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RESUMO 

 

 

 Esta pesquisa refletiu sobre a temática das relações entre mídia, rádio e recepção junto ao 

público do meio rural. O tema proposto justifica-se pelo interesse em entender o processo 

de recepção do rádio a partir deste público segmentado composto por pessoas que vivem 

no campo.  Por meio da pesquisa empírica compreendeu-se o processo de recepção, as 

mediações e os sentidos do rádio na vida destes ouvintes. O objetivo geral da pesquisa foi 

de verificar, através do estudo de recepção, o papel do rádio no contexto rural e, por meio 

do trabalho de campo, analisou-se os modos de como os ouvintes se apropriam e fazem uso 

dos conteúdos propostos pelo programa matinal Show da Manhã, veiculado na Rádio14 de 

Julho AM, da cidade de Júlio de Castilhos. O referencial teórico do trabalho baseia-se no 

aporte dos estudos culturais, mais especialmente dos estudos de recepção, a partir da 

discussão dos conceitos da própria recepção dos meios de comunicação e do processo de 

mediações, incluindo reflexões sobre a recepção no rádio e o meio rural. Para entender o 

processo de recepção buscou-se realizar entrevistas em profundidade com os receptores 

para apreender os sentidos da recepção do rádio. A partir desta pesquisa considerou-se que 

todas as mediações propostas pelos autores contribuem na identificação dos usos e 

apropriações, mas a mediação que se destaca é o meio rural. Considerou-se ainda a 

importância do rádio na vida destes receptores. 
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Rádio; Recepção; Mediações; Público Rural. 
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INTRODUÇÃO 

 

             Na pesquisa estudou-se a recepção do programa radiofônico Show da Manhã, 

veiculado pela Rádio 14 de Julho AM – 1420 Khtz, e os usos e apropriações que os 

ouvintes de três comunidades rurais de São Martinho da Serra-RS fazem do conteúdo 

veiculado no programa. A escolha do objeto de estudo está relacionado à abrangência 

regional da Rádio. Uma das razões que justifica a pesquisa, é o fato desta mídia 

radiofônica fazer parte de um outro contexto, e mesmo assim os ouvintes do município 

vizinho manter-se informados por meio deste produto midiático. O outro  motivo que 

justifica a pesquisa, é a falta de publicações a cerca da Rádio e do  município de São 

Martinho da Serra, e assim sentiu-se a necessidade investigar tal objeto. 

O programa radiofônico faz parte da grade da programação diária da Rádio há 

mais de dez anos. As notícias veiculadas são diárias, com abordagem local, nacional e 

mundial. 

O objetivo geral da pesquisa foi de compreender, através do estudo de recepção, o 

papel do rádio no contexto  rural e, por meio de trabalho de pesquisa empírica, analisou-se 

os modos de como os ouvintes se apropriam e fazem uso dos conteúdos propostos pelo 

programa Show da Manhã. A partir de então, compreendeu-se como os receptores que 

foram entrevistados utilizam as mensagens veiculadas no programa e o quanto este 

conteúdo midiático é importante para os mesmos, principalmente no cotidiano. 

            Estudar a recepção do público rural a partir do consumo da mídia radiofônica, se 

deve ao interesse em entender este processo, a partir deste público que vive no campo. Nas 

pesquisas de comunicação, estudar a recepção implica na inversão dos eixos. Ao invés de 

se estudar a produção, busca-se compreender o consumo, de acordo com os modos que os 

receptores se apropriam dos conteúdos massivos, pois o receptor também é parte do 

processo prático da comunicação.  

 Fez-se necessário também, estudar a identificação dos ouvintes em relação ao 

programa radiofônico Show da manhã, analisar as particularidades do convívio do homem 

do campo com a mídia, refletir através do objeto de estudo, a inserção do meio rádio na 

vida dos ouvintes, entender as mediações que ocorrem na recepção do programa, e ainda 

identificar os sentidos do rádio tanto no momento da escuta do programa, quanto na vida 

de cada receptor. 
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Para isso realizou-se um estudo de recepção, com a construção de um 

questionário, contendo perguntas capazes de esclarecer como os receptores assimilam as 

mensagens radiofônicas veiculadas no programa Show da Manhã. 

Para realizar o estudo de recepção foi necessário esclarecer aspectos teóricos que 

colaboraram para referenciar este trabalho. Iniciou-se no capítulo 1, a contextualização dos 

estudos culturais, pois é a partir deste campo de estudo que surge o estudo de recepção. 

Também fez-se necessário conceituar  ainda no mesmo capítulo, as mediações, para 

contribuir na compreensão de onde e como os receptores produzem sentidos. Focou-se 

também na contextualização do estudo de recepção a partir das discussões que surgiram 

junto a esta metodologia. Como a pesquisa parte deste estudo e tem como objeto de 

pesquisa o meio de comunicação rádio, buscou-se no capítulo 2, contextualizar a história 

da mídia radiofônica e suas peculiaridades. Procurou-se também no mesmo capítulo, 

explanar alguns estudos sobre recepção e o meio rural. 

 A partir das discussões teóricas partiu-se para o estudo de recepção. Em uma 

próxima etapa organizou-se uma seleção de entrevistados que escutam o programa 

radiofônico diariamente, pretendendo compreender o contexto dos receptores, a partir de 

relatos e experiências vivenciadas por eles. Essa é a razão pela qual optou - se pelo estudo 

de recepção, uma vez que esse método de pesquisa possibilita estudar os lugares em que 

emergem as construções de sentido e onde se configura a materialidade social e a 

expressividade cultural do meio de comunicação.  

 Desenvolveu-se uma análise a partir das entrevistas,  com as informações apuradas 

nos estudos de recepção. No quarto capítulo do trabalho, buscou-se apresentar os 

receptores a partir do seu respectivo contexto. A seguir foi traçado o perfil de cada ouvinte 

que participou da pesquisa empírica. Ainda neste mesmo capítulo, foi possível analisar o 

material que foi coletado através das entrevistas. O quinto capítulo é destinado para as 

considerações finais, nas quais pode-se compreender a recepção através das mediações.   
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1. COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 

Para sustentar a pesquisa qualitativa sobre a construção de sentidos que o público 

rural constitui a partir da recepção e as ressignificações do programa Show da Manhã, 

serão utilizados alguns conceitos sobre os estudos culturais, mediações e a própria 

recepção. Estas considerações são fundamentais para repensarmos o processo de recepção 

num todo. Desde as questões relacionadas ao cotidiano do receptor até o momento da 

escuta do programa. 

 Os estudos culturais surgem na década de 60 na Inglaterra e se ramificam em 

diferentes países no mesmo período, mas de forma independente. Este campo de estudo 

surge, a partir do primeiro diretor do Centre for Contemporany Cultural Studies (CCCS), 

da Universidade de Birminghan, Richard Hoggart.  

 Segundo Schulman (2004), o diretor Richard Hoggart delineou uma diferente 

abordagem para reconfigurar o modo em que a literatura inglesa estava sendo ensinada na 

Grã-Bretanha. Esta nova abordagem recebeu o nome de literatura e estudos culturais 

contemporâneos. 

 O campo dos estudos culturais desde o início não se constituiu como uma 

disciplina, mas como um campo de estudo interdisciplinar. Para Jacks e Escosteguy 

(2005), estes estudos permitem combinar pesquisas textuais com pesquisas sociais, onde se 

busca entender as mudanças na sociedade ocasionadas pelas experiências de vida dos 

sujeitos. 

Assim como Hoggart, outro professor de língua inglesa e crítico literário, chamado 

Raymond Willians, teve participação fundamental em relação aos estudos culturais. O 

conhecimento que Willians tinha em relação à classe social da população inglesa, 

contribuiu para que ele se dedicasse aos estudos culturais britânicos. 

Nos anos 30 e 40, tanto Hoggart quanto Willians sofriam influências de F.R. Leavis 

e T.S. Eliot, ambos críticos acreditavam que a cultura e a democracia eram tidas como 

opostas. “Em geral, Willians e Hoggart e a tradição dos estudos culturais dirigiam seus 

esforços iniciais para a tarefa de destronar a tradição representada por Eliot e Leavis e as 

noções aristocráticas que ela implicava”, explica Schulman (2004, p.175). 

Os dois professores e críticos escreveram livros que influenciavam e determinavam 

rumos e preocupações em relação aos estudos culturais. Schulman (2004) pontua uma 

preocupação de ambos os autores a respeito dos estudos culturais. 
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Estes textos tinham em comum uma preocupação com a condição social e 

cultural da classe operária, com a redefinição de concepções elitistas e 

tradicionais de educação e com a definição de uma “cultura comum”, 

suficientemente ampla para incluir a cultura popular ou a cultura mediada pelos 

meios de comunicação de massa (SCHULMAN, 2004, p.177). 

 

Os escritos de Willians e Hoggart, portanto, contribuíram para redimensionar o 

conceito de cultura e os seus diferentes aspectos. Também no que diz respeito ao início do 

centro dos estudos culturais da Universidade de Birminghan, “o conteúdo dos meios de 

comunicação de massa parecia fornecer, já no início da história do centro, a fonte daquela 

“cultura comum” que Raymond Willians procurou identificar em From culture to 

revolution” (Schulman, 2004, p. 178). 

Já na década de 70, Stuart Hall dirigia o centro e o foco dos estudos se 

transformava. Os textos midiáticos eram considerados na época como exemplos de que a 

ideologia estava relacionada com as ideias dos grupos dominantes da sociedade.          

No final dos anos 70, introduzia-se no centro ideias de Althusser, Lacan, Sausurre, 

Barthes e Foucault. Neste mesmo período, Richard Johnson dirigia o centro, e a 

preocupação em relação aos estudos culturais se dava com a forma que os sujeitos se 

posicionavam através dos signos apresentados nos textos. 

Escosteguy (2004) afirma que são três os livros, surgidos no final dos anos 50 que 

são bases dos estudos culturais: Richard Hoggart, com The uses of literacy (1957), 

Raymond Willians, com Culture and society (1958), e E.P. Thompson, com The making of 

the english working-class (1963). 

  

Aproximando-se do vasto campo das práticas sociais e dos processos históricos, 

os Estudos Culturais preocuparam-se, em primeira mão, com os produtos da 

cultura popular e dos mass media que expressavam os rumos da cultura 

contemporânea (ESCOSTEGUY, 2004, p. 142). 

 

 

Na década de 80, a história muda um pouco, e o foco do centro passa a “ver a 

cultura popular como um local de resistência e conflito potencial” (SHULMAN, 2004, p. 
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179) e ainda as tentativas de entender como as manifestações culturais estavam ligadas à 

hegemonia. 

Para entender a cultura contemporânea é necessário compreender os processos 

históricos, a cultura popular e dos meios de comunicação de massa, afinal os estudos 

culturais estão diretamente ligados às práticas culturais que antecedem a cultura 

contemporânea. E os meios de comunicação acabam sendo lugares onde se produz a 

própria cultura contemporânea. 

Escosteguy (2004, p.143) acredita que “com a extensão do significado de cultura – 

de textos e representações para práticas vividas -, considera-se em foco toda produção de 

sentido”. Devido à amplitude imposta até mesmo pelo termo “cultura” e suas variáveis, é 

necessário entender as nuances do próprio contexto histórico para a compreensão dos 

meios e sentidos provocados nas práticas cotidianas dos sujeitos: 

 

O ponto de partida é a atenção sobre as estruturas sociais (de poder) e o contexto 

histórico enquanto fatores essenciais para a compreensão da ação dos meios 

massivos, assim como o deslocamento do sentido de cultura da sua tradição 

elitista para as práticas cotidianas. (ESCOSTEGUY, 2004, p. 143). 

 

 

As tentativas de se buscar definições para os estudos culturais são decorrentes das 

perspectivas teóricas. Johnson (1986) acredita que o termo “cultura” é polissêmico, ou 

seja, pode adquirir um ou mais sentido, e mesmo assim não atribuir uma definição que 

melhor se encaixe nos estudos culturais.  

 

Para mim, Os Estudos culturais dizem respeito às formas históricas da 

consciência ou da subjetividade, ou às formas subjetivas pelas quais nós vivemos 

ou, ainda, em uma síntese bastante perigosa talvez uma redução, os Estudos 

culturais dizem respeito ao lado subjetivo das relações sociais. (JOHNSON, 

1986, p.25) 

 

 

A importância dos estudos culturais para a pesquisa de recepção está diretamente 

relacionada as práticas sociais de cada receptor. As discussões que envolvem o contexto 

socioeconômico, político e cultural de um sujeito tende a corroborar nas percepções destes 

receptores sobre o mundo em que vivem, e também acaba justificando o consumo 

midiático dos mesmos. 

Na América Latina, as reflexões em torno dos estudos culturais passaram a ser 

difundidas a partir da década de 80. As discussões e críticas estavam relacionadas às 
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configurações da cultura popular a partir das indústrias culturais. Escosteguy (2001) 

acredita que as contribuições mais importantes para repensar a cultura em seus diferentes 

aspectos na visão latino-americana se devem às reflexões de Jesús Martín Barbero e de 

Néstor García Canclini. 

Para Martín Barbero (1987), a análise do espaço cultural requer muito mais que 

introduzir um tema a mais num determinado espaço. É necessário focalizar o lugar onde se 

produz sentido, a partir dos processos econômicos e políticos, e os seus respectivos efeitos 

na sociedade. Os conflitos que remetem à comunicação, são tratados no campo dos 

processos socioculturais, como propõe Martín Barbero (1987) em relação às mediações. O 

estudo destes fenômenos comunicacionais permite ser discutido e aprofundado a partir das 

próprias mediações. A abordagem destes estudos atravessa o campo da comunicação a 

partir das instituições, organizações e sujeitos, de acordo com a temporalidade social e as 

diversidades culturais. 

O livro de Martín Barbero intitulado como “De los medios a las mediaciones”, 

aborda a aproximação da cultura e a comunicação. Esta aproximação permite que os 

problemas do âmbito da comunicação sejam entendidos como culturais e vice-versa.  

O autor Martín Barbero (1987) define que, no caso dos meios massivos, seria 

necessário construir sua história a partir dos processos culturais enquanto articuladores das 

práticas de comunicação, tanto hegemônicas quanto subalternas, com os movimentos 

sociais.  

Escosteguy (2001) recupera algumas marcas das pesquisas em comunicação, mas 

que vão ao encontro da perspectiva dos estudos culturais. 

 

 

Num sintético balanço da pesquisa em comunicação na América Latina, quatro 

grandes áreas de análise surgem como marcantes: influência da política 

econômica internacional no desenvolvimento cultural dependente; políticas dos 

meios de comunicação; comunicação popular/alternativa como base da 

democratização da comunicação; papel dos meios massivos na transformação 

das culturas nacionais. (ESCOSTEGUY, 2001, p. 45). 

 

 

Nas pesquisas de comunicação, estudar a recepção implica na inversão dos eixos. 

Ao invés de se estudar a produção, busca-se compreender o consumo, de acordo com os 

modos que os receptores se apropriam dos conteúdos massivos. 
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Deslocar o eixo para as mediações não significa desconsiderar a importância dos 

meios e das mensagens, mas evidenciar que o que passa na recepção é algo que 

diz respeito ao seu modo de vida, que há uma outra lógica, subjacente à da 

racionalidade que permeia o âmbito da produção. (JACKS, 1999, p. 50) 
 

 

 

Com base no aporte de Martín Barbero, a análise dos estudos culturais no campo da 

comunicação considera a mensagem ou o discurso, mas dá ênfase a seus usos e à posição 

social que os receptores ocupam. Nesse contexto, iniciam as investigações sobre o universo 

da recepção midiática. 

Diante do que vimos até então, para compreendermos melhor o que são as 

mediações utilizaremos alguns conceitos propostos por Martín Barbero (1987). 

 

1.1 MEDIAÇÕES 

 

Na perspectiva teórica de Martín-Barbero (1987) buscaremos verificar na pesquisa 

empírica a maneira que ocorre os usos e apropriações dos produtos midiáticos.  

              Martín Barbero (1987) sugere que a pesquisa seja feita a partir do caminho 

inverso, ao invés de estudar a análise das lógicas de produção e recepção, para depois 

observar as relações, ele propõe partir das mediações, ou seja, estudar os lugares em que 

surgem as construções de sentido e onde se configura a materialidade social e a 

expressividade cultural do meio de comunicação.  

