: “Tem gente que prefere nem botar a cara para fora de casa,
porque é certo que vai estar lá, um corpo estendido. Nem é tiro, são rajadas”. Além disso, tem
vários depoimentos de dependentes químicos e familiares de usuários, expondo as dificuldades enfrentadas. A dona de casa Luciana Fagundes lembra das reações do filho durante as
crises de abstinência, quando ele dizia: “ – Me larga de mão, eu escolhi a droga, não mereço o
teu amor. – E eu perguntava para ele „como, me explica como eu faço para te largar de mão.
Tu é o único vício que eu não vou abrir mão‟”. A repórter Marina Pagno afirmou que destacar
os relatos das pessoas nas reportagens é uma tendência da Rádio Gaúcha:
Nós tentamos sempre humanizar as matérias. Não é simplesmente denunciar um
problema ou uma situação, mas saber o que isso muda de fato na vida das pessoas.
Com isso, nós aproximamos as pessoas do rádio, sejam aquelas que não conhecem
essa realidade e vão parar para prestar atenção ou outras que se identificarão. Além
disso, o repórter cria uma relação de confiança com a fonte, porque tu dá espaço para as pessoas falarem e desabafarem (PAGNO, 18 fev. 2016).
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A editora digital da emissora, Michelle Raphaelli, destacou que a edição da matéria
Reféns da violência teve um cuidado especial, pois os editores não queriam que ela fosse para
um lado sensacionalista. Sobre a entrevista com a traficante Gorda, Michelle revelou:
O nosso senso de responsabilidade ao editar um material como esse foi muito grande. Muita coisa que a Gorda falou, nós não pudemos colocar no ar, porque era muito
forte e ela mesma pediu para nós editarmos. Ela não autorizou que trechos que foram gravados fossem veiculados. Então, nós tentamos respeitar isso, até para não
tornar sensacionalista, porque ela chorou muito na entrevista. Nós levamos a história
para uma linha editorial de investigação e de mostrar uma realidade que as pessoas
não conhecem (RAPHAELLI, 22 abr. 2016).

Percebe-se que, em geral, o áudio e o vídeo trazem mais elementos humanos para as
reportagens, pois apresentam as imagens e a voz dos personagens das matérias, além de um
ambiental mais fiel. Nas matérias analisadas11, por serem reportagens de rádio que agregaram
recursos multimidiáticos, o áudio ainda é mais completo que o vídeo e conta a história de
forma mais extensa, por isso proporciona um envolvimento maior. Na última categoria de
análise, são observadas essas diferenças de conteúdos presentes nas diversas plataformas utilizadas pela Rádio Gaúcha na produção desses materiais e como isso contribuiu para aumentar
a profundidade da informação.

4.3.3 A PROFUNDIDADE DAS INFORMAÇÕES
Além de tornar as matérias mais visuais e humanas, os recursos multimidiáticos podem ser ferramentas úteis no sentido de reforçar uma característica inerente às grandes reportagens jornalísticas: a profundidade das informações. Autores como Bespalhok (2006), Amaral (1986), Bond (1962) e Erbolato (1991) afirmam que o papel da reportagem é ampliar os
conteúdos do texto noticioso através de investigações e do levantamento de antecedentes de
um fato. Para eles, o público gosta de ser orientado, por isso o jornalismo deve ir além da objetividade, explicando detalhes. O mais importante seria estabelecer conexões entre os antecedentes, o contexto social e as consequências.
Com a possibilidade de utilizar recursos da internet, como espaço para a publicação
de textos, vídeos, fotos e gráficos, o rádio ampliou a sua capacidade informativa, não só na
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Nesta categoria a reportagem Coronéis do futebol não foi analisada, porque não apresenta elementos que remetem à humanização, já que o seu caráter é predominantemente investigativo.
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questão dos conteúdos, mas também na sua velocidade de veiculação, como aponta o repórter
Eduardo Matos:
Antes, primeiro ia para o ar e depois postava na internet, com os vídeos e fotos. Hoje
em dia, isso está se invertendo, porque muitas vezes tu tem uma informação, só que
no ar já está um colega com outra informação importante. Então, você posta antes no
twitter e às vezes até no site, se conseguir escrever três ou quatro linhas rapidamente. O essencial é dar a informação antes com o nome da marca Gaúcha, independente da plataforma (MATOS, 24 fev. 2016).