Para que se possa estudar a recepção e as mediações, não podemos desconsiderar 

aspectos que Martín Barbero (1987) considera serem importantes para tal processo. Neste 

sentido, as três principais mediações propostas por Martín Barbero no “De los medios a las 

mediaciones” são: a cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural 

dos sujeitos. 

A cotidianidade familiar é onde ocorrem os conflitos, e um lugar que possibilita os 

indivíduos manifestarem suas tensões e confrontarem-se como pessoas, permitindo que, 

nesse espaço, o receptor consiga codificar as mensagens apresentadas pelos meios de 

comunicação. 

Segundo Martín Barbero (1987, p.305), “a mediação que a cotidianidade familiar 

cumpre na configuração da televisão não se limita ao que pode ser examinado no âmbito 

da recepção”. Para o autor, o discurso televisivo inscreve as marcas dessa mediação e a 

televisão por si só permite simular o contato e a proximidade de quem a assiste.  
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Para se efetivar a mediação, o autor também elenca a temporalidade social como 

algo decorrente e essencial no processo. Para Martín Barbero (1987, p.308), “como gênero, 

pertence a uma família de textos que se replicam e reenviam uns aos outros nos diferentes 

horários do dia e da semana” e “como tempo ‘ocupado’, cada texto remete à sequência 

horária daquilo que o antecede e daquilo que o segue”. Essa temporalidade referida pelo 

autor está relacionada às matérias televisivas, e essas remetem sentido de acordo com o 

gênero e tempo. 

Martín Barbero (1987) também fala da importância da competência cultural para a 

construção de sentidos, “é a própria noção de cultura, sua significação social, o que está 

sendo transformado pelo que a televisão produz e em seu modo de reprodução”. O autor 

também se refere aos gêneros, “a partir deles, ela ativa a competência cultural e, a seu 

modo, dá conta das diferenças sociais que a atravessam”.  

 

 
Os gêneros, que articulam narrativamente as serialidades, constituem uma 

mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e as do sistema de 

consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos usos. (MARTÍN 

BABERO,1987, p. 311) 

 

 

Gomes e Cogo (1998) conceituam as mediações a partir de Orozco Gómez.  Para 

ele, as mediações estão relacionadas à cultura, política, economia, classe social, gênero, 

idade, etnia, meios, condições situacionais e contextuais, instituições e movimentos 

sociais. Orozco Gómez entende ainda que as mediações provêm da mente, desde as 

emoções até as experiências dos sujeitos. 

Para Cogo (2008), a partir do aporte de Orozco Gómez, as mediações podem ser 

divididas em: individual, situacional, institucional e videotecnológica. A mediação 

individual ocorre a partir das experiências únicas vivenciadas por cada sujeito integrante de 

uma determinada cultura. Este tipo de mediação também está relacionada aos processos 

interativos entre o receptor e os meios de comunicação. 

A mediação situacional tem a ver com o modo em que o receptor se encontra no 

momento da recepção das mensagens. Cogo (2008) explica que o comportamento do 

indivíduo na hora da recepção influi na interação da audiência com o meio televisivo e os 

meios de comunicação em geral.  

Já a mediação institucional está relacionada aos vínculos que o receptor possui 

com as diferentes instituições sociais, desde a família até igreja. Segundo Cogo (2008, 
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p.05), “as mediações institucionais constituem-se nos cenários onde se desenrolam os 

processos de recepção e onde se dão as múltiplas apropriações da televisão, no momento 

ou posteriormente ao ato da recepção.” As influências desta mediação faz com que o 

sujeito produza e reproduza sentidos e significados a partir da sua participação nessas 

instituições, Jacks (1999).  

A mediação videotecnológica ou tecnológica é a mediação que está ligada a 

própria televisão e os seus mecanismos específicos como sendo um dispositivo eletrônico. 

Essa mediação se relaciona com os gêneros televisivos, e por se tratar de um meio 

audiovisual reforça a interação entre o receptor e meio midiático. 

 A mediação tecnológica também pode ocorrer a partir das outras tecnologias 

como o computador e espaços comunicacionais como a internet, onde o indivíduo se sente 

participante do processo, interagindo até mesmo com os emissores, e sendo muitas vezes 

coprodutor das mensagens. 

 Segundo Orozco Gómez (1991) apud Jacks (1999), as mediações centradas no 

indivíduo são subdivididas em cognitiva e estrutural. A mediação cognitiva tem a ver com 

o conhecimento do sujeito. Ela pode ser identificada desde os processamentos lógicos da 

informação quanto ao que diz respeito às crenças e valores do receptor. Entende-se então 

que esta mediação vai além da racionalidade, e está ligada à estrutura emocional e moral 

dentro de um contexto cultural específico. Essa mediação depende também das 

características individuais de cada receptor.  

Já a mediação estrutural está relacionada aos elementos identitários de cada 

receptor, idade, sexo, religião, escolaridade, estrato socioeconômico, etnia, e assim por 

diante. Estes elementos são fatores que determinam a maneira de pensar e agir de cada 

receptor. “Na recepção dos meios de comunicação, todos esses aspectos influem desde a 

maneira de perceber e apropriar-se, até a de elaborar a interpretação das mensagens 

recebidas.” (JACKS, 1999, P.54) 

            Jacks (1999) apud Orozco Gómez (1996) também cita outras duas mediações 

importantes dentro do processo de recepção, são elas: mediação de referência e mediação 

cultural. A mediação de referência pode ser  desempenhada por qualquer uma das 

mediações, mas é definida empiricamente pelo problema a ser abordado. Significa que o 

receptor compartilha a mensagem à diferentes comunidades que ele pertence. A mesma 

pode ganhar ou perder sentido, assim como pode gerar produção de novos significados ou 

até mesmo a reprodução dos significados propostos inicialmente. 
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A mediação cultural é a base de todas as outras mediações, também é onde “o 

consumo se efetiva e o sentido é produzido”. (JACKS, 1999, p.57). Todas as outras 

mediações estão relacionadas com a cultura geral e subcultura que pertence o receptor. A 

cultura de cada sujeito e as mediações em que o mesmo está exposto, no processo de 

recepção vai além do consumo midiático. Sendo assim as mediações trazem o pressuposto 

de que a recepção não acontece apenas no momento do consumo. 

Jacks (1999) afirma que o processo de recepção inicia bem antes e termina bem 

depois. O processo parte das práticas cotidianas dos receptores, em que pode se ganhar 

sentido ou não, através do ato de compartilhar significados propostos pelas outras 

mediações. 

 Os cenários de compartilhamento tanto podem ser onde ocorrem a recepção, como 

os que são referências no processo de apropriação e reapropriação das mensagens. 

Diferentes interpretações podem surgir diante dos significados já definidos por alguma 

instituição à que o receptor esteja inserido. 

 

A produção de sentido, cujo conhecimento do processo é um dos objetivos deste 

tipo de investigação, ainda segundo Orozco, se dá pela combinação de diversas 

mediações que intervêm no processo de recepção. (JACKS, 1999, p. 57) 

 

 

O foco dos estudos de recepção está em compreender a maneira que os receptores 

decodificam as mensagens exibidas pelos meios de comunicação.      

Na América Latina, surge também a preocupação de se estudar as apropriações e 

ressignificações das mensagens hegemônicas. “Os usos que os diversos grupos sociais 

fazem dos meios e dos produtos massivos” (ESCOSTEGUY, 2001, p.46), passam a ser 

pesquisados no âmbito da comunicação, na perspectiva de entender os sujeitos e suas 

práticas sociais.   

Jacks (2005) acredita que muitas críticas desencadearam em relação aos estudos 

culturais, uma vez que o objeto central da pesquisa passa a ser uma observação mais 

centrada nas culturas de determinadas comunidades, e se perde um pouco no estudo do 

conteúdo dos meios. 

A análise de recepção comparte com os estudos culturais a concepção sobre a 

mensagem dos meios, considerando-a como formas culturais abertas a distintas 

decodificações, e sobre a audiência, definindo-a como composta por agentes de 

produção de sentido. (JACKS e ESCOSTEGUY, 2005, p.42) 
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Para entender como se dá a audiência a partir do cotidiano e cultura de cada 

indivíduo ou grupo é necessário considerar que aliar esses dois âmbitos, nem sempre foi 

uma questão pacífica. Segundo Jacks, “levou muito tempo para que as questões ligadas à 

comunicação ganhassem o estatuto de cultura, repercutindo de forma decisiva na 

configuração teórico-metodológica das pesquisas de comunicação” (1999, p.29). 

No contexto dos estudos culturais, a comunicação de massa é automaticamente 

associada às práticas sociais diárias do sujeito. Assim, a produção de sentido se dá a partir 

dessas atividades sociais. 

Segundo Jacks (2005), os interesses dos estudos culturais estão ligados nas 

relações entre textos, grupos sociais e contextos ou, ainda, as práticas simbólicas e 

estruturas de poder. 

A ideia de cultura, enquanto sistema de símbolos e atribuição de sentido às 

práticas e relações sociais, configura importante linha de pesquisa em comunicação e 

cultura. Esse tipo de estudo enfatiza as interações entre os meios e as práticas cotidianas 

vivenciadas pelos indivíduos ou grupos.  

Neste sentido, Mendonça (2006) entende que os estudos voltados à comunicação e 

cultura tendem não apenas a identificar os meios de comunicação, com outras instituições, 

bem como fazer prevalecer à visão unificadora e hegemônica da sociedade. Tais estudos 

buscam desvendar o modo em que os sujeitos se apropriam e reelaboram diferencialmente 

os conteúdos culturais. 

A partir dos conceitos de mediações, busca-se na sequência aprofundar a 

contextualização a cerca do estudo de recepção. 

 

1.2 A RECEPÇÃO 

 

Para falar dos estudos de recepção midiática, é necessário entender o processo 

desses estudos na América Latina. Segundo Cogo (2008), os estudos de recepção surgem a 

partir do final dos anos 1980 em diferentes países, mas centravam-se basicamente nas 

relações entre televisão e audiência. 

As discussões que nascem junto aos estudos de recepção estão ligadas aos 

processos midiáticos e às possíveis interações destes com os públicos ou audiências. Cogo 

(2008) considera os indivíduos como sujeitos ativos em todo processo comunicacional, 
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deste modo os mesmos conferem usos específicos aos conteúdos e produzem sentidos a 

partir do que é apresentado pelas mídias. 

 

Não há garantia, portanto, de que os sentidos propostos por produtores dos meios 

de comunicação sejam aqueles a serem apropriados pela recepção uma vez que 

são permanentemente negociados com base nas experiências e práticas 

individuais e coletivas dos receptores (COGO, 2008, p.04). 

 

 

Estudar a recepção significa entender os usos e apropriações das mensagens que o 

indivíduo ou grupo social que compõe a audiência, faz em relação ao consumo dos meios 

de comunicação. Neste processo o receptor pode ser considerado um produtor. 

 

Esta produção não chega a ser uma co-produção, no sentido de compartilhar a 

concepção dos produtos de massa, pois a indústria cultural continua produzindo 

“para” a massa, mas essa na sua heterogeneidade, produz outros e diversos 

sentidos para o que é emitido. ((JACKS, 1999, p. 48) 

  

 

O receptor produz sentidos de acordo com as informações transmitidas pelo 

emissor. Nesta relação há dois sujeitos e a relação de ambos não é direta, portanto 

aparecem as mediações como sendo o espaço que facilita a compreensão das interações 

entre esses dois sujeitos. 

 

Mediação pode ser entendida, portanto como um conjunto de elementos que 

intervêm na estruturação, organização e reorganização da percepção da realidade 

em que está inserido o receptor, tendo poder também para valorizar implícita ou 

explicitamente esta realidade. (JACKS, 1999, p. 48) 

 

 

              As práticas comunicacionais ocorrem através das mediações, sendo através destes 

processos que os receptores produzem sentidos. Para estudar a recepção, portanto, é 

fundamental pensar nas mediações, discutidas através do aporte dos estudos culturais  

Segundo Mauro Wilton de Sousa (2006), é importante reconhecer as práticas 

sociais e culturais como espaço da vida cotidiana, por onde se ressignifica a vida. Neste 

percurso, os sentidos conferidos à vida individual e coletiva possibilitam rever a 

significação deste espaço na vida social de cada um.  Para Jacks e Escosteguy (2005), a 

pesquisa em comunicação inserida nos estudos culturais precisa ser pensada através do 

estudo não apenas do conteúdo dos meios, mas, sobretudo, da relação entre produção, 
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circulação e recepção, com destaque para o modo em que os sujeitos consomem os 

produtos midiáticos. 

 

 
Para os estudos culturais, portanto a pesquisa de comunicação não é a que 

focaliza estritamente os meios, mas a que se dá no espaço de um circuito 

composto pela produção, circulação e consumo da cultura midiática. (JACKS e 

ESCOSTEGUY, 2005, p. 39) 

 

 

Para entendermos a recepção, o cotidiano e as relações que cada pessoa estabelece 

com a vida e com a mídia, é necessário analisar a ligação que existe entre a realidade onde 

ocorrem as mediações, até a produção de sentidos de cada um, seja individualmente ou 

coletivamente. 

 Cogo (2008) acredita que as mediações não ocorrem apenas a partir dos meios e 

pelas mensagens apresentadas por eles, mas também através do processo de recepção, 

assim como as experiências individuais e coletivas de cada sujeito. Nos estudos de 

recepção é necessária a ida a campo, pois o pesquisador pode conhecer melhor os 

comportamentos que os receptores desenvolvem de acordo com os contextos que estão 

inseridos. 

As pesquisas sobre recepção midiática no âmbito dos estudos culturais se 

desenvolveram e passaram por diferentes fases. Nesse percurso, aconteceu o debate 

feminista onde se discutia a centralidade da categoria de gênero, o desinteresse ou 

diminuição do mesmo em relação ao conteúdo dos programas e, também o foco no 

cotidiano do sujeito, onde se analisava mais o papel dos meios de comunicação, do que o 

sentido da vida cotidiana na recepção midiática. Escosteguy (2001) acredita que a pesquisa 

empírica no âmbito da comunicação e recepção deve ser vista por dois vieses. 

 

 

Especificamente no que diz respeito à pesquisa da recepção, à primeira vista 

podem ser identificados dois grandes eixos: um relacionado às negociações que 

se estabelecem entre textos mediáticos e espectadores/audiência e outro referente 

às multi-variadas (sic) formas pelas quais nós, espectadores, nos constituímos 

através do consumo mediático. (ESCOSTEGUY, 2001, p. 54). 

 

 

No caso desta pesquisa, buscou-se analisar quais são os efeitos provocados no 

receptor a partir do consumo midiático. Outro ponto que foi estudado, são os usos que 

estes receptores fazem das informações apresentadas pela mídia radiofônica em questão. 



 14 

 

Para  estudar a recepção é fundamental considerar a identidade cultural de cada 

indivíduo, pois é através desta identidade que o receptor apropria-se dos conteúdos 

midiáticos.   

 

1.3 IDENTIDADE CULTURAL 

 

 Para estudarmos a recepção midiática é preciso estudar automaticamente a 

identidade cultural dos sujeitos. As mediações que interferem neste processo de recepção 

estão associadas à identidade cultural de cada receptor. 

 A identidade cultural assim como a memória do sujeito é ligada ao passado, mas 

também devemos considerar a sua ligação com o tempo presente e até mesmo futuro. A 

“identidade cultural constitui um fenômeno de autorreconhecimento tanto no âmbito 

individual quando no coletivo” (JACKS, 1999, P. 63).  

 A perspectiva de investigar as mediações no processo de recepção está atrelada ao 

consumo dos conteúdos massivos em relação às práticas sociais vinculadas na memória 

coletiva. “O universo cultural do receptor está incrustado em uma memória e em um 

imaginário próprios de suas condições concretas de existência.” (JACKS, 1999, P.66)  

O receptor quando se reconhece dentro de um grupo social através das suas 

práticas sociais, determina o modo em que eles se apropriam do conteúdo massivo e 

produzem sentido. Outro fator importante é a cultura regional de cada um, pois as práticas 

culturais diferenciam determinado grupo, e assim acabam tendo uma identidade própria. 

A cultura regional se dá no sentido mais amplo e até mesmo hegemônico, ela 

deixa de ser uma cultura apenas popular, e através das características de inserção regional 

passa a ser difundida. 

Jacks (1999) considera a cultura e a identidade cultural como entidades abstratas, 

mas que essas concretizam necessidades de referências para determinado grupo social. 

 

 

Para o estudo de recepção dos meios de comunicação esta situação é 

privilegiada, pois permite verificar como a identidade cultural, criada pela 

vivência de uma determinada cultura regional, se relaciona com os conteúdos 

massivos, emitidos preponderantemente em caráter nacional. (JACKS, 1999, 

p.69) 
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Jacks (1999) em sua pesquisa de recepção focou no cotidiano regional dos 

receptores. Ela acredita que a partir deste estudo é possível ampliar as possibilidades de 

compreensão das inúmeras condições de recepção a que estão sujeitas as mensagens 

massivas, e para isso acrescenta às diferenças socioculturais a partir dos estratos 

econômicos, assim como a questão da inserção do receptor em um contexto histórico e 

geográfico com características tão específicas. 

A identidade cultural pode ser entendida como uma mediação, e na pesquisa de 

Jacks (1999) é possível compreender a estruturação da audiência a partir da produção 

simbólica regional, pois as características locais permitem configurar um universo cultural 

diferenciado. 

 

O indivíduo mergulhado em seu cotidiano, está também em sua cultura, portanto 

está atravessado por todas as práticas, imagens, valores, e símbolos que a 

constituem. A cultura e a cotidianidade antecedem o próprio indivíduo que, ao 

nascer, se insere em um contexto já configurado e passa a vivenciá-lo como 

forma de sobrevivência e amadurecimento. (JACKS, 1999, p.131) 

 

 

Jacks (1999) propõe na sua pesquisa conhecer o cotidiano dos receptores, dessa 

forma tornou-se mais eficaz descobrir a cultura de determinado grupo social. A 

pesquisadora visitou as famílias de cada grupo selecionado. Ela utilizou instrumentos 

estratégicos como: preenchimento de formulário para coleta de dados sobre hábitos 

cotidianos, observação e descrição de aspectos da dinâmica familiar e da interação dos 

informantes com os demais membros da família, etc. 

Jacks (1999) considera que estudar as famílias separadamente permite um 

envolvimento exclusivo entre o pesquisador e o receptor durante o tempo necessário para 

conhecê-las nesta fase da coleta de dados. Outro ponto importante que Jacks (1999) 

acredita ter uma maior eficácia no âmbito da pesquisa é a análise imediata dos dados após 

serem coletados, pois faz com que as informações que não foram obtidas no formulário 

sejam repensadas. 

Diante do cenário e do tema da pesquisa, busca-se contextualizar a história da 

mídia radiofônica desde o seu surgimento, até as novas configurações que permeiam a 

mesma. 
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2. O RÁDIO NA ATUALIDADE 

 

Este capítulo visa compreender algumas características do rádio e suas funções, 

como meio de esclarecer algumas especificidades do objeto de estudo, desde o formato do 

programa, seus quadros e suas particularidades. Esta compreensão do meio radiofônico 

inicia-se pelo seu contexto histórico, assim como os seus gêneros, e a função social 

desempenhada pela mídia na atualidade. 

Segundo Ferraretto (2001) da mesma forma em que ocorria o desenvolvimento do 

telégrafo e do telefone, surgiam também as pesquisas sobre a eletricidade e suas 

características. A partir da demonstração feita pelo físico James Clerk Maxwell, no ano de 

1863 foi possível por deduções matemáticas chegar a conclusão que o efeito combinado da 

eletricidade e do magnetismo manifesta-se no espaço, assim origina um campo o qual se 

propaga sob forma de vibração ondulatória com a velocidade da luz. 

 A teoria proposta por Maxwell é comprovada experimentalmente, em 1887, pelo 

físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. “Com o tempo, as ondas previstas pelos cálculos de 

Maxwell e confirmadas pelas experiências de Hertz passariam a ser conhecidas como 

hertzianas.” (Ferraretto, 2001, p. 81). 

Em 1894 o cientista italiano Guglielmo Marconi, fez a primeira demonstração da 

comunicação sem fio, operando uma campainha a poucos metros de distância. Meditsch 

(2007). 

Em 1896 estimulado pela importância comercial da telegrafia, Marconi fundou 

em Londres a primeira companhia de rádio. Esse acontecimento propiciou a 

industrialização dos equipamentos da época.  

Até então o rádio naquele período era exclusivamente tido como "telegrafia sem 

fio", o que já o tornava desde o princípio útil e inovador. Cientistas e professores tentaram 

aperfeiçoar o funcionamento desses aparatos, foi o que se propuseram Oliver Lodge 

(Inglaterra) e Edouard Branly (França). Ambos inventaram em 1890, o "coesor", um 

dispositivo que melhorava a passagem de energia elétrica quando estava em contato com 

as ondas hertzianas. Nessa época era inimaginável a possibilidade do rádio transmitir 

mensagens faladas, através do espaço. No ano de 1897 Oliver Lodge inventou o circuito 

elétrico sintonizado, que possibilitava a alteração da transmissão, permitindo que o 

receptor selecionasse a freqüência de acordo com a sua preferência. 
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Após alguns avanços tecnológicos desde a criação do rádio, a partir do ano de 

1919 é que inicia a chamada “Era do rádio”. O microfone surge da ampliação dos recursos 

do bocal do telefone, em 1920, nos Estados Unidos, através de um engenheiro da empresa 

norte-americana Westinghouse. A própria Westinghouse que fez nascer, a radiofusão. 

Conforme explica Meditsch (2007) a empresa aceitou a sugestão de um dos seus 

funcionários, e passou a organizar uma emissão regular, mesmo que sem cunho comercial 

na emissão em si, mas que servisse para motivar a compra dos receptores produzidos pela 

empresa. 

Segundo Ferraretto (2001) no Brasil a primeira transmissão radiofônica oficial foi 

o discurso do Presidente Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, em plena comemoração do 

centenário da Independência do Brasil, no dia sete de setembro de 1922. Foi utilizado um 

transmissor de 500 watts da Westinghouse, no alto do Corcovado - RJ, e também foram 

distribuídos 80 receptores às autoridades civis e militares. O som das emissões foi captado 

em diferentes pontos da então capital federal, como o Palácio do Catete e alguns prédios 

públicos da cidade. 

A Instalação da radiofusão no país de fato aconteceu aos 20 de Abril de 1923 com 

Roquete Pinto e Henry Morize com a "Rádio Sociedade do Rio de Janeiro". A 

programação era voltada para a elite, não para a massa: com ópera, recitais de poesia, 

concertos, palestras culturais. Os Receptores eram caros e importados. A rádio tinha uma 

proposta cultural, educativa e altruísta. Os ouvintes tinham que pagar mensalidades para ter 

acesso aos receptores, deste modo, as rádios funcionavam através de doações e 

mensalidades, uma vez que anúncios pagos eram proibidos. 

Na década de 1930 surge a era comercial. O que era considerado erudito torna-se 

popular. As rádios passam a contratar artistas e produtores, por consequência, começa uma 

competição entre os veículos radiofônicos, que resultou no desenvolvimento técnico, status 

da emissora e popularidade do veículo. Deste modo Meditsch, salienta que: 

 

As décadas de 30 e 40 foram os chamados “anos dourados do rádio”, período em 

que este veículo ocupou uma posição hegemônica na mídia, não só como meio 

de informação, mas sobretudo de propaganda e entretenimento. Nesta época, o 

rádio foi considerado a “oitava arte”, nadou em recursos econômicos e 

desenvolveu como nunca as suas potencialidades, como centro das atenções de 

artistas e intelectuais. (MEDITSCH, 2007, p.35) 
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Nos anos de 1940 acontece a "época de ouro do Rádio".  A programação é voltada 

à todas as classes sociais que resulta no aumento significativo da audiência, com isso, 

surge em 1942 o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope). 

O contexto da Segunda Guerra Mundial e a copa do mundo marcaram esta fase do 

Rádio. Na década de 50 com a chegada da TV, o rádio sofre algumas mudanças que até 

parecia ter chegado ao fim o legado do rádio. Os artistas do Rádio vão para a TV, como 

consequência, troca-se os artistas e programas de humor por música, as novelas e 

programas de auditório por serviços de utilidade pública. 

 O rádio se firma como meio de comunicação mais ágil, as transmissões passam a 

ser feitas ao vivo das ruas, e começam a ser utilizados receptores sem tomadas, com 

possibilidades de coberturas ao vivo, direto de qualquer lugar. “Essa história do rádio que 

não para de tecer os seus próprios fios é o reflexo de características que foram, pouco a 

pouco, consolidando-se” (Barbosa Filho, 2003, p.44). 

A história do rádio possibilita o entendimento de algumas singularidades que 

envolvem esta mídia, em seus diversos aspectos. A mídia radiofônica possui características 

específicas, que são particulares do próprio rádio, que permitem um aprofundamento maior 

em seus estudos. 

Barbosa Filho (2003) contextualiza a linguagem radiofônica no âmbito das suas 

transformações desde o início ao formato atual. Conforme o autor explica, o rádio 

anteriormente, apesar de elitista, era considerado também amadorista, pois era composto 

principalmente por artistas, que usavam na maioria das vezes a improvisação. Não 

significa desconsiderar que não existe mais o improviso, mas com o avanço urbano e 

tecnológico aliados a popularização do rádio, as funções e os papéis que cada um assume 

dentro de um veículo quando bem definidos resulta na melhoria das articulações dos 

programas desde a produção à apresentação. 

A mídia radiofônica deixa de utilizar termos formais e passa a usar a linguagem 

coloquial, e torna as informações acessíveis a toda a população independente de classe 

social, gênero, escolaridade, etc. Acontece também uma aproximação maior com o 

público, no que resulta o aumento da audiência. 

De acordo com Barbosa Filho (2003), o rádio possui algumas características 

fundamentais, das quais estão relacionadas com as suas possibilidades. Desde como e onde 

o rádio pode chegar até a casa dos receptores e a possibilidade da fala para milhões de 

pessoas. Apesar do rádio ter características ou enfoques regionais, para atrair a participação 
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dos ouvintes, o que identifica a parcela de audiência que remete a quantidade de ouvintes e 

o alcance da emissora é, de fato até onde chega a programação da rádio. 

Outra questão, é que apesar da possibilidade da fala para milhões de pessoas, o 

regionalismo é muito marcante nas características do rádio. Esta especificidade, seguindo a 

ideia de Barbosa Filho (2003), disponibiliza as informações locais, que são de maior 

interesse dos ouvintes. O motivo deste regionalismo é o fato de que uma notícia local 

ganha mais ênfase, do que uma notícia mundial, por estar diretamente ligado ao cotidiano 

do ouvinte. Por isso se faz importante o alcance da emissora, para que o regionalismo da 

informação e programação, não seja só centralizada, mas que possa abranger diversos 

pontos, ou se possível o máximo de localidades  de uma determinada região. 

O rádio leva informações à milhões de pessoas, porém Barbosa Filho (2003) 

destaca que o rádio também possui a característica da intimidade, como se falasse para 

cada ator social de forma individual. As expressões utilizadas pelos apresentadores coloca 

o ouvinte em evidência, como por exemplo: “você ouvinte”, este tipo de expressão 

possibilita ainda mais esta individualidade do receptor.  

O rádio possibilita diversas reproduções de sentidos. Isto gera uma reflexão das 

maneiras de estudar os sentidos provocados nos ouvintes, através de um programa de 

rádio.O rádio é um dos meios de comunicação que pode estar em qualquer lugar, seja no 

carro, no ônibus, na rua e também em um estádio de futebol, entre outros diversos 

exemplos, que permite a execução de qualquer outra tarefa, mesmo ao ouvir o rádio.  

 O rádio possui outra característica importante para a compreensão das 

mensagens, que é a repetição de informações, que também implica na interpretação do 

ouvinte, que ele possa entender a mensagem que o veículo está querendo repassar. 

A mídia radiofônica, assim como os outros meios de comunicação, apresenta 

características peculiares, como os gêneros radiofônicos particularmente específicos do 

veículo. Barbosa Filho (2003), fala da capacidade do rádio tornar seus programas flexíveis 

na sua programação, de acordo com a audiência, que ao mesmo tempo permite que 

transmita algo para milhões de ouvintes, voltado para cada indivíduo de forma singular. 

            Diante dos processos produtivos que avançam em termos tecnológicos e de 

conteúdos, o rádio visa qualificar estratégia de captura e fidelização do seu ouvinte. Neste 

sentido, entende-se que o campo radiofônico lança mão de ações que visam rotineiramente, 

vincular o ouvinte à sua programação. São os contratos de leitura, conforme Eliseo Verón, 
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para entender a relação que se estabelece entre emissor e receptor. Nessas condições, 

Salomão (2003) explica a efetivação deste contrato. 

 

Os contratos podem ser entendidos como um acordo afetivo-intelectivo que os 

media e públicos estabelecem entre si. Os contratos revelam a opção do receptor 

não apenas por um modo de se mostrar o mundo, mas denotam definições a 

partir de identificações e representações que se estabelecem a partir do político e 

do ideológico, da ética e a moral, o estético e o psicológico. (SALOMÃO, 2003, 

p.01). 

 

A partir destes contratos, os veículos de comunicação passam a difundir as 

informações de acordo com a as exigências do público. Conforme explica Salomão (2003) 

a busca pela identificação e aproximação com o receptor é uma das maneiras pelas quais as 

mídias estão sempre renovando os contratos. Os contratos de leitura estabelecem um pacto 

nas relações midiáticas, pois é através do reconhecimento do receptor que ele passa a 

estabelecer um vínculo com o produto midiático. 

Na recepção radiofônica Salomão (2003) considera que há dois compromissos 

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

preferência.” (SALOMÃO, 2003, P. 06). Desde o momento que o ouvinte liga o aparelho 

radiofônico, ele está se reconhecendo a partir do local que é construído para ele pelo 

enunciador. Quando o ouvinte seleciona a emissora, ele está aderindo o mesmo que muitos 

ouvintes, mas a relação estabelecida entre ele e o locutor do programa faz com que o 

receptor sinta-se próximo do locutor e da emissora, este fato comprova-se na pesquisa a 

partir das respostas dos entrevistados, onde eles atrelam a importância do rádio e do 

programa em suas vidas. 

                                                                                                                                           

Os contratos de leitura fundamentam, por assim dizer, o caráter de permanência 

da audiência de um determinado programa/emissora. É o conjunto de elementos 

de caráter discursivo, hermenêutico, estético etc que levam o público a 

estabelecer um acompanhamento continuado e rotineiro de um determinado 

produto mediático. É a contratação espontânea que fazem, no caso do rádio, 

receptores e emissoras. E o ouvinte vale-se do contrato para garantir que 

cláusulas como pontualidade, regularidade, perfis de plasticidade e formas e 

maneiras de dizer as coisas do mundo serão aquelas que ele pactuou com a 

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

(SALOMÃO, 2003, p. 08) 
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Quando o receptor opta por ficar informado através do rádio ele já está 

demonstrando a sua postura diante do campo da informação. Escolher a mídia radiofônica 

ao invés de consumir outros meios de comunicação se deve as próprias características tão 

específicas desta mídia.  

 

Desde que o rádio adotou o conceito de obra fechada e estruturou suas 

transmissões a partir de programas, as emissoras de rádio reescreveram o próprio 

perfil do discurso radiofônico, da audiência, viabilizando, a partir daí, os 

contratos de leitura. No início, as transmissões radiofônicas não estavam sujeitas 

a uma grade de programação e de horário. As emissoras, dentro de um 

determinado horário, transmitiam continuamente ou peças literárias, musicais ou 

mesmo a leitura dos jornais do dia. (SALOMÃO, 2003 p. 10) 

 

Os contratos de comunicação no rádio só tornou-se viável a partir da construção 

dessa linguagem tão própria deste meio. A fala no rádio oportuniza informar o receptor a 

partir do seu próprio cotidiano. A estrutura do programa permite que o ouvinte faça as suas 

escolhas, que ele decida a partir da programação o que lhe interessa e com o tipo de 

informação ele se identifica, pois neste espaço acontece a realização simbólica, de 

interpretação e conexão com o mundo.  