Michelle Raphaelli afirmou que a internet foi uma grande conquista para recuperar
a função social do radiojornalismo como produtor de conteúdos aprofundados.
O digital é uma expansão do que foi para o ar. No ar, o repórter não tem tempo para
falar tudo, para contar detalhes e mostrar bastidores. No digital, ele tem um tempo
infinito e pode fazer duas ou três matérias, inserindo vídeos, fotos, contando bastidores. No digital, ele pode fazer o que quiser. O conteúdo vai estar super valorizado e
quanto mais aprofundado, melhor para o leitor (RAPHAELLI, 22 abr. 2016).

O espanhol Mariano Cebrián Herreros (2011, p. 74) defende que não basta publicar o
mesmo conteúdo em diversas plataformas. Para o autor, é preciso explorar os recursos de cada
uma para criar algo novo, apostando na sinergia dos meios. A análise deste tópico busca verificar o que foi veiculado em cada elemento constituinte das três reportagens estudadas e se
estes conteúdos seguiram a lógica da complementaridade.
Na reportagem Coronéis do futebol os áudios apresentam os relatos mais completos e
possuem mais casos, ilustrando a corrupção nas federações estaduais de futebol. Alguns exemplos de histórias que aparecem somente no áudio são: perseguição aos opositores da chapa da situação no Pará, relatada pelo ex-presidente do Paysandú, Luis Omar Pinheiro, na sonora “– desconfio até que tinha uma câmera na cabine de votação, porque depois quem não
votou no presidente começou a sofrer represálias”; perseguição também em Alagoas, de acordo com o presidente do São Domingos que lançou candidatura de oposição: “– o juiz chegou
e disse para meu jogador „vocês não podem ganhar, não. Quem tem que vencer é o CRB‟”; e
ainda o radialista que foi agredido por Delfinzinho, o filho do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pádua Peixoto Filho, por fazer críticas à atual gestão.
Os episódios que deixam mais evidentes as diferenças entre o texto e o áudio são os
capítulos que integram o tema Federação Gaúcha de Futebol, com a entrevista do presidente
da entidade, Francisco Noveletto. Nesta parte, os textos são curtos e apresentam apenas um
resumo da conversa. Para ter acesso a todas as informações é preciso ouvir a versão radiofônica. Somente o áudio contém as explicações de Noveletto sobre o porquê a sua empresa Mul-
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tisom voltou suas atenções para o futebol, o motivo dos congressos da federação gaúcha terem
sido realizados no exterior e ainda a revelação do nome que ele gostaria de ver em sua sucessão.
Em relação aos estudos de João Canavilhas (2006, p. 15), que sugerem a existência
de camadas informativas, que levam a níveis de conhecimento cada vez mais profundos – ao
contrário da tradicional pirâmide invertida que entrega tudo no primeiro parágrafo – a reportagem Coronéis do futebol pode ser um bom exemplo. No primeiro nível de leitura, chamado
de unidade base, há as informações essenciais, presentes no início de todos os capítulos, para
a compreensão de toda a série (são trabalhados casos de corrupção nas federações de futebol
de todo o Brasil, como os mesmos grupos políticos conseguem se manter no poder por mais
de 30 anos, os repasses da CBF e a ligação dos dirigentes de futebol com a política); na explicação, conseguida a partir do consumo de vários episódios, entende-se os esquemas de compra de votos, as irregularidades nos colégios eleitorais e na publicação de editais; na contextualização, há informações através de documentos digitalizados com a prestação de contas de
diversas federações brasileiras, de um gráfico interativo com a arrecadação dessas entidades
(Figura 11 e 12) e de um ranking com as federações que mais receberam e gastaram dinheiro
(Figura 13). As informações contidas na camada de contextualização também estão disponíveis no áudio, mas por se tratarem de muitos números, as imagens facilitam a compreensão.
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Figura 11: Gráfico com o valor das arrecadações das federações estaduais.
Fonte: OLIVEIRA; GABARDO, 23 jun. 2015.

Figura 12: Demonstração do gráfico interativo ao clicar em um Estado.
Fonte: OLIVEIRA; GABARDO, 23 jun. 2015.
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Figura 13: Ranking com as federações que mais arrecadam e gastam no futebol brasileiro.