O rádio possui também características que exerce uma função social. Essa função 

pode ocorrer de diversas formas, tanto como fornecedor de informações de empregos, 

serviços, como atuante na vigilância do cidadão. Podendo também contribuir para a 

formação cultural e também pode ajudar em projetos ou divulgações de ideias comunitárias 

e pessoais. 

  A atuação da mídia como função comunitária é uma singularidade do rádio, 

deste modo o ouvinte tende a participar diretamente e indiretamente nas ações cotidianas 

da comunidade que está inserido. 

Barbosa Filho (2003) aborda os diferentes Gêneros Radiofônicos, como forma de 

melhor compreensão de análise desta mídia. Entre os gêneros relacionados, se encontram: 

Gênero Jornalístico, Gênero de Entretenimento, Gênero Educacional-Cultural, Gênero 

Publicitário, Gênero Propagandístico, Gênero de Serviço e Gênero Especial. Dentre os 

gêneros citados os únicos que não definem o programa radiofônico Show da Manhã, são: 

educacional-cultural, entretenimento e especial. 

O Gênero de Serviço, por exemplo, por se tratar de uma espécie de apoio as 

necessidades reais e imediatas de toda a população ao alcance do sinal transmitido pela 
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emissora de rádio, está diretamente ligado as particularidades do programa e também as 

características em que o meio radiofônico está inserido. 

Ao falar em mídia radiofônica não podemos esquecer de mencionar a ascensão da 

internet. As diferentes transformações tecnológicas que ocorreram desde o surgimento da 

televisão até a invenção do computador, já apontavam novas perspectivas no que diz 

respeito às novas alternativas de se fazer jornalismo assim como novas opções para o 

receptor receber as informações. 

A primeira conexão à web no Brasil foi feita em janeiro de 1991, e em 1994 a 

Embratel começou a oferecer acesso à rede. Conforme explica Martins (2008) o marco 

inaugural da internet comercial no Brasil se consolidou a partir da criação do Comitê 

Gestor, que foi no ano de 1995. Este Comitê Gestor é a entidade responsável pela rede 

mundial de computadores no país. O Comitê Gestor é responsável também por administrar 

os nomes dos domínios no Brasil, a interconexão de redes nacionais e internacionais, além 

de representar a web em organismos internacionais relacionados à internet no mundo.  

 

 Um viés para uma nova definição da radiofonia passa pela configuração 

das novidades presentes na webradio. Os gêneros no rádio tradicional possuem 

uma configuração clara e precisa, já que seu universo é apenas sonoro. Com a 

internet, porém, os gêneros conhecidos se reconfiguram, aparecendo de formas 

novas na radiofonia. Inclusive, poder-se-ia dizer que um novo conceito de 

radiodifusão deveria ser traçado com o advento do rádio na internet, porque há o 

surgimento de novos gêneros e de novas formas de interação. (MARTINS, 2008, 

p.18) 

 

 

Estas novas configurações no que diz respeito ao rádio, permite também um outro 

tipo de interação com o público, uma vez que antes que a mídia radiofônica era apenas 

sonora e agora na internet disponibiliza imagens e textos escritos. 

 

 

 

 

 No campo do jornalismo, são muitas as transformações ocorridas com o advento 

da internet. Alguns jornalistas da chamada “geração da máquina de escrever” 

ainda não conseguem se adaptar  totalmente às novas rotinas e aos novos  modos 

de produção digitais. Não é possível afirmar, no entanto, que o produto  

jornalístico seja melhor agora, mas é incontestável que a web proporcionou 

transformações profundas nas redações e no trabalho. (MARTINS, 2008,  p. 36) 
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É impossível desconsiderar tais mudanças. As mídias mais antigas acabam se 

adaptando as mais modernas e vice-versa. Acreditava-se que com a chegada da televisão o 

rádio iria desaparecer, mas com as novas reformulações e com novas perspectivas o rádio 

não perdeu o seu legado. Hoje, com a internet e com as inúmeras possibilidades de estar 

disponível em qualquer lugar do mundo faz com que a mídia radiofônica mesmo que com 

novas tendências ainda mantenha e/ou conquiste um novo público. 

Na sequência, traz-se à tona algumas referências e percepções de pesquisas de 

recepção do rádio e o meio rural. 

 

2.1 RECEPÇÃO DO RÁDIO E O MEIO RURAL 

 

Os estudos de recepção no rádio ainda são poucos explorados. Na sua grande 

maioria os estudos de recepção estão associados às pesquisas de recepção televisiva, onde 

se busca analisar a audiência dos meios. Para se estudar a recepção de um público rural, é 

necessário mergulhar em algumas pesquisas onde este contexto e este público já tenham 

sido investigados em outros estudos de recepção. 

Segundo Jacks (2008), na década de 1990, o rádio foi objeto de estudo em apenas 

50 pesquisas referentes a teses e dissertações no Brasil. A partir da perspectiva da recepção 

dez dissertações de mestrado abordam a recepção em suas pesquisas. Desses dez estudos, 

um deles trata diretamente a questão da mídia e a recepção rural, o trabalho de Wilson 

Fonseca Júnior (1998), Alô Pantanal: Estudo sobre a relação entre um programa de rádio e 

três comunidades rurais do município de Corumbá, MS; e a outra pesquisa que se 

aproxima do mesmo tema se refere ao trabalho de Jairo Grisa, Os sentidos culturais da 

escuta: Rádio e audiência popular (1999). 

Na pesquisa de Fonseca Júnior (1998), o autor estuda a relação do programa 

radiofônico Alô Pantanal, com três comunidades rurais. Fonseca, Júnior (1998) considera 

em seu estudo, que o conteúdo que mais agrada a maioria dos ouvintes, tanto rurais quanto 

urbanos, são as veiculações de avisos públicos. Esse tipo de conteúdo midiático, por vez, 

está de uma forma ou de outra atrelado ao interesse de cada receptor. 

Sobre a recepção do rádio no meio rural, ainda com base no estudo de Fonseca 

Júnior (1998) os ouvintes tomam decisões de acordo com o que lhes é proposto, a partir 

das experiências cotidianas de cada ouvinte. Se o receptor rejeita certas informações, não 
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significa que ele se posiciona de maneira crítica diante do programa, mas sim que 

identifica nesses conteúdos uma certa resistência naquilo que parece não lhe ser útil. 

Já a dissertação de mestrado do publicitário Jairo Grisa, publicada no livro 

Histórias de ouvinte: A audiência popular no rádio (2003), buscou entender a relação do 

meio radiofônico, a partir do programa “Comando maior”, apresentado pelo comunicador 

Sérgio Zambiasi da Rádio Farroupilha e nove mulheres ouvintes. A perspectiva desse 

estudo é voltada às interações das ouvintes com o programa, bem como aos sentidos 

culturais e questões contextuais e específicas da vida de cada receptora.  

No estudo de Grisa (2003), é possível perceber o quanto a produção de 

significados por parte das ouvintes está ligada ao “sentido de identidade configurado pela 

autoexpressão e autorreconhecimento, vigiado pelo profundo saber que as ouvintes têm do 

meio” (Grisa, 2003, p. 249).  O autor ainda elenca 11 possíveis sentidos culturais da escuta 

da rádio de audiência popular. Esses sentidos estão relacionados às apropriações das 

ouvintes, através do conteúdo midiático do programa radiofônico. 

Jacks (2008, p.213) entende que os estudos em torno do público rural, assim como 

em torno dos objetos pesquisados e suas problemáticas, “constituem uma contribuição 

importante, pois trazem para cena acadêmica questões emergentes e/ou urgentes da 

realidade social brasileira”. A autora destaca a relevância de se estudar a cultura de massa e 

a ligação com a cultura camponesa em relação às mudanças culturais ocorridas na 

produção rural, uma vez que essa mesma produção está se incorporando no mercado. E 

essas mudanças refletem até mesmo na recepção midiática. 

Em termos empíricos, de acordo com os estudos dos anos 1990 mencionados 

anteriormente por Jacks (2008), os trabalhos em que o processo de comunicação é 

discutido no meio rural, revelam que os conteúdos midiáticos não interferem nas práticas e 

convicções desses receptores referidos nessas pesquisas. Segundo Jacks (2008), o que 

acontece no máximo é um processo de hibridação da cultura local com a “cultura urbana”.  

Jacks (2008) ainda considera que o público rural analisado nesses estudos consegue 

assimilar informações que muitas vezes lhes causa estranheza, porém os receptores acabam 

não dominando ou se impondo diante desses conteúdos propostos pela mídia. A autora 

acredita que a partir disso o foco no contexto e nas experiências vivenciadas pelos 

receptores, se dá a recepção midiática pelo público rural. 

Nos anos 2000 tomamos como exemplos de pesquisas importantes na perspectiva 

da recepção e do contexto rural, a dissertação de mestrado de Graziela Soares Bianchi 
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(2003), Rural Vivido e Midiatizado-relações simbólicas e sentidos produzidos a partir da 

escuta dos programas radiofônicos Hora do Chimarrão e Brasil de Norte a Sul por 

ouvintes das comunidades rurais Linha Batistela, Povoado Coan e Linha Bigolin, e a 

monografia de conclusão de curso de Maicon Elias Kroth (2003), Prog/rama de auditório 

itinerante: Estudo de caso da Rádio Venâncio Aires.  

A pesquisa de Bianchi (2003) é voltada à investigação a partir das configurações 

entre o “rural vivenciado e midiatizado”, que envolve o processo comunicacional desde as 

lógicas discursivas da produção midiática, no produto que veicula até a geração de sentidos 

na recepção. Dentro do conteúdo analisado, Bianchi (2003) elenca a música dos programas 

como sendo um dispositivo que remete aos ouvintes um sentido de ruralidade, pois as 

temáticas referenciam ao homem do campo, o sertanejo e o cotidiano no meio rural. Os 

sentidos e as significações e ressignificações na vida cotidiana dos receptores e de que 

modo contribuem na constituição do rural midiatizado foram outros aspectos estudados 

pela autora. 

No estudo de Bianchi (2003), também buscou-se estudar a importância das 

notícias apresentadas pelos dois programas tanto em suas constituições quanto na vida 

cotidiana dos ouvintes.  A autora constatou que o consumo midiático não ocorre de forma 

linear porque ele é atravessado por outras mediações cotidianas como o trabalho, a família, 

a escola. Entretanto, a própria mediação rural nesse estudo atravessa todas as demais 

mediações. 

 Segundo Bianchi (2003), o espaço rural como mediação está ligado às práticas 

comunicacionais e sociais. As particularidades do meio rural comparadas as do meio 

urbano diferem em vários aspectos, entre eles as relações sociais, culturais e a própria 

economia, configura esse meio como sendo tão específico. Dessa forma acontecem as 

apropriações de sentidos de maneira muito singular por parte de cada receptor. Essas 

características tão presentes no meio rural podem ser facilmente identificadas em virtude 

de ser tão próprias do rural. 

Bianchi (2003) verifica também que as notícias que mais interessam os ouvintes 

são as que dizem respeito ao meio rural, mesmo que haja uma certa insatisfação por parte 

dos receptores em relação ao espaço limitado para essas informações. A autora considera 

na pesquisa que o receptor contribui e muito na construção e na produção de sentidos. A 

apropriação do conteúdo midiático por parte do receptor se dá a partir das mediações. 
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A pesquisadora Bianchi (2003) considera que o rádio faz parte da constituição da 

vida desses ouvintes. Além de um instrumento de comunicação, ele passa a fazer parte da 

história e sentimentos dos receptores. 

Na pesquisa de Kroth (2003), o estudo é voltado às representações e às 

características de auditório e itinerância do Programa Gente Nossa da Rádio Venâncio 

Aires AM. O pesquisador busca estudar a receptividade dentro do contexto local e global. 

Kroth (2003) aborda no estudo a teoria sobre comunicação e sua conseqüência na cultura 

social, assim como a recepção e seus sentidos. 

A recepção nesse caso e as intenções do emissor para com o receptor são pontos 

importantes do estudo. Kroth (2003) considera que o reconhecimento do público diante das 

estratégias do programa itinerante faz com que tanto os ouvintes quanto o auditório fiquem 

contagiados pelo conteúdo midiático. Na pesquisa de Kroth (2003), o receptor foi 

analisado a partir de sua motivação e interação com o programa.  

Diante das pesquisas no âmbito da recepção, se percebe que o processo 

comunicacional deixou há muito tempo de ser o modelo proposto pelas teorias críticas e 

funcionalistas, o processo se tornou muito mais complexo. Há produção de sentido tanto 

dos emissores quanto dos receptores. O significado desse processo de recepção ocorre 

através da geração de sentidos dos próprios ouvintes.  

  

As rádios populares, estudadas por alguns dos trabalhos analisados, necessitam, 

portanto, conhecer o cotidiano e a cultura dos grupos a que se destinam, para 

construir uma programação com a qual o indivíduo realmente se identifique. 

(JACKS, 2008, p. 135) 

 

 

O receptor é um sujeito ativo no processo de recepção, ele constrói significados a 

partir do poder de escolha em consumir aquilo que lhe convém. A recepção se dá através 

das particularidades e da subjetividade de cada um, ou seja, a recepção passa a ser única e 

distinta. “O ambiente da recepção modifica a atenção e a retenção da informação pelo 

receptor, podendo um mesmo produto ser recebido de formas diferentes.” (JACKS, 2008, 

p. 135) 

Os ouvintes precisam se identificar com o meio, pois é através das interações, 

assim como dos interesses do receptor em consumir tal produto midiático, que a recepção 

acontece. “A comunicação popular torna-se significativa para os receptores à medida que 
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se aproxima de seu cotidiano e torna-se útil a eles, fornecendo informações pertencentes ao 

seu mundo.” (Jacks, 2008, p. 137) 

 Jacks (2008) entende que o público rural se difere do urbano em vários âmbitos. 

A classe social e a cultura dos ouvintes rurais, assim como o próprio contexto social fazem 

com que os receptores rurais reelaborem os conteúdos midiáticos a partir de suas vivências 

e valores. 

 No item a seguir será descrito  algumas características da Rádio 14 de Julho AM - 

1420 khtz, onde programa Show da Manhã é veiculado. 

 

2.2 A RÁDIO 14 DE JULHO AM -1420 KHTZ 

 

 O tema proposto desta pesquisa está relacionado ao interesse em estudar o meio 

rádio. Objetivou-se estudar o programa Show da Manhã da Rádio 14 de Julho AM - 1420 

Khtz, em virtude dos 36 anos da Rádio em Júlio de Castilhos e a sua abrangência regional. 

O fator determinante para a consolidação deste estudo tem a ver com a curiosidade da 

pesquisadora de inserir-se no meio rural para concluir tal investigação. Assim, vivenciar na 

prática e compreender a interpretação do ouvinte e os usos que os mesmos fazem do 

produto midiático. 

A Rádio 14 de Julho AM - 1420 Khtz é uma rádio que fez e ainda faz história na 

cidade de Júlio de Castilhos - RS. Ela foi fundada em 1976 pelo até então diretor e 

proprietário Sérgio Barcelos. Há 8 anos o radialista está afastado da rádio devido 

problemas de saúde. Hoje, suas filhas Alessandra Barcelos e Vivian Barcelos assumiram a 

coordenação da rádio. Desde novembro de 2011 Ângela Machado passou a gerenciar a 

rádio e com isso muitas mudanças vem ocorrendo no veículo radiofônico.  

A advogada Ângela Machado é a gerente administrativa e comercial da Rádio 14 

de Julho AM - 1420Khtz. Ela já trabalhou em outros meios de comunicação, já tinha uma 

certa experiência e foi convidada para gerenciar a 14 de Julho AM-1420 Khtz. Em 

entrevista Ângela falou sobre as mudanças que a Rádio está enfrentando. A Rádio está 

passando por algumas modificações, mas reestruturar uma Rádio de 36 anos que já tem um 

público fidelizado, é um tanto quanto arriscado, entretanto a advogada garante que essas 

mudanças foram necessárias para o meio de comunicação acompanhar a “passos largos” a 

evolução do mundo aqui fora. 
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A Rádio 14 de Julho AM-1420 Khtz está sendo reestruturada tanto no que se diz 

respeito a própria estrutura física quanto as novas adequações dos programas. Outra 

alteração que ocorreu na Rádio tem a ver com a equipe de profissionais, onde alguns foram 

demitidos e outros contratados. Ângela não teme a essas mudanças. Ela acredita que estas 

transformações “radicais” são imprescindíveis, uma vez que a própria cidade de Júlio de 

Castilhos está crescendo rapidamente, e os meios de comunicação estão evoluindo cada 

vez mais. 