Fonte: OLIVEIRA; GABARDO, 23 jun. 2015.
No caso de Especial Haiti, o texto e o áudio são praticamente iguais. O maior nível
de conhecimento ao longo do consumo da reportagem se dá através das diferentes experiências de navegação que cada plataforma oferece. A série ilustra as proposições de Salaverría
(In: CANAVILHAS, 2014, p. 33), que colocam o texto como a coluna vertebral das reportagens, porque é capaz de transmitir todos os aspectos fundamentais de forma rápida – ao contrário da espetacularização e emotividade dos formatos audiovisuais. A parte escrita da reportagem do Haiti traz todas as informações contidas no áudio, logo é possível entender todo o
contexto da história. No entanto, ele não permite ao público ter algumas sensações, que apenas os recursos das demais camadas informativas apresentam. O texto serve para o consumo
rápido da matéria.
Além das informações que também constam nos textos, os áudios contêm a voz dos
haitianos – alguns falando em creole outros em português – as perguntas do repórter, trazendo
a conversa mais completa; os sons ambientes; as rezas; as músicas ouvidas pelos haitianos; e
as trilhas inseridas em estúdio que aumentam a emoção da locução e dos relatos das fontes.
Segundo Daniel Scola, a maneira de pensar a edição desses áudios mudou com o fato de ser
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possível disponibilizá-los na internet, mas eles continuam sendo a principal estrutura para
contar uma história.
Quando se falava em reportagem especial, o que nós pensávamos: trilha, um texto
elaborado e vinhetas. Esses elementos eram a moldura da matéria. Mas, isso era antes. Claro, uma reportagem especial tem que ter um excelente texto. Isso eu sempre
vou defender. Mas cada vez mais, nós temos que apostar no conteúdo e menos na
moldura. Eu digo para os repórteres: se tu tem um bom assunto, conta essa história
para mim. Não pensa só no melhor texto, mas na melhor forma de contar e de criar
ganchos que possam despertar o interesse das pessoas para que elas vão para o site e
aumentem o volume do 93.7 (SCOLA, 17 dez. 2015).

Já os vídeos acrescentam imagens em movimento às sensações radiofônicas, mostrando o rosto dos haitianos e os lugares que Eduardo Matos visitou. No entanto, esses materiais audiovisuais possuem conteúdos um pouco diferentes das demais plataformas. A reportagem é apresentada de forma resumida, atuando como uma chamada para o resto da matéria.
Um exemplo é o último episódio da série, em que as histórias de alguns haitianos que desejam
vir para o Brasil – inclusive a viagem de Muralson Lucien – não são contadas. Aparece apenas a foto dessas pessoas com uma breve legenda. Para quem deseja conhecer os detalhes, é
preciso migrar para as outras camadas informativas, ou seja, texto ou áudio. As entrevistas
com a procuradora do trabalho em Porto Alegre, Patrícia Sanfelici, e com o procurador-chefe
do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre, Marcos Cutrim, explicando as condições de recebimento dos imigrantes no Brasil também não aparecem no vídeo. Por isso, a
opção de colocar os vídeos na abertura das matérias é coerente, pois eles chamam para os demais conteúdos.
Na série Reféns da violência, as funções das diferentes plataformas se assemelham às
utilizadas na reportagem do Haiti. Os textos são quase uma transcrição dos áudios. No entanto, neste caso a parte escrita foca mais no objetivo central da reportagem, que é contar as histórias das pessoas. Para ser mais direto e não ficar longo, alguns relatos técnicos foram omitidos do texto, como a fala do chefe-interino do Comando de Policiamento de Porto Alegre,
José Henrique Botelho, do membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rodrigo de
Azevedo, e da juíza de execuções criminais, Patrícia Fraga Martins. Essas fontes analisam a
situação do tráfico de drogas de fora – e para ter acesso a essas opiniões, é preciso ouvir a
reportagem – e o texto oferece espaço para os relatos de quem está vivendo essa realidade.
O único caso em que o texto traz mais informações que o áudio é na entrevista da traficante, conhecida como Gorda. Enquanto, o site tem a história completa, o áudio, por questões de tempo, apresenta fragmentos do relato misturados com a locução das repórteres. Na
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versão radiofônica ela diz que tinha uma rival, foi presa junto com ela e conta como foi a morte dos filhos. Nesta plataforma, não há detalhes do seu começo no mundo do crime, do tempo
em que ela ficou afastada do tráfico, de como foi o recomeço e o porquê iniciou a briga com a
Gangue dos Primos.
No primeiro, terceiro e quarto episódio, o texto e o áudio trazem, em geral, as mesmas informações. A diferença está nas sensações que o áudio possibilita, como explicado anteriormente. O vídeo do terceiro capítulo permite conhecer o rosto de alguns dependentes
químicos e ver os ambientes da clínica de reabilitação, mas tem uma função complementar,
não contando a história inteira, e sim atuando como uma chamada ou um bônus para quem já
ouviu a série. Somente no segundo capítulo, o texto representa uma camada informativa mais
profunda que o rádio, mas o vídeo deste episódio, assim como os demais, é um complemento
da história – trazendo alguns trechos da entrevista. As fotos da reportagem não têm uma função informativa, pois não mostram nenhum lugar ou pessoa que agregue aos conteúdos das
outras plataformas, mas servem para ilustrar a página do site. Essas imagens são usuários e
familiares de costas e de perfil.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi analisada a reportagem radiofônica no contexto da convergência.
Muitas de suas características foram alteradas com a popularização da internet e dos dispositivos móveis, mas outras se mantêm idênticas, como necessidade de abordar temas de interesse
do público. Com a inserção de textos escritos, fotografias, vídeos e gráficos, os repórteres de
rádio puderam explorar mais a visualidade dos temas, a humanização dos relatos e a profundidade da informação.
Em relação aos gêneros jornalísticos, alguns autores classificam a reportagem como
gênero informativo, outros como interpretativo. Enquanto a informação tenta passar para o
público de maneira fiel a realidade através das provas conseguidas na apuração, a interpretação tem o objetivo de explicar os fatos com análises, mais dados, descobrindo o que há por
trás das notícias, ou seja, os aspectos que levaram ao tempo presente (MELO; ASSIS, 2010,
p. 110). Ao analisar as três reportagens deste estudo de caso, percebe-se que as reportagens
são uma mistura desses dois gêneros. Ao mesmo tempo em que são baseadas em fatos reais e
que trazem de forma objetiva os dados, os números relevantes para cada caso e escutam todos
os lados envolvidos, há espaço para a interpretação.
Em Especial Haiti aparece muitos números sobre a pobreza no país e sobre a migração haitiana para o Brasil, além de serem ouvidos relatos de militares, de autoridades da ONU, do embaixador brasileiro no Haiti e da população local. Mesmo mostrando a situação
como um todo, inclusive com uma visita a um bairro rico, Matos dá mais ênfase a miséria
local – que ocupa mais tempo da reportagem e possui mais fotos – e a necessidade da permanência das tropas da ONU no país, apesar da chefe de cooperação internacional da entidade
defender a sua retirada. Nas reportagens de Reféns da violência, a escolha das repórteres foi
focar nas histórias das pessoas que tiveram suas vidas alteradas pelo tráfico de drogas, e não
em dados oficiais ou opinião da polícia – que também aparecem na série, mas com papel secundário. Já em Coronéis do futebol, através de relatos de muitos dirigentes de clubes, os repórteres provam que há corrupção nas federações estaduais de futebol e nos repasses da CBF
– apesar do posicionamento, não deixam de ouvir os membros das chapas da situação.
Os elementos multimidiáticos ajudam a ampliar a função de rádio informativo – conceito proposto por Eduardo Meditsch (2001, p. 38). O autor descreve este tipo de produção
radiofônica como aquela voltada para as notícias e que produz conhecimento sobre a realida-
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de. Meditsch utiliza as considerações de Robert Park para situar o papel do jornalismo nesta
função de informar o público. Park distingue dois tipos de conhecimento: o de trato, utilizado
no dia a dia para orientar as pessoas no mundo, e o acerca de, que é lógico e teórico, portanto
faz conexões mentais mais complexas e reflexivas. Meditsch explica que o jornalismo está
entre estes dois tipos, pois não apresenta um conhecimento profundo sobre um tema, mas o
acúmulo de várias notícias permite uma reflexão que vai além do conhecimento de trato. Observando os objetos de estudo, pode-se perceber que as narrativas multimidiáticas se aproximam, cada vez mais, do conhecimento acerca de. As três reportagens não se limitam ao fato
presente (miséria no Haiti, violência por causa do tráfico de drogas e roubos nas federações de
futebol), mas trazem as questões sociais que fizeram eclodir tais problemas. O fato de ter mais
espaço para divulgar os antecedentes, o contexto social e as consequências destas histórias é
fundamental para expandir a informação no rádio e garantir o seu caráter interpretativo.