A gerente da rádio se preocupa em criar uma identidade para os programas e para 

a própria emissora. O conceito da nova administração está centralizado na modernização 

da Rádio e na busca de se fazer um jornalismo de qualidade. Outro objetivo está nas 

transmissões das notícias onde prima-se ainda mais pela instantaneidade. 

A Rádio 14 de Julho AM-1240 Khtz não conta com nenhum jornalista formado, 

por isso uma das metas é contratar pelo menos um jornalista ainda este ano. A rádio 

também possuía um site, mas o mesmo foi criado apenas para a transmissão do programa 

via web. Segundo a gerente, o site ficou “esquecido” durante algum tempo e agora será 

uma ferramenta importante nesta nova fase do meio radiofônico. O endereço eletrônico do 

programa está sendo remodelado, e a ideia principal concentra-se na inovação desta nova 

página da internet. A gerente acredita que outros links noticiosos poderão estar disponíveis 

no portal da rádio, tornando algumas informações de outras fontes acessíveis ao público.  
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PROGRAMAÇÃO RÁDIO 14 DE JULHO AM 

SEGUNDA À SEXTA 

HORÁRIO PROGRAMA COMUNICADOR 

05:50 às 6:00 Oração de Abertura Gravado 

06:02 às 07:00 Musical Gaúcho Gravado 

07:00 às 11:05 Show da Manhã (programa de notícias) Gabriel Barcellos 

11:10 às 11:25 Região em Foco (programa específico com notícias 

das cidades da região) 

Gabriel Barcellos 

11:30 às 11:50 Panorama Esportivo (programa com informações 

sobre esporte) 

Gabriel Barcellos 

11:50 às 12:00 Programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Júlio de Castilhos e Pinhal Grande 

 

12:05 às 12:10 Programa da Cotrijuc  

12:15 às 12:30 Hora do Aviso Gabriel Barcellos 

12:30 às 13:00 Giro da Notícia (programa com notícias) Gabriel Barcellos 

13:00 às 14:30 No Rio Grande é Assim (programa gaúcho) José da Silva 
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14:30 às 18:00 Alô 14 (programa com músicas variadas) Fabiano Portela 

18:00 às 19:00 Entardecer Sertanejo José da Silva 

19:00 às 20:00 A Voz do Brasil  

20:10 às 23:00 Bay Night Gravado 

 

SÁBADO 

05:50 às 06:00 Oração de Abertura Gravado 

06:02 às 07:00 Musical Gaúcho Gravado 

07:00 às 11:05 Show da Manhã  Gabriel Barcellos 

11:15 às 11:20 Paróquia de Pinhal Grande  

11:25 às 11:30 Paróquia de Julio de Castilhos  

11:35 às 11:50 Panorama Esportivo (programa com informações 

sobre esporte) 

Gabriel Barcellos 

11:50 às 12:00 Programa da Farsul  

12:05 às 12:10 Programa Cotrijuc  

12:15 às 12:25 Programa Hora do Aviso Gabriel Barcellos 
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12:30 às 12:50 Programa Giro da Notícia  

13:00 às 13:30 Prefeitura de Pinhal Grande  

13:30 às 14:00 Câmara de Pinhal Grande  

14:00 às 18:00 Programa Gravado  

18:00 às 18:05 Oração da Ave Maria  

18:05 às 23:00 Programa Gravado  

 

DOMINGO 

07:00 às 07:10 Oração de Abertura  

07:10 às 09:00 

     

Programa os Serranos Gravado 

09:00 às 09:30 Programa Sheicho no Ie  

09:30 às 10:30 Transmissão da Missa  

10:30 às12:00 Canti Italiani (programa italiano) Saulo Felin 

12:00 às 12:30 Programa da Igreja Evangélica Assembléia de Deus  

12:30 às 23:00 Programação Automática  
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2.3 O PROGRAMA SHOW DA MANHÃ 

 

            O programa Show da Manhã faz parte da programação diária da rádio 14 de Julho 

AM-1240 Khtz. O objeto empírico desta pesquisa é a recepção do programa. O estudo 

parte da análise de como os receptores de três comunidades do município de São Martinho 

da Serra - RS, município vizinho de Júlio de Castilhos recebem e (re) elaboram as 

informações apresentadas no programa. 

O programa Show da Manhã vai ao ar de segunda à sábado, das sete horas da 

manhã até às onze horas e cinco minutos. Durante dez anos Luiz Alberto Rubin apresentou 

o programa, com as novas mudanças ele foi demitido e em fevereiro deste ano o radialista 

Gabriel Barcelos assumiu o posto. Além de apresentar o Show da Manhã, Gabriel também 

atua como repórter, locutor e produtor do mesmo.   

As notícias apresentadas no programa radiofônico são diárias, com abordagem 

local, nacional e mundial. O programa é diversificado, o ouvinte confere a previsão do 

tempo, notícias esportivas, números da loteria e do mercado financeiro. Das sete horas às 

oito horas, o programa é voltado as informações rurais, tanto de Júlio de Castilhos e região, 

como do Rio Grande do Sul, Brasil e do mundo. Os gêneros que definem o programa são: 

jornalístico, publicitário, propagandístico e de serviço. Conforme já assinalou-se no 

capítulo 2, onde trata-se sobre o rádio na atualidade. 

Na programação sempre há entrevistas e o ouvinte também fica sabendo as 

cotações dos produtos agropecuários. Ao longo do Show da Manhã, acontece também o 

plantão policial e do trânsito. Informações da rodoviária e do hospital também estão 

incluídas. Entrevistas sobre assuntos locais e em cadeia com a rádio Gaúcha, e boletins via 

rádio web, também fazem parte da grade do programa. Há também a participação diária da 

assessoria de imprensa da prefeitura de Júlio de Castilhos com informes da prefeitura. No 

programa não há inserções musicais e nem a participação do ouvinte. O que separa um 

bloco do outro são os comerciais. 

O programa Show da Manhã é apresentado a partir de um roteiro predefinido pelo 

apresentador. O Show da Manhã é estruturado a partir das notícias que saem na mídia, 

principalmente aquelas que estão em sites de notícias da internet ou nos jornais impressos. 

O radialista também se pauta pelos acontecimentos excepcionais que ocorrem em Júlio de 

Castilhos, bem como as informações de utilidade pública que possivelmente interessam aos 

ouvintes da região.     
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 O objeto empírico deste estudo é a recepção do programa radiofônico Show da 

Manhã, mais especificamente no horário em que são apresentadas as informações rurais, 

ou seja, das 7 horas às 8 horas da manhã.  

Partiu-se do pressuposto que estudar-se-ia a recepção de todo o programa, ou seja, 

a recepção que ocorre durante as quatro horas do programa, mas segundo todos ou 

ouvintes que foram entrevistados o único momento do programa que lhes interessa é no 

primeiro horário, logo os ouvintes que não desligam o rádio mudam de estação. Esta parte 

da pesquisa será discorrida no capítulo 4. Na sequência, apresenta-se a estrutura do 

programa radiofônico enfatizando a primeira hora de veiculação do mesmo. 
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Descrição da primeira hora da exibição Programa Show da Manhã 

Rádio 14 de Julho AM-1420 Khtz “ Desde o amanhecer com você” 

 

Programa exibido no dia 19 de março de 2012. 

 

Horário Conteúdo 

 

 

 

 

7 h 

 

 

Fase da lua 

Data e hora 

Mensagem do dia                                                                                                                                                       

Comemorações do dia (profissões e santos) 

 histórias de personalidades que nasceram no dia da 

apresentação do programa. 

 

 

 

 

7h e 10 

 

 

Temperatura/previsão do tempo para toda a semana 

em Júlio de Castilhos.  

Na sequência entra o repórter  de São Paulo, trazendo 

a previsão do tempo para todo o RS (Instituto de 

metodologia SOMAR e radioweb) 

 

 

 

 

 

7 h e 12 

 

 

Indicadores econômicos: cotação do dólar, euro, 

poupança, taxa selic, o valor do ouro, salário mínimo 

e salário mínimo regional, milho, trigo, soja, feijão, 

arroz, batata, boi, vaca, cordeiro, suíno, ovos, leite, 

mel. 

Agência Radioweb com o repórter Marcelo Vaz, 

Indicadores agropecuários,  a cotação dos produtos 

em algumas regiões do  país (São Paulo, Paraná, Mato 

Grosso e RS). 

Comerciais 
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Temperatura , resultado dos jogos/ loteria Federal. 

 

 

7 h e 21 

 

 

Informações sobre esportes em Júlio de Castilhos  

Agência Radioweb de Porto Alegre, informações 

sobre esportes na capital gaúcha 

 

7 h e 23 

 

 

Agência Radioweb, Informações sobre esportes a 

nível nacional e mundial 

 

 

7h e 26 

 

 

Ainda informações sobre Esportes 

 

 

7h e 29 

 

 

Temperatura 

Intervalo 

Ofertas supermercado 

 

 

 

7h e 34 

 

 

Eventos de Júlio de Castilhos 

Notícias rurais de âmbito nacional 

Entrevista com o ministro da agricultura, Mendes 

Ribeiro Filho 

Notícias de Júlio de Castilhos 
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7h e 41 

 

 

Informações sobre um hotel Fazenda de Júlio de 

Castilhos 

 

7h e 44 

 

 

Temperatura 

Intervalo 

 

 

 

 

7h e 49 

 

Temperatura 

Notícias sobre o município de Júlio de 

Castilhos/voltadas ao homem do campo 

Correspondente Ipiranga Rádio Gaúcha Sat  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  Como percurso metodológico, foi proposta uma pesquisa qualitativa, onde 

combinou-se a observação participante como técnica de coleta de dados e a entrevista em 

profundidade. Com o uso dessas duas técnicas metodológicas, foi possível inserir-se nas 

casas dos ouvintes para desvendar o modo em que ocorre a recepção do programa 

radiofônico Show da Manhã.  

            A metodologia que foi utilizada no trabalho foi o Estudo de Recepção. Através 

desta técnica, foi possível identificar a maneira que os ouvintes se apropriam e fazem uso 

das informações veiculadas no programa radiofônico em questão, e principalmente buscou-

se conhecer o espaço onde ocorrem as mediações, afinal é nesse contexto que o receptor 

constrói sentidos e ressignificações na sua vida cotidiana. 

 As autoras Nilda Jacks e Ana Carolina Escosteguy (2005) entendem que as 

instituições a que pertence o receptor, assim como escola, empresa, igreja, partidos, 

família, etc., são fundamentais para entender o processo de recepção.  Portanto buscou-se 

analisar o contexto socioeconômico e cultural de cada receptor, para melhor entender a 

relação dos mesmos com o programa radiofônico, e também a relação que se estabelece 

com a Rádio 14 de Julho AM, onde está inserido o programa e com o meio rádio de uma 

forma geral. 

Diante desta perspectiva metodológica, também buscou-se pesquisar referências 

teóricas que pudessem corroborar na pesquisa. Foi necessário abordar pontos importantes 

no que diz respeito ao Estudo de Recepção. Para entender o processo, foi necessário 

contextualizar os estudos culturais, as mediações e a própria recepção, a partir de alguns 

autores. 

Para entender a complexidade dos estudos culturais, Escosteguy (2004) contribuiu 

para delinear e apresentar este campo de estudo dentro do trabalho, a fim de descrever a 

importância destes estudos para a pesquisa de recepção. Na perspectiva teórica de Martín- 

Barbero (1987) foi possível constatar na pesquisa empírica as contribuições que ele trouxe 

para o estudo, afinal é a partir das mediações propostas pelo autor que a recepção acontece.  

Para referir-se ao estudo de recepção Cogo (2008) e Jacks (1999) conceituam a 

recepção a partir das mediações, das práticas sociais e também da identidade cultural. 

A coleta dos dados da pesquisa iniciou pela seleção dos entrevistados. Selecionar 

os entrevistados não foi uma tarefa tão difícil, uma vez que em um município pequeno a 
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maioria das pessoas se conhecem, logo é mais fácil chegar nas famílias que consomem o 

produto midiático que está sendo abordado. A partir do primeiro contato com todos os 

entrevistados já foi possível detectar que eles escutavam a primeira hora de veiculação do 

programa radiofônico. Por isso optou-se por estudar a recepção que ocorre apenas neste 

momento, ou seja, das sete horas até às oito horas da manhã. O interesse dos entrevistados 

neste horário justifica-se pelo conteúdo que é veiculado, e também pelo contexto social de 

cada um. 

            Na ida à campo a pesquisadora deparou-se com algumas dificuldades, como por 

exemplo encontrar toda a família em casa na hora da escuta do programa. Então as 

entrevistas foram remarcadas para serem feitas em um outro período do dia, onde seria 

mais fácil conversar com todos  os ouvintes.  

          A partir da elaboração de um questionário com perguntas semiestruturadas foram 

realizadas entrevistas semiabertas, individuais em profundidade. Entrevistas deste tipo 

tendem a ser mais intensas, pois as respostas se dão a partir da experiência subjetiva de 

cada um. As entrevistas foram gravadas, com ouvintes assíduos do programa radiofônico 

Show da Manhã, moradores do interior do município de São Martinho da Serra - RS. 

Pretende-se no capítulo 4.1 descrever o perfil de cada ouvinte e da sua respectiva 

comunidade. 

  Segundo Duarte (2005) a contribuição do entrevistado pode ser intensa, por isso a 

importância de se utilizar a técnica da entrevista em profundidade nesta pesquisa. 

 

 

A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base 

em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir 

da experiência subjetiva de uma fonte selecionada por deter informações que se 

deseja conhecer. (DUARTE, 2005, p. 62)  

 

 

Alguns eixos das entrevistas trazem à tona questões relacionadas às características 

pessoais e socioeconômicas dos entrevistados. Objetivou-se abordar também a frequência 

que cada ouvinte consome o produto midiático que está sendo estudado, bem como a sua 

relação com o meio. Outros pontos importantes que foram abordados nas entrevistas com 

os ouvintes, foi o perfil sociodemográfico de cada um, a relação com o meio rural, a 

importância e/ou ligação com o rádio e a escuta do programa. 
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No questionário os entrevistados tiveram que responder algumas questões básicas 

para se estudar a recepção. A própria mediação estrutural proposta por Orozco Gómez 

(1991) apud Jacks (1999) parte dos elementos identitários de cada sujeito, por isso os 

receptores responderam a idade, sexo, religião, escolaridade e estrato socioeconômico. No 

estudo de recepção estes fatores são muito importantes, pois influem na maneira que os 

mesmos apropriam-se, elaboram e interpretam as mensagens veiculadas nos produtos 

midiáticos. 

A partir das mediações elencadas por Orozco Gómez (1991) apud Jacks (1999) 

elas podem ser divididas em: individual, situacional, institucional e videotecnológica, por 

isso os receptores responderam se escutam sozinhos ou não o programa radiofônico, onde 

costumam escutar o programa e se acessam outros meios de comunicação. 

Para a efetivação da pesquisa de campo foram realizadas entrevistas nas casas dos 

ouvintes do interior de São Martinho da Serra - RS. Foi fundamental conhecer um pouco 

da realidade em que vivem os entrevistados, para melhor refletir sobre as respectivas 

realidades.  

Através de um contato prévio com algumas pessoas das comunidades,  foi 

possível  selecionar três famílias de localidades diferentes que escutam o mesmo  programa 

todos os dias. Pela dificuldade de acesso a essas localidades, bem como o custo e o tempo 

despendido foram escolhidas três famílias. E tratando-se de uma pesquisa acadêmica, 

entrevistar sete pessoas foi suficiente para obter-se uma amostra considerável, e assim 

desenvolver a pesquisa empírica 

Pensar no contexto em que estão inseridos os receptores, as suas vivências 

passadas e quais são as posições e/ou lugares que ocupam ao falar e responder sobre sua 

própria história de vida, foram fatores determinantes para a análise das entrevistas, e 

considerações a respeito dos sentidos dados pelos sujeitos às mensagens radiofônicas. 

A pesquisa bibliográfica serviu também para fundamentar os objetivos propostos, 

e principalmente contribuir na análise da coleta dos dados que é discutida no capítulo 4.  

Levando-se em consideração que o contexto onde se encontra o produto midiático 

não é mesmo contexto dos receptores buscou-se também conhecer as duas realidades. 

Na sequência, trar-se-á  a análise dos sentidos dados pelos receptores. O 

questionário completo pode ser consultado no anexo que consta no final da pesquisa. 
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4.  A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO PÚBLICO RURAL DO PROGRAMA 

SHOW DA MANHÃ 

 

 Neste capítulo é apresentado e discutido as análises do material coletado e dos 

elementos que foram investigados. Para a amostra foram escolhidas três famílias 

pertencentes à comunidades rurais distintas. A família 1 reside em Boqueirão, a família 2 

reside em Rincão dos Albinos e a família 3 reside em Rincão dos Trindades. As três 

comunidades fazem parte do município de São Martinho da Serra situadas na região centro 

do estado do Rio Grande do Sul e próximas da cidade de Santa Maria. Buscou-se 

selecionar as famílias de acordo com a assiduidade que as mesmas escutam o programa 

radiofônico. A questão das comunidades se deu pelo alcance da emissora na região e por 

serem as mais próximas da sede do município. 

Para tanto buscou-se alguns dados sobre a cidade de São Martinho da Serra-RS, 

os mesmos contribuíram na concretização da pesquisa. Segundo o Censo de 2010 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia da cidade está 

centrada na agropecuária. A população da cidade concentra-se na maior parte na zona 

rural. Estima-se que mais de 3 mil pessoas residem em São Martinho da Serra. Cerca de 2 

mil pessoas residem na zona rural, sendo que existem 13 localidades interioranas. 

As três famílias que foram entrevistadas foram muito receptivas no que diz 

respeito a participação na pesquisa. As três comunidades em que as famílias estão inseridas 

estão localizadas no meio rural, contexto este fundamental para se entender a recepção 

deste público uma vez que esta sempre foi a intenção da pesquisadora. A comunidade de 

Boqueirão fica a cerca de 8 Km do centro do município, Rincão dos Albinos fica a 20 Km  

e Rincão dos Trindades fica a 13 km.  

As atividades econômicas da maioria dos entrevistados está na agricultura familiar 

e também sobrevivem com a aposentadoria rural já que pelo menos 6 dos 7 entrevistados 

são aposentados. 

Participaram da pesquisa quatro mulheres e três homens, sendo que três casais e 

mais uma filha de um dos casais. Pelo fato de quase todos os entrevistados serem pessoas 

mais velhas, a maioria não chegou a concluir o ensino fundamental uma vez que as 

dificuldades na época impediam que eles avançassem nos estudos. Todos os entrevistados, 

inclusive a mais jovem, acreditam que o campo é o melhor lugar para se ter uma melhor 

qualidade de vida, criar filhos e se evitar gastos. 
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A faixa etária dos entrevistados supera os 58 anos com exceção da mais jovem 

que tem 27 anos. Os três casais têm filhos, mas apenas a que foi entrevistada filha de um 

dos casais ainda reside no campo, os demais estão na cidade. 

Todos os entrevistados mostraram-se interessados em participar da pesquisa. 

Apesar dos ouvintes não compreenderem a dimensão da importância deles para o estudo, 

os mesmos embora tímidos concederam as entrevistas. 

Na sequência da pesquisa, será relatado um pouco da história de vida de cada um 

dos entrevistados. O perfil de cada um dos ouvintes e a sua relação com o meio radiofônico 

suscitará as discussões em torno dos usos e apropriações que cada um faz das notícias 

veiculadas no programa radiofônico Show da Manhã. 

 

4.1 PERFIL 

 

Neste capítulo será traçado o perfil de cada ouvinte que participou da pesquisa 

empírica. Estes receptores serão apresentados a partir do seu próprio contexto de acordo 

com as experiências cotidianas de cada um. Outro aspecto que será apontado é a relação 

que eles estabelecem com a mídia radiofônica e com os outros meios de comunicação. Na 

sequência os ouvintes que participaram da investigação respondendo as perguntas dos 

questionários
1
, serão situados na pesquisa. Junto com o perfil traz-se à tona a análise de tal 

material sócio-discursivo, pelo qual pode-se compreender as mediações, os usos, as 

apropriações , enfim o estudo de recepção e a complexidade do processo comunicacional 

que ocorre entre a produção radiofônica e o polo receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Os questionários foram aplicados nas casas dos ouvintes no mês de maio do decorrente ano. 
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DESCRIÇÃO DOS RECEPTORES QUE COMPÕEM FAMÍLIA 1 

 

4.2 Tereza  

 

Mãe de sete filhos e casada há 45 anos, Tereza Helena Guidolin Cechin mora no 

interior desde que nasceu. A aposentada de 63 anos mora na comunidade de Rincão dos 

Trindades há 31 anos. Ela mora apenas com o seu marido. Os filhos já casaram e foram 

embora da zona rural. 

Nem mesmo a aposentadoria fez com que Tereza deixasse de trabalhar. A 

aposentada é também doceira. A mesma também participa do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e com isso consegue aumentar a renda da 

família fornecendo pães, verduras e afins para a Secretaria de Educação do município de 

São Martinho da Serra. Tereza também é conhecida no município por fazer grandes 

quantidades de risoto. Ela é muito solicitada tanto para eventos públicos quanto 

particulares para confeccionar este prato que há tantos anos aprendeu a fazer. 

Tereza, apesar das dificuldades, chegou a concluir o ensino fundamental. É 

católica e muito devota de Nossa Senhora. Há dois anos ela se tornou ministra 

extraordinária da eucaristia. No município apenas cinco pessoas exercem esta função. Ela 

participa com frequência dos encontros da Pastoral do idoso. Uma de suas atribuições é 

levar a comunhão para os doentes. Tereza encontra nesta atividade um lugar para trocar 

ideias com o grupo a que ela pertence, mas também uma forma de ajudar o próximo. 

A aposentada vai pelo menos quatro vezes por mês em São Martinho da Serra e 

pelo menos uma vez por mês até a cidade de Santa Maria. Ela vai ao centro do município 

quando precisa levar as encomendas, ir ao posto de saúde ou receber no Banco. Ela garante 

que prefere o interior do que a vida agitada da cidade. 

A mídia radiofônica está presente em sua vida desde quando era criança. Seu pai 

comprou o primeiro rádio em 1955 quando Tereza tinha apenas seis anos de idade. 

“O rádio era a pilha e o pior que ia muitas pilhas no rádio. Quando terminavam 

as pilhas e nós não ia até a cidade ficávamos sem rádio, o que me deixava muito triste.” 

Tereza 

Tereza foi conhecer a televisão muitos anos depois, ela nem lembra ao certo que 

idade tinha na época. A chegada da televisão foi histórica tanto no mundo quanto na vida 

de Tereza, mas a novidade não ganhou tanto apreço como o rádio já tinha conquistado. 
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“O que eu mais gostava de ouvir no rádio eram as radionovelas, eu ficava 

imaginado como seriam aqueles personagens, sem falar que as histórias eram muito boas. 

Hoje em dia eu não gosto destas novelas da televisão.” Tereza 

O que mais agrada a Tereza na televisão é o telejornal da noite. Nos demais 

horários do dia a dedicação é quase que exclusiva para os afazeres e para o rádio. Ela adora 

ligar rádio de manhã cedo para ouvir o Programa Show da Manhã. Enquanto Tereza 

prepara o café vai ficando informada sobre a previsão do tempo e sobre as notícias que ela 

considera mais interessantes. 

“Eu gosto mesmo é de ouvir a previsão do tempo para saber qual roupa devo sair 

de casa e se o tempo vai favorecer a agricultura. Também gosto de ouvir os preços do 

soja, do milho e do feijão. Nós que moramos no campo temos que saber destas coisas, 

porque isso nos ajuda muito tanto na hora da venda quanto da compra destes produtos.” 

Tereza 

Tereza deixa muito evidente a importância do rádio em sua vida. Ela também fala 

da necessidade de se manter informada atrelando esta importância na sua vida cotidiana. 

As informações que Tereza recebe diariamente são apropriadas pela ouvinte a partir das 

suas práticas diárias. A previsão do tempo que é veiculada no programa radiofônico faz 

com que a ouvinte saiba o período certo para o plantio ou para a colheita, se ela deve sair 

de casa agasalhada ou não, ou ainda se deve carregar consigo um guarda-chuva. Os índices 

agropecuários que são transmitidos no programa radiofônico, também são apropriados pela 

receptora, uma vez que na hora de comercializar ou comprar um produto, torna-se mais 

fácil calcular os preços, já que a ouvinte encontra-se informada.  

Neste sentido, as mediações que são decorrentes são a cotidianidade familiar e a 

temporalidade social. O cotidiano é o lugar privilegiado para abordar o processo de 

recepção. È no dia-a-dia, que o receptor pode se soltar das amarras que carrega, 

confrontando-se consigo e mesmo, e compartilhando com a família as suas angústias.  

Outro lugar de mediação é a temporalidade social. Esta mediação refere-se à especificidade 

do tempo do cotidiano, o tempo que se repete regularmente como no caso do próprio 

veículo radiofônico que organiza-se pelo tempo da repetição e desta forma passa a fazer 

parte da vida dos sujeitos. 

 

Nesta reflexão, considera-se que as percepções da aposentada e o seu contexto 

justifica o seu consumo midiático. Escutar a primeira hora de um programa radiofônico 
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com notícias de interesse comum ao homem do campo, está relacionado ao contrato de 

leitura que se estabelece entre o comunicador e a ouvinte. A receptora sabe que quando 

sintonizar o rádio naquela emissora e naquele horário, receberá informações de seu 

interesse. 

Tereza nem lembra há quanto tempo escuta o programa, mas ela gosta muito. 

“Apesar de terem trocado o radialista eu continuo ouvindo, acho que não mudou 

nada o programa, está bom do mesmo jeito”. Tereza 

Raramente Tereza escuta todo o programa. Em função dos seus compromissos ela 

escuta mesmo até às oito horas da manhã. Tereza sente falta de ficar informada sobre os 

acontecimentos do seu município. Mediação esta, que está relacionada com a identidade 

cultural da receptora, pois a ouvinte se autorreconhece diante das informações veiculadas 

no programa, mas a mesma sente falta de ter acesso às informações específicas da 

comunidade que ela pertence. 

“Só fico sabendo do que acontece em São Martinho através da agente de saúde 

ou quando vou na prefeitura. Tinha que ter uma rádio no município. Seria muito útil”. 

Tereza 

Tereza quando fala sobre o rádio transmite uma emoção muito grande e exibe na 

sua casa um toca disco antigo, mas que ainda funciona. Ela conta que já gostou muito de 

ouvir músicas, mas que hoje prefere as notícias. Tereza considera fundamental escutar o 

programa Show da Manhã, pois é a partir destas informações que ela mantém-se informada 

sobre as notícias rurais, as quais para ela tem maior relevância.  

Conforme as mediações, a receptora extrai as informações que lhe são úteis. É a 

partir das características do rádio que ocorre a efetivação do seu contrato com o receptor. 

No caso do programa Show da Manhã, e assim como em outros programas, o regionalismo 

é algo marcante, e isso faz com que os ouvintes tenham mais interesse em uma notícia 

local, pois esta está ligada ao seu próprio cotidiano. Neste caso, as notícias importantes 

para a ouvinte são aquelas genéricas que conseguem informar vários agricultores 

independente do contexto. 

 

4.3 Adelmo 

O aposentado de 69 anos, Adelmo Cechin é casado com Tereza. Devido as 

dificuldades financeiras e também de acesso cursou até a 3ª série do ensino fundamental. 

Adelmo começou desde muito cedo a trabalhar no campo. Ele tinha 12 anos quando foi 
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morar numa fazenda onde passou parte de sua vida trabalhando como peão. Hoje, mesmo 

aposentado, Adelmo prefere exercer as atividades no campo e não abre mão de cuidar da 

sua lavoura de milho e feijão. Adelmo acredita que estes afazares são fundamentais para 

não se tornar ocioso e inútil. 

“Enquanto eu tiver saúde para trabalhar, farei eu mesmo as minhas lidas. Claro 

que não sou mais jovem e não tenho tanta disposição como tinha, mas gosto de lidar com 

as plantas e isso me faz muito bem. Preciso continuar com o meu serviço para não me 

tornar inútil. Só irei parar quando não puder mais. Eu me divirto trabalhando na 

lavoura”. Adelmo 

Adelmo é muito satisfeito com a vida que leva. Ele apoia a sua esposa nas 

atividades e a incentiva a trabalhar. A prática social, no caso o trabalho relaciona-se com a 

cotidianidade familiar, pois é neste espaço que os sujeitos compartilham suas experiências. 

“Não precisamos tanto desta renda extra, mas é bom se envolver com alguma 

coisa para não ficar parado. A minha esposa é uma excelente cozinheira e por isso tem 

que continuar, afinal ela tem uma saúde de ferro.” Adelmo 

O aposentado gosta de praticar caminhadas com a esposa. Ele também é católico e 

não abre mão de frequentar duas vezes por ano a festa em honra a Nossa Senhora que 

acontece na igreja da comunidade. 

Adelmo acredita que houve muitas mudanças significativas na vida do homem do 

campo. 

“Hoje temos água, luz, tem patrulha agrícola, tem tudo facilitou muito, 

antigamente não tinha essas coisas. Até água encanada que nem sonhava agora tem.”. 

Adelmo 

Adelmo não vê muitas perspectivas para os jovens permanecerem no campo, mas 

para as pessoas mais velhas ele acredita que tudo está muito bom. O casal já está 

amadurecendo a ideia de ir morar no centro do município, afinal julgam necessário ficar 

mais perto do posto de saúde, da prefeitura, do Banco, e dos filhos. O aposentado lembra 

que antigamente economizava-se muito no interior. Os agricultores trocavam produtos com 

os vizinhos e assim se evitava a compra na cidade. O aposentado vai raramente em São 

Martinho e nem lembra a última vez em foi à Santa Maria. 

“Só por uma precisão para eu sair de casa. Não gosto muito de ter que ir para a 

cidade” Adelmo.  
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A relação do aposentado com a mídia iniciou em 1952, quando ele tinha apenas 

nove anos de idade. 

“Na fazenda onde eu morava com a minha família de criação, conheci o rádio 

quando eu era criança. Eu lembro muito bem, era um aparelho movido à bateria. Fiquei 

fascinado quando vi o rádio pela primeira vez e a paixão só aumentou. Hoje não vivo mais 

sem ele.” Adelmo 

O aposentado acorda cedo para ouvir o programa Show da Manhã. Enquanto toma 

o seu chimarrão escuta o programa radiofônico. Assim como a sua esposa ele também fica 

atento aos indicadores agropecuários, cotação dos produtos e a previsão do tempo. A 

temporalidade social, mediação proposta por Martín Barbero (1987) está atrelada ao tempo 

cíclico, representado através do programa e incorporado na vida cotidiana do receptor. 

“Preciso saber os preços dos grãos e do boi, do cordeiro, do porco, e dos outros 

produtos, pois assim como a Tereza vende as quitandas nós também compramos estes 

animais para o nosso consumo. É através do programa que nós ficamos sabendo destas 

coisas, o que nos ajuda muito. Outra coisa importante é a previsão do tempo, ainda mais 

com esta estiagem a gente fica preocupado e precisa se informar se vai chover ou não.” 

Adelmo 

Nesta reflexão, é preciso considerar a competência cultural, outra mediação 

apresentada por Martín-Barbero (1987) como fundamental neste processo de recepção. A 

competência cultural, não está relacionada apenas à cultura formal de um sujeito, mas tem 

a ver com a identificação do receptor dentro do seu contexto de inserção. Esta mediação 

tem a ver também, com as marcas culturais ofertadas a partir dos produtos midiáticos. 

Adelmo se diz um apaixonado pelo rádio e nem consegue imaginar-se vivendo 

sem o aparelho radiofônico, mas também aprendeu a gostar da televisão. Na programação 

televisiva o que lhe agrada são os telejornais. Ele também gosta de assistir as partidas de 

futebol, principalmente quando o seu time do coração, o Internacional está disputando um 

jogo. 

O aposentado escuta o programa até às oito horas da manhã, e depois vai executar 

as suas atividades na lavoura. 