No entanto, vale ressaltar, que se as atuais alterações foram feitas é porque existe
uma demanda por conteúdos digitais, reforçando a proposição de Meditsch (In: MAGNONI;
CARVALHO, 2010, p. 204) que define rádio como uma instituição social. Para o autor, o
rádio é resultado de uma criação cultural, ou seja, o meio não pode ser definido por suas tecnologias, transmissores ou plataformas, e sim pelo uso social que é feito dele. Logo, os investimentos em conteúdos multimidiáticos não seriam adotados de forma sistemática se não houvesse retorno do público. A capacidade do rádio de emocionar o público, apontada por Ferraretto (2014, p. 945), torna-se ainda mais importante devido à concorrência com uma infinidade de conteúdos disponíveis na internet. Com a possibilidade de contar bastidores, mostrar os
lugares visitados e o rosto das fontes, as grandes reportagens radiofônicas conseguem aumentar o grau de emoção, a ideia de pertença e de proximidade e o papel de companhia virtual. Se
o rádio era definido como companheiro dos ouvintes, e agora essas mesmas pessoas estão na
internet, os esforços da Rádio Gaúcha são voltados para a plataforma digital. O editor-chefe
da empresa, Daniel Scola (17 dez. 2015), afirmou que a equipe deseja estar onde o público
está. Isso se reflete não só na produção das grandes reportagens – objeto de estudo deste trabalho – mas também na produção diária, na manutenção das redes sociais, site, blogs e aplicativos.
Tal cenário é o resultado das transformações ocorridas na fase da convergência. Como já referido anteriormente, de acordo com Ferraretto (2012, p. 5), as diferentes redações de
um mesmo grupo empresarial passam a trabalhar juntas para divulgar um conteúdo o mais
rápido possível, em diversas plataformas. Um exemplo é a reportagem Coronéis do futebol,
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que foi produzida pela Rádio Gaúcha, mas foi publicada também no jornal Zero Hora. Segundo, Rodrigo Oliveira (16 fev. 2016), os profissionais do jornal elaboraram os gráficos e pensaram na forma de distribuição das matérias, desenvolvendo o menu inicial da série (Figura 10).
A sinergia dos diferentes meios é apontada por Marcelo Kischnhevsky (2010, p. 71) como
uma estratégia das empresas para reduzir os custos de produção – ao invés de produzir uma
grande reportagem investigativa própria, a Zero Hora aproveitou o material apurado pela Gaúcha.
A troca de conteúdos entre os veículos de comunicação é uma tendência, não só pela
economia gerada, mas também pela possibilidade de expandir a repercussão de um material
da empresa, que é divulgado em várias plataformas e atinge diferentes públicos. É possível
sugerir que, provavelmente, os consumidores das versões digitais das reportagens analisadas
não as escutaram no rádio, mas sim as encontraram diretamente na internet. No entanto, isto
não significa que o material deixou de ser rádio. O conceito trabalhado nesta monografia foi o
de rádio expandido, proposto por Marcelo Kischnhevsky (2010, p. 71), que define o rádio
como um meio plural e aberto para incorporar novos serviços e linguagens, sendo difundido
tanto em ondas hertzianas como em plataformas digitais. Na presente análise não foram estudadas reportagens multimídia, como por exemplo, a Batalha do Belo Monte (Folha de
S.Paulo, 15 dez. 2013) ou Snowfall (New York Times, 20 dez. 2012), que foram desenvolvidas principalmente para o ambiente virtual. Os objetos de estudo foram reportagens de rádio
que incorporaram alguns elementos multimidiáticos para complementar as suas informações,
portanto a característica de apresentar o áudio como o principal foi mantida.