“Foi-se o tempo em que acordávamos cinco horas da manhã para lidar no 

campo. Agora é mais tranquilo, não temos mais vacas de leite, a preocupação é apenas 

com a lavoura e com a nossa criação, por isso acordo e sintonizo o rádio na 14 de Julho 

para ouvir o Show da manhã”. Adelmo 
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Adelmo reforça o quanto a mídia radiofônica é importante para eles, aliás para a 

vida do casal. As mensagens que são veiculadas no programa acabam sendo levadas para a 

prática cotidiana. As informações transmitidas a partir da hora da escuta, faz com que 

Adelmo saiba  das informações que lhe são úteis, como por exemplo na hora de negociar 

um de seus produtos ele já está informado sobre as cotações dos mesmos, e assim possa 

comercializar sem nenhum receio.  Neste caso, a cotidianidade familiar, uma da mediações 

propostas por Martín-Barbero (1987), torna-se fundamental para que ocorra o processo de 

recepção. Pois é neste cenário familiar que ocorrem os usos e apropriações, deste modo o 

receptor consegue codificar as mensagens veiculadas na mídia. 

Outra mediação significante no processo de recepção é o contexto rural. Segundo 

Bianchi (2003) esta mediação atravessa as demais mediações, e este contexto está atrelado 

diretamente à maneira em que estes ouvintes apropriam-se das informações. O rural pode 

ser entendido então como a principal mediação que ocorre na escuta do programa. É neste 

contexto rural que se configura a recepção. 

 

DESCRIÇÃO DOS RECEPTORES QUE COMPÕEM FAMÍLIA 2 

4.4 Sueli 

 

Sueli Iensen de Oliveira é casada há 35 anos. Sueli tem apenas uma filha. A 

aposentada de 60 anos mora na comunidade de Rincão dos Albinos desde que nasceu. Ela 

mora com seu marido e sua filha na propriedade rural da família. Sueli cursou até a 5ª série 

do ensino fundamental. A aposentada emociona-se ao falar da sua escolaridade. 

“Eu sempre quis estudar, mas meus pais não tinham condições, e também a 

escola ficava muito longe de casa. Sempre apoiei minha filha nos estudos, e com muita 

dificuldade ela conseguiu fazer um curso”. Sueli 

Sueli é apaixonada pelo campo, mas já sente necessidade de mudar-se para o 

centro do município para ficar mais próxima do posto de saúde, dos Bancos, da prefeitura e 

dos supermercados. 

“Gosto muito de morar aqui, mas já estamos para comprar uma casa em São 

Martinho. Precisamos ficar perto dos recursos, posto de saúde, prefeitura e também dos 

bancos. Sentiremos falta da vida que levamos, mas sabemos que é para o nosso bem e 

principalmente será bom para a nossa filha.Com certeza continuaremos com um 

pedacinho de terra para continuar plantando.” Sueli 
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A aposentada cuida dos afazeres domésticos e da sua horta. Para se distrair ela 

costuma bordar toalhas.  

“Aprendi a bordar quando era muito jovem e não parei. Eu acabo me entretendo 

fazendo meus bordados.” Sueli 

Sueli também gosta de passear nas vizinhas mais próximas. Sempre que ela pode, 

ela dá um jeito de visitar as suas amigas. Sueli é católica e gosta de ir às missas na capela, 

ela também se programa para ir nas festas que acontecem no salão da igreja pelo menos 

duas vezes por ano.  

Sueli não vai com muita frequência em São Martinho, sua filha se encarrega de 

comprar alguma coisa que falta ou pagar alguma conta. A aposentada gosta de ir apenas 

uma vez por mês na sede do município. Ela vai à Santa Maria somente quando julga muito 

necessário, ou quando precisa ir ao médico. 

A aposentada teve o seu primeiro contato com a mídia radiofônica, quando tinha 

11 anos de idade. O primeiro contato com a mídia e a sua relação com o meio de 

comunicação está ligado à sua identidade cultural, pois conforme explica Jacks (1999) é a 

partir da memória do sujeito, a sua relação com o presente e com o futuro que é constituído 

um fenômeno de autorreconhecimento, onde o receptor consegue produzir sentidos a partir 

desta identidade e também das mediações. 

“Nunca me esqueço, apareceu um homem lá em casa e vendeu um rádio para o 

meu pai. Meus pais gostavam muito de ouvir as notícias sobre política daquela época, e eu 

gostava mesmo era de ter o rádio em casa.” Sueli 

Sueli sintoniza seu aparelho radiofônico na Rádio 14 de Julho AM-1420 Khtz 

todos os dias. Ela acorda antes das sete horas para preparar o chimarrão. Na hora da escuta 

do programa Show da Manhã, toda a família se reúne na cozinha para saborear o 

chimarrão. A mediação que é facilmente identificada neste contexto é a cotidianidade 

familiar. É neste momento da escuta do programa que a família compartilha alguns 

sentidos dados às mensagens radiofônicas. 

“Neste horário das sete horas até umas sete horas e cinquenta minutos ouvimos o 

Show da Manhã, depois eu desligo o rádio e vou cuidar a minha horta, e sempre aparece 

uma lida lá fora pra fazer. Quando eu volto já tenho que fazer a comida e daí assistimos o 

Jornal do Almoço.” Sueli 

Quando o ouvinte seleciona o programa, ele está aderindo o mesmo que muitos 

ouvintes, mas a relação estabelecida entre ela e o locutor do programa faz com que sinta-se 
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próxima do locutor e da emissora, este fato confirma-se a partir da resposta da entrevistada. 

Sueli nem lembra quanto tempo faz que escuta a Rádio 14 de Julho AM, mas ela gosta da 

emissora pela proximidade que o município de Júlio de Castilhos tem com a região em que 

ela vive, e também pela maneira que as informações são apresentadas. 

“Eu gosto de ouvir pelo menos a primeira hora do programa Show da Manhã 

para saber a previsão do tempo, principalmente quando eles falam de como vai ser o 

tempo em toda a semana. A gente acredita muito no radialista porque normalmente ele 

acerta a previsão. Outra coisa que nós do interior temos que saber são os preços dos 

produtos coloniais e o preço das carnes, afinal dependemos destas coisas, já que o meu 

marido sempre negocia animais de corte, e também as notícias nos interessam bastante.” 

Sueli 

Sueli também gosta da televisão, mas ainda prefere o rádio, um dos motivos é 

pelo fato do veículo radiofônico fazer parte da sua vida há muito mais tempo, e também 

pelo vínculo que foi estabelecido. Salomão (2003) explica que quando o receptor opta por 

ficar informado através do rádio ele já está demonstrando a sua postura diante do campo da 

informação. Neste sentido, ela atua como um sujeito ativo nesse processo comunicacional. 

Escolher a mídia radiofônica ao invés de consumir outros meios de comunicação se deve 

as próprias características tão específicas desta mídia. Na televisão o que ela mais gosta 

além dos telejornais é a telenovela das 18 horas. 

“Gosto de novelas de época, faz a gente lembrar de como era antigamente. Legal 

também eram as novelas de rádio, era muito bonito de se ouvir”. Sueli 

No discurso de Sueli é possível perceber o quanto ela considera o rádio 

fundamental. Atribuir confiança para o radialista é um ponto que reflete na relação 

emissor-receptor. Um dos motivos que leva a ouvinte sintonizar o rádio nesta emissora e 

ouvir este programa se deve às suas experiências cotidianas, e também se deve à relação 

que foi constituída entre ela e o radialista. Um dos sentidos dado à escuta do programa é o 

sentido afetivo, portanto o rádio passa a promover uma relação íntima com cada ouvinte, e 

assim permite que os receptores estabeleçam um vínculo com o produto midiático. 

 

4.5 Antonio 

O aposentado Antonio Carlos de Oliveira, 60 anos, é esposo de Sueli. Antonio 

cursou até a 3ª série do ensino fundamental. O aposentado morou a vida inteira no interior. 

Desde cedo começou a lidar no campo. Hoje, mesmo aposentado não abandonou as 
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atividades rurais. Antonio também pensa que está na hora de sair do meio rural, mas resiste 

em falar sobre o assunto. 

“Precisamos ir para a sede do município, mas é como se estivéssemos 

abandonando a nossa casa, a nossa vida”. Antonio 

A família de Antonio considera a vida no campo muito boa, mas sabem da 

importância de ficarem mais próximos da cidade, já que se eles permanecerem no meio 

rural não aproveitarão a aposentadoria e irão continuar trabalhando pesado, prejudicando 

até mesmo a saúde. 

Antonio gosta mesmo é de trabalhar com a pecuária. Ele tem prazer no que faz. 

Sente-se feliz por ter se aposentado e assim ter dado continuidade ao seu trabalho, mesmo 

que agora seja apenas na sua propriedade e não mais nas fazendas como ele fazia 

antigamente. Esta questão do trabalho, é uma das práticas que está associada à mediação da 

cotidianidade familiar, pois é neste contexto que ele se identifica e se reconhece. 

“Gosto muito de lidar no campo. Não tem preço cuidar do que é nosso, mesmo 

que a gente não tenha tantas cabeças de gado, eu gosto de cuidar deles, me preocupo se 

estão se alimentando direito, se está na hora de dar as vacinas, essas coisas.” Antonio  

Lazer para o seu Antonio é andar à cavalo e jogar bochas com os amigos. 

“Não temos uma cancha decente para jogar bocha, mas improvisamos até na 

grama, o que vale é se divertir com os amigos, e isso quando a gente tem tempo.” Antonio 

 O aposentado é católico e gosta de acompanhar a sua esposa nas missas que 

ocorrem na capela da comunidade. Ele também gosta de ir nas festas que acontecem no 

salão da igreja pelo menos duas vezes por ano.  

Antonio raramente vai para São Martinho. Ele nem lembra a última vez que foi à 

Santa Maria, mas ele disse que não sente falta de ir até a cidade vizinha. 

A relação do aposentado com a mídia radiofônica iniciou em 1962 quando ele 

tinha 10 anos de idade. 

“Lembro como se fosse hoje quando o meu pai comprou um rádio movido à 

bateria. Ele era de caixa de madeira, grande e muito bonito. Fiquei muito emocionado, até 

então eu nunca tinha visto um. Quando eu tinha 20 anos de idade comprei meu primeiro 

rádio. Este era portátil. Quando eu saía para trabalhar, até para fazer palanques eu 

levava o meu companheiro rádio e lá eu fica escutando. Este aparelho eu tenho até hoje e 

guardo com muito carinho” Antonio 
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Antonio acorda antes das sete horas para tomar chimarrão com a família e escutar 

o programa Show da Manhã. Ele gosta de ouvir as notícias de âmbito rural, pois é  a partir 

deste cenário que a recepção acontece. 

“Eu gosto de ouvir as notícias do programa, principalmente quando o radialista 

fala do preço do soja e do gado porque são coisas que a gente precisa saber. Nós sempre 

compramos e vendemos gado e lidamos nas lavouras temos é que saber certinho os preços 

para não lograr ninguém e nem ser logrado.” Antonio 

Antonio escuta a primeira hora do programa e depois vai cuidar do gado.  Ele se 

considera um apaixonado pelo rádio. Considera-se, neste sentido que a própria estrutura do 

programa permite que o receptor faça as suas escolhas, que ele decida a partir da 

programação o que lhe interessa e com o tipo de informação ele se identifica, pois neste 

espaço acontece a realização simbólica, de interpretação e organização da sua vida 

cotidiana tanto na sua casa quanto no mundo exterior. 

“Eu dependo do rádio até para dormir, vou mudando as estações e onde tem uma 

música boa eu deixo, e fico escutando até pegar no sono. Sem televisão eu vivo, mas sem 

rádio é impossível. Ele já é meu companheiro.” Antonio 

O aposentado foi conhecer a televisão quando já era moço, mas ele não recorda 

quando isto aconteceu. Ele até gosta de assistir o telejornal da noite, mas não sente falta da 

televisão como sente quando fica sem o rádio. 

“Quando falta luz nós temos o rádio que pode funcionar a pilha e não precisamos 

da televisão. O que temos que saber é falado no rádio.” Antonio 

Percebe-se que Antonio se emociona ao falar do rádio. Desde o primeiro contato 

até os dias de hoje, o aposentado estabeleceu uma relação muito forte com a mídia 

radiofônica. Tratar o veículo radiofônico como um “companheiro” explica a relação 

constituída entre o aposentado e a mídia. Esta relação intensifica os laços afetivos que se 

formaram há muito tempo entre ambos. 

Para considerar o receptor, temos que entender a sua subjetividade, pois o mesmo 

é um sujeito historicamente construído. Esta subjetividade é influenciada por suas práticas 

socioculturais, portanto entende-se que o sujeito constitui-se a partir destas práticas, à 

medida que se relaciona com o meio. 

Orozco Gómez (1991) considera que as mediações centradas no indivíduo são 

subdvididas em cognitiva e estrutural. Neste caso compreende-se que a mediação cognitiva 

está relacionada não apenas com o conhecimento do receptor, mas principalmente está 
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ligada à estrutura emocional e moral dentro de um contexto específico, ou seja, no contexto 

rural. 

        

4.6 Danélia   

 

A jovem de 27 anos, Danélia de Oliveira é filha do casal Sueli e Antonio. Ela é 

assistente contábil e assistente administrativa, trabalha na prefeitura municipal de São 

Martinho da Serra, ocupando um dos cargos de confiança da administração. A mesma é 

solteira e começou a trabalhar na prefeitura há um mês. 

Desde criança ela mora com os pais na zona rural. Passou dificuldades para 

concluir o ensino médio e para conseguir se qualificar nos dois cursos. 

“Apesar de morar longe de Santa Maria, eu tive que dar continuidade nos meus 

estudos. Minha mãe sempre me apoiou e meu pai também me ajudou muito. O pai me 

levava todos os dias para São Martinho da Serra para eu pegar o ônibus rumo à Santa 

Maria e depois me buscava. Hoje eu e eles ficamos bem felizes porque eu consegui 

concluir os cursos e principalmente porque arrumei um emprego no município.” Danélia 

Danélia gosta muito de morar no interior. Ela prefere a vida no campo do que na 

cidade. Sua diversão está em andar nos campos da propriedade rural da família, ajudar nas 

lidas campeiras e laçar nos rodeios. 

“Eu adoro ajudar o pai nas lidas. Gosto também de laçar nos rodeios. Antes eu 

laçava mais, mas agora eles só permitem que as pessoas que possuem uma carteirinha 

possam laçar, daí custa caro. Eu sou apaixonada por essa vida no interior. Gosto de 

andar pilchada, tenho bombacha, botas e todo o restante da pilcha, também gosto de 

andar no meu cavalo. São coisas simples, mas que não tem na cidade.” Danélia 

A jovem é católica e sempre que pode acompanha a família nas missas. Ela 

também gosta de ir nas festas que ocorrem na capela e no salão da igreja. 

Danélia se relaciona com a mídia desde criança. O seu pai sempre a influenciou a 

ouvir rádio e a partir disso ela aprendeu a gostar muito da mídia radiofônica. A influência 

do pai está atrelada à cultura e a identidade cultural do mesmo. Jacks (1999) entende a 

identidade cultural como uma mediação. No caso de Danélia, a partir da proposta de Jacks 

(1999) a cultura e a cotidianidade antecedem até mesmo o nascimento do invíduo, pois este 

já nasce em um contexto configurado. 
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“Eu adoro o rádio. Minha família escuta o programa Show da Manhã, e eu 

também escutava. Sempre gostei de ficar informada sobre as notícias rurais, afinal este 

tipo de informação é interessante para o homem do campo. Agora que comecei a 

trabalhar, fica difícil ouvir o Show da Manhã, tenho escutado o programa apenas nos 

sábados. Eu sinto muito falta de ficar informada sobre os acontecimentos que ocorrem no 

nosso município. Faz muita falta uma rádio em São Martinho.” Danélia 

A televisão não ocupa um lugar importante na vida de Danélia. 

“Não gosto de assistir televisão. Prefiro o rádio. Adoro ouvir músicas por isso 

sintonizo nas rádios FMs e escuto música no meu quarto quando chego do trabalho.” 

Danélia 

Danélia faz parte de uma geração diferente dos seus pais. E por isso elenca a 

internet como uma mídia importante para se manter informada sobre os acontecimentos 

com enfoque no meio rural. Ela acessa a internet no trabalho, mas não tem acesso em casa. 

A mediação tecnológica também está ligada ao cotidiano da receptora. Este tipo de 

mediação tende a colocar o receptor como sendo muitas vezes co-produtor das mensagens. 

A jovem também nasceu em uma época que a televisão já estava presente em sua 

casa, mas isso não alterou a sua opinião sobre o rádio. 

“Quando eu era criança tinha televisão aqui em casa, e eu nunca dei muita bola. 

Sempre gostei mesmo foi do rádio. Até hoje eu gosto. Eu fico imaginando quem são essas 

pessoas que todos os dias entram na casa das pessoas para informar. Eu considero muito 

importante este trabalho do radialista e do jornalista. Eles têm uma missão de todos os 

dias apresentarem para os ouvintes as notícias que mais interessam à eles, e 

principalmente o público confia nesses profissionais, por isso as informações devem ser 

bem certas para não prejudicar a vida do ouvinte.” Danélia 

Danélia acredita que será bom morar na sede do município,  devido a proximidade 

de seu trabalho, da Unidade de Saúde e estabelecimentos comerciais. No entanto, seu pai 

permanecerá com a propriedade do interior, o que a deixa mais feliz. 

No caso de Danélia fica explícito que o meio rural também atravessa as demais 

mediações. Outra mediação importante é a mediação cultural, que segundo Jacks (1999) é 

a base das demais mediações. Portanto a cultura da receptora e o contexto em que ela está 

inserida, faz com que a partir das práticas cotidianas e suas vivências acabe produzindo 

sentido diante do consumo do conteúdo veiculada na primeira hora do programa. 
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O gosto pelo rádio e pelo programa tem a ver com a sua identidade cultural. O 

interesse pelas informações rurais parte da necessidade da família colocar em prática o que 

absorve do programa. Mesmo que a ouvinte esporádica acesse a internet, a busca de 

informações também são comuns as informações do rádio.  

 

DESCRIÇÃO DOS RECEPTORES QUE COMPÕEM FAMÍLIA 3 

 

4.7 Valcir 

A aposentada de 58 anos, Valcir Maria Albanio Flores, é casada há 38 anos e tem 

três filhos. Ela reside na comunidade de Boqueirão desde que nasceu. Hoje, ela mora 

apenas com o seu marido. Os filhos já se casaram, cada um deles mora numa cidade 

diferente. 

Valcir cursou até a 3ª série do ensino fundamental. Hoje ela realiza apenas os 

afazeres domésticos. A aposentada está acima do peso e com isso desencadeou outros 

problemas de saúde. A mesma não pode fazer esforços. 

“Faz muito tempo que estou acima do peso, mas agora estou fazendo um 

tratamento que a nutricionista do posto de saúde me passou. É difícil ver as lidas e não 

poder fazer, mas não tenho condições de trabalhar porque canso muito rápido.” valcir  

Valcir só sai de casa para ir no posto de saúde pelo menos uma vez por mês. A 

aposentada sente dores nas pernas e tem dificuldades para caminhar. 

“Antes eu ia na casa das vizinhas, mas elas moram longe e eu não consigo 

caminhar muito. Elas sempre vem me ver. Eu fico feliz já que não consigo sair de casa 

com tanta frequência. O único lazer que eu tenho é conversar com elas, já que não 

participado de mais nada.” Valcir 

Mesmo com as dificuldades de locomoção, Valcir esbanja alegria ao falar da sua 

vida. 

“Não tenho nada do que reclamar, gosto muito de morar aqui. Nem penso em ir 

embora. Sinto falta dos meus filhos, mas sempre que eles podem eles nos visitam. Sou 

católica e sinto falta de ir nas missas.” Valcir 

Valcir não lembra quando teve o primeiro contato com um aparelho radiofônico e 

com a televisão. Valcir prefere o rádio do que a mídia televisisva. 
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“Não vivo sem rádio. A televisão eu passo sem, mas sem o rádio não. Eu gosto de 

ouvir as notícias na Rádio 14 de Julho AM. Enquanto tomamos chimarrão eu e o meu 

esposo ouvimos o Show da Manhã.” Valcir 

Valcir gosta de ficar informada sobre os acontecimentos do meio rural e também 

sobre a previsão do tempo. 

“A gente que mora no interior está sempre antenado na previsão do tempo. 

Precisamos saber de como vai estar o tempo para saber a época certa de plantar milho, 

feijão e outras plantações, e também de colher, se vai fazer seca ou se vai ter muita chuva. 

Parece simples, mas isso nos ajuda muito. Outra coisa que nos interessa são os preços dos 

produtos agrícolas. A gente vive destas coisas, por isso é sempre bom ouvir no rádio para 

nos informar.” Valcir 

Valcir não assiste com muita frequência a televisão, mas está sempre com o rádio 

ligado. Na parte da manhã ela escuta o programa Show da Manhã, e na parte da tarde ela 

continua sintonizada na rádio 14 de Julho AM. A ouvinte já criou um vínculo com a 

emissora, e por isso estabeleceu uma identificação com o meio radiofônico. 

A aposentada dá uma importância muito grande para as informações que são 

transmitidas no rádio. Sua vivência no interior faz com que as notícias sobre o meio rural 

tenham mais relevância. E da mesma forma que os demais entrevistados, o interesse pelas 

mensagens radiofônicas sobre o meio em que vivem, ou seja, meio rural, está no uso e nas 

apropriações que estas famílias fazem das mensagens, que na maioria das vezes é utilizada 

na prática. 

Martín-Barbero (1987) sugere que o estudo de recepção parta da análise do espaço 

cultural. É justamente a partir deste espaço, que a receptora acaba produzindo sentidos. 

Além da identidade cultural e a identificação com o meio rural, é possível considerar que 

está identidade assim como a memória do sujeito é ligada às vivências passadas, mas 

também ao presente e até mesmo ao futuro. 

Escutar o programa para saber a previsão do tempo evidencia o interesse em se 

preparar diante do que está previsto, tanto no que diz respeito a simples saída de casa ou 

até mesmo o que os eventos climáticos desencadearão na agricultura. Outro interesse em 

escutar o programa, se deve aos índices agropecuários, pois é a partir destes índices que os 

agricultores planejam-se para comprar ou vender grãos, ou animais. 

 

4.8 Eroni 
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O aposentado de 64 anos, Eroni do Amaral Flores é casado com Valcir. Eroni 

mora há 50 anos na comunidade de Boqueirão. O aposentado cursou até a 4 ª série do 

ensino fundamental.  

Hoje, mesmo aposentado, ele cuida do seu alambique. Ele confecciona cachaça 

artesanal, vinho e graspa. O alambique fica dentro da sua propriedade em frente à sua casa. 

Eroni também planta milho e feijão para o consumo da família. 

“Mesmo aposentado eu não consigo parar. Toco sozinho o alambique e gosto do 

que faço. Ultimamente tem tido bastante procura.” Eroni 

O aposentado não gosta de ir para a cidade. Somente quando ele precisa muito ele 

vai até a sede do município ou em Santa Maria. Assim como a sua esposa ele nem pensa 

em sair do interior. 

“Vivemos quase que a vida inteira aqui, nem penso em sair. Gostamos de morar 

aqui fora, não nos falta nada e se precisamos de algo a gente encomenda pelos vizinhos.” 

Eroni 

Nos finais de semana, Eroni gosta de jogar bocha com os amigos e sempre que 

pode, ele sai para pescar. 

“Nós levamos uma vida tranquila e ao mesmo tempo cheia de lidas por aqui, mas 

sempre que a gente consegue, a gente se diverte um pouco jogando uma bochinha ou 

pescando”. Eroni 

Eroni é um homem de poucas palavras, mas quando o assunto é o rádio, ele conta 

emocionado sobre o seu primeiro contato com a mídia radiofônica. 

“Eu tinha 13 anos quando vi um rádio pela primeira vez, eu achei a coisa mais 

linda. Meus pais compraram um rádio e eu era a pessoa mais feliz do mundo. Queria 

saber como era possível os radialistas conversarem com a gente. Fiquei muito 

emocionado com o rádio. Já a televisão eu nem lembro quando tivemos uma em casa, mas 

também nem gosto.” Eroni 

Eroni acompanha a sua esposa no chimarrão enquanto escutam a primeira hora do 

programa Show da Manhã. Diariamente eles escutam o programa. 

“A gente gosta de ouvir o programa. Sempre tem as notícias que a gente precisa 

sobre o campo. Principalmente eu gosto de ouvir o preço do milho e do feijão, mas 

também gosto de saber o preço dos outros produtos e dos animais. A previsão do tempo 

também é muito importante.” Eroni  
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O aposentado escuta a primeira meia hora do programa e sai para realizar as 

atividades rurais. 

Nos enunciados do receptor fica explícito o quanto as informações radiofônicas 

são presentes na prática cotidiana do agricultor. A principal mediação é o próprio meio 

rural, porque é través deste contexto que o ouvinte produz e reproduz sentidos sobre as 

mensagens que ele consome. Para o agricultor as informações veiculadas no programa são 

relevantes para ele e sua esposa. Uma das mediações que está presente nesta relação é a 

própria cotidianidade familiar, pois é no dia-a-dia do receptor que é realizada a construção 

de sentidos por meio das informações difundidas no programa. 

A identidade cultural como mediação proposta por Jaks (1999) permite entender o 

contexto de inserção dos receptores, a partir do seu cotidiano e da sua cultura atravessa as 

demais práticas, pois as características locais no caso o meio rural, configura um universo 

cultural diferenciado. A mediação individual também marca a relação estabelecida entre o 

programa e o receptor, pois a partir das experiências subjetivas do indivíduo pertencente a 

uma determinada cultura, que ocorre a recepção.  
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial do trabalho era de capturar os sentidos dados pelo público rural, 

através do programa radiofônico Show da Manhã, mas essa investigação tinha como 

pressuposto acompanhar os ouvintes na hora da escuta do programa. Devido alguns fatores 

não foi possível participar deste momento da escuta junto aos receptores, por isso buscou-

se realizar as entrevistas em horários distintos. A partir dos relatos dos entrevistados foi 

possível entender os usos e apropriações que eles fazem das mensagens veiculadas no 

programa radiofônico. 

     Nesta pesquisa considera-se que o meio rural, mediação central da pesquisa é o  

lugar onde configuram-se os modos de recepção, pois é neste contexto que ocorre o 

consumo midiático. As práticas cotidianas destes receptores influem na compreensão e na 

relação com o rádio. O rural neste trabalho pode ser entendido como o local onde suas 

práticas o constituem enquanto sujeitos. 

      O significado da mídia radiofônica na vida destes receptores vai muito além 

de um simples instrumento de comunicação. Há muitas décadas o rádio faz parte da vida 

destes receptores, logo, ele é mais um elemento que também faz parte da constituição da 

vida destas pessoas, pois está atrelado as vivências passadas e a memória subjetiva de cada 

um deles. 

O rádio faz parte da construção da vida destes ouvintes desde o seu primeiro 

contato com a mídia até os dias de hoje, pois o receptor opta por buscar informações 

daquilo que lhe convém, e se ele estabelece um vínculo com a emissora, com o programa 

ou com o comunicador é porque foi criado um contrato entre ambos. 

Os receptores que contribuíram no trabalho sentiram-se úteis em colaborar com a 

pesquisa, mesmo que não entendessem a importância da fala deles para a concretização 

deste estudo. Os sentidos produzidos pelos ouvintes estão relacionados ao programa 

radiofônico Show da Manhã. Lembra-se ainda, que a intenção era entender a recepção do 

programa, mas para tal foi preciso entender um pouco mais sobre a mídia em questão. 

Entende-se, que as mediações propostas pelos autores contribuem na identificação 

dos usos e apropriações. O receptor passa a consumir e absorver as mensagens a partir do 

interesse em colocar na prática cotidiana aquilo que ele consegue decodificar. Para o 

homem do campo, o rádio possui uma centralidade muito expressiva em suas vidas, pois  
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através desta mídia que eles mantêm-se informados sobre questões que parecem simples, 

questões cotidianas, mas que no entanto são capazes de modificar o seu próprio contexto. 

No que se refere à relevância desta pesquisa no campo da comunicação, pode-se 

considerar que a partir deste estudo desencadearam reflexões pertinentes sobre o público 

rural e a mídia. As características tão próprias do meio rural e tão específicas da mídia 

radiofônica, estão de uma forma ou de outra interligadas.  

O rural passa a ser considerado como a marca principal, mas acompanhada das 

demais mediações, seja a cotidianidade familiar, espaço onde desencadeiam as reflexões 

em tono do cotidiano da própria família; a temporalidade social, onde evidenciam as 

marcas cíclicas do tempo; a competência cultural, onde o sujeito cria uma identidade 

dentro do seu espaço de inserção; individual, mediação que ocorre a partir das experiência 

subjetivas de cada um;  situacional, mediação relativa ao modo em que se encontra o 

receptor no momento da recepção; institucional, mediação que se refere aos vínculos que o 

receptor possui com as diferentes instituições sociais; tecnológica, mediação que ocorre a 

partir dos dispositivos tecnológicos, como a internet; cognitiva, mediação relacionada ao 

conhecimento do sujeito e mediação estrutural que tem  a ver com os elementos 

identitários de cada receptor. Essas mediações  possibilitam relacioná-los com o consumo 

midiático. 

O programa, é compreendido a partir dessas mediações, mas também ele acaba 

participando das constituições das mesmas. A posição que o rádio ocupa na vida destas 

pessoas e a própria história deste meio de comunicação justifica as relações que se 

estabelecem entre eles. 

Considera-se também que o processo de recepção de fato não ocorre apenas na 

escuta do programa, a elaboração da construção de sentidos inicia antes e até mesmo 

depois do processo. Pois, as mediações que antecedem a escuta, influem no momento da 

recepção, bem como as mediações posteriores à este momento. 

Acredita-se na importância da pesquisa, uma vez que os profissionais da 

comunicação precisam conhecer e entender as necessidades do seu público. Desta forma, 

compreende-se que o receptor tem um destaque muito significativo no processo 

comunicacional, pois assim como a mídia produz o conteúdo, o receptor também atribui e 

constrói sentidos às mensagens.  

Percebe-se que este estudo foi muito relevante para a pesquisadora, pois a mesma 

conseguiu a partir do consumo midiático conhecer um pouco da vida cotidiana das pessoas 
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que vivem no meio rural, e principalmente entender a importância do meio de 

comunicação, rádio, na vida destas pessoas. Por meio do envolvimento entre pesquisador e 

objeto de pesquisa, é que se tem a garantia de que um trabalho permeado pelas tentativas 

de consolidar tal investigação, pode ser de grande valia até que hajam outras  perspectivas, 

e novas  pesquisas sejam realizadas neste âmbito. 

Esta pesquisa, também servirá de fonte de referência para posteriores estudos na 

área da comunicação. Este percurso que foi trilhado, a fim de se conhecer um pouco mais 

sobre o universo da recepção, fez com que a pesquisadora ampliasse seus conceitos em 

torno dos receptores, afinal enquanto futura profissional da comunicação, acredita-se que 

os Jornalistas dependem exclusivamente do público para efetivar o trabalho na prática 

comunicacional. 
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ANEXO 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA DE RECEPÇÃO COM OS OUVINTES 

 

 

1- Nome 

2- Idade 

3- Ocupação 

4- Gênero 

5- Escolaridade 

6- Estado civil. Tem filhos? 

7- Religião 

8- Comunidade 

9- Há quanto tempo vive neste local? 

10-  Está satisfeito (a) com a vida que leva no campo? 

11- Qual é a principal fonte de renda para o sustento da família? 

12- Costuma ir com que frequência na cidade? 

13- Quais as atividades que motivam a ida à cidade? 

14- Gostaria de morar na cidade? 

15-  Quais são as opções que você tem de lazer? 

16- Desde quando a mídia está presente em sua vida? 

17- Quais são os produtos midiáticos que você consome? (Rádio, TV, outros.) 

18- Qual a emissora de rádio que você ouve? 

19- Que programa (s) de rádio ouve? 

20-  Escuta o (s) programa (s) (sozinho) (a)? 

21- Em que local da casa você costuma escutar o programa? 

22-  O que você costuma fazer no momento da escuta? 

23- Escuta o programa com que frequência? Que parte do programa mais gosta? 

24- Como classificaria o programa que você ouve? ( De notícias, musical, misto.) 

25- Escutar o programa é importante? Por que? 
 

 