O rádio não dependeria das imagens nem dos vídeos para veicular as suas reportagens, no entanto esses elementos valorizam o trabalho dos jornalistas e dão mais visibilidade
ao conteúdo. Então, pensar na visualidade dos temas se tornou algo fundamental também para
os repórteres de rádio. O investimento na manutenção do site e das redes sociais é um caminho para atrair ouvintes, sobretudo os mais novos. Foi observado que, enquanto o áudio possui a função de contar a história inteira através da locução dos repórteres e da voz das fontes,
o vídeo e as fotografias impactam o público ao aproximar as narrações da realidade. Tanto os
áudios como os vídeos e fotografias são instrumentos para humanizar as histórias das reportagens. No entanto, as imagens são complementares e não trazem todas as informações do episódio. Já os gráficos facilitam a compreensão de dados estatísticos, como por exemplo, o valor das arrecadações e despesas das federações estaduais de futebol. Estas informações também constaram na versão radiofônica – mas pela sua característica efêmera, é difícil para o
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receptor entender e lembrar todos os números. Com os gráficos, é possível olhar os dados
várias vezes, além de comparar a situação dos diferentes Estados brasileiros. O texto disponível no site, em geral, é uma transcrição dos áudios, contendo todas as informações, mas não
consegue apresentar aqueles elementos que humanizam os relatos, como a voz e os sons ambientes. Logo, levanta-se a possibilidade de que a parte textual seria para um consumo mais
rápido da matéria. No entanto, não é possível fazer afirmações conclusivas a respeito deste
tema, já que a monografia não pesquisou a recepção do público.
A entrega digital e a valorização do produto jornalístico, que fica disponível ao público em qualquer momento, fazem parte das estratégias econômicas das empresas. A base
teórica deste trabalho partiu da economia política da comunicação. Como já apresentado, segundo Vincent Mosco (1998, p. 98), os estudos sobre os produtos de informação não podem
se basear apenas no valor desses materiais, e sim devem levar em consideração as condições
em que foram produzidos e que geraram determinado valor. O conteúdo multimidiático ajuda
a reforçar a marca da Rádio Gaúcha. Além da Gaúcha presente em AM e FM, o público pode
consumi-la na internet e acessar materiais complementares ao que foi falado na programação
ou mesmo recuperar os conteúdos que foram ao ar. Percebe-se que as transformações analisadas fazem parte da estratégia comercial para se diferenciar na fase, definida por Valério Brittos (2002), como a da multiplicidade da oferta. Outro fator importante para a grande repercussão das reportagens da emissora é integração entre os diversos setores da empresa. Em todos
os programas, há destaque para as apurações dos jornalistas – nos três estudos de caso, toda a
grade de programação do dia da veiculação foi voltada para exibir ou comentar as séries. No
caso de Reféns da violência, o ex-sargento do Exército André Moisés, que era usuário de drogas e chegou a comandar o PCC, em São Paulo, foi entrevistado, ao vivo, no estúdio, durante
o Gaúcha Atualidade para abrir a série de reportagens. Em Coronéis do futebol, também houve uma abertura especial, com os repórteres explicando o processo de apuração no Sala de
Redação. O que se observa é um apoio institucional para dar força aos trabalhos produzidos, o
que aumenta a visibilidade e o valor das reportagens. Conclui-se que o sucesso da estratégia
digital está relacionado com as escolhas editoriais e comerciais, não se limitando apenas a
qualidade dos recursos técnicos ou a quantidade de fotos e vídeos.
Por se tratar da convergência, uma fase ainda em curso, é difícil saber os verdadeiros
efeitos sobre a produção radiofônica como um todo. O que se estudou neste trabalho foram
algumas iniciativas da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, que é uma das emissoras que mais
explora de forma sistemática as plataformas digitais e que aposta fortemente na atualização
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tanto do seu site quanto das redes sociais. Não é possível saber se as concorrentes terão recursos financeiros ou interesse em acompanhar este movimento, nem se o modelo aqui estudado
será mantido. No futuro, as redes sociais podem até substituir os atuais sites e blogs, no entanto o que se pode afirmar é que o rádio não voltará a ser apenas um transmissor de informação
através das ondas eletromagnéticas. O meio já conquistou espaço na internet e agora o desafio
será observar o que cada emissora fará e quais serão os próximos movimentos da Rádio Gaúcha, que é a líder no seu segmento e desde o início da fase da convergência despontou como a
pioneira na experimentação de novas ferramentas.
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