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RESUMO 

 

O trabalho final de graduação compreende a análise dos modos discursivos do programa 
radiofônico Voz do Brasil – Notícias do Poder Executivo e o processo de interação social 
sobre os teores de cultura política e cidadania. Investiga-se como as discursividades 
produzidas na Voz do Brasil produzem efeitos de sentidos determinantes ou não na formação 
de uma cultura política e na consciência de cidadania na contemporaneidade e de que forma 
se realiza a interação social. Para isso, utiliza-se procedimentos teórico-metodológicos, que 
abarcam a análise dos processos comunicacionais dos subsistemas de endereçamentos e de 
resposta social. Por meio da Análise de Conteúdo são feitas as inferências de dois 
movimentos do objeto empírico: o primeiro é formado por cinco programas radiofônicos, nos 
seus primeiros 25 minutos; o segundo é o artigo publicado no site Observatório da Imprensa 
(OI), bem como, os comentários de leitores sobre a Voz do Brasil. Constata-se que há 
conflitos de forças eminentes na arena dos jogos de interações da sociedade midiatizada, em 
que as progressivas modificações estruturais são agenciadas por um bidirecionamento de 
respostas geradas por um trabalho social dinâmico. 
 
Palavras-chave: Voz do Brasil. Rádio. Midiatização. Interação Social. Cultura Política e 
Cidadania.  
 

 

ABSTRACT 

 

The end of graduate work includes the analysis of the discoursive modes of radio program 
Voz do Brasil – Notícias do Poder Executivo and the process of social interaction on the level 
of political culture and citizenship. The research understands how the discourses produced by 
Voz do Brasil effects of meaning or not determinative in the formation of a political culture 
and consciousness of citizenship in the contemporary and what form social interaction takes 
place. For this reason, is used theoretical and methodological procedures which cover the 
analysis of the processes of communication subsystems for addresses and social response. 
Through Content Analysis of the inferences are made of two movements of empirical object: 
the first is formed by five radio programs in its first 25 minutes; the second is the article 
published in the Observatório da Imprensa (OI) and, the comments from readers about Voz 
do Brasil. It appears that there are conflicts of eminent forces in the arena game interactions 
of mediatization society, in which the progressive structural changes are addressed by a 
bidirectional of responses generated by a dynamic social work. 
 
Keywords: Voz do Brasil. Radio. Mediatization. Social Interaction. Political Culture and 
Citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O papel da mídia na formação do cidadão possui características múltiplas, 

transcendentes ao conjunto de saberes que emergem e interferem na vida cotidiana 

contemporânea. A segmentação do espaço social, a partir da formação de campos sociais 

relativamente fechados e autônomos, dotados de interesses diversos e conflitantes causa o 

desenraizamento da experiência coletiva, recompondo o saber e o fazer humano. O domínio 

do simbólico constitui novas modalidades de secularização dos ritos sociais1 e das práticas 

comunicacionais. Nesse cenário, o discurso jornalístico figura como uma instância de 

legitimidade e notoriedade, onde todos os demais campos se refletem. Assim, a esfera das 

mídias repercute capilarmente no tecido social as suas marcas, nos domínios privados, e, por 

conseguinte, forma a opinião pública. 

 Nesse panorama, delimitamos o objetivo do trabalho na investigação dos modos 

discursivos do programa radiofônico Voz do Brasil2 e a sua função social. Assim como, 

entender como a sociedade interage nessa processualidade comunicacional, que ganha corpo a 

cada dia, sendo composta por intersubjetividades emergentes, identificadas nas novas 

configurações de vida social e individual, em que há novas formas de trocas simbólicas e 

antigos costumes. Com isso, verificamos o lugar que o programa radiofônico ocupa no tempo 

e espaço social brasileiro, após sete décadas de instituição compulsória e constantes mutações 

no âmbito sociocultural, político e tecnológico. 

 As motivações do nosso estudo vão de encontro, de um lado, pela 

abrangência/destinação do programa radiofônico na direção de construir notícias nas áreas de 

política e cidadania; e de outro, aos baixos índices de popularidade das instituições políticas 

nos últimos anos, atrelado ao fato de haver uma crescente “aversão” ao programa radiofônico, 

que é produzido por um órgão de comunicação pública, ligado à Presidência da República.  

A partir disso, a possibilidade da Voz do Brasil se extinguir nos revela a necessidade 

urgente de uma documentação científica desse programa, que durante mais de 73 anos refletiu 

e traduziu a cultura política do País. Constituindo um cenário em que muitos políticos de 

diferentes perfis ideológicos passaram e se fizeram representados. Propomos-nos a fazer um 

relevante estudo sobre esse marco da comunicação política/pública, que ainda está vivo, 

                                                 
1 Regras de vida individual e coletiva, maneiras de dizer e de fazer regulares, que orientam expectativas em 
função de sua obrigatoriedade indiscutível. (RODRIGUES, 1997, p. 25-26) 
2 Notícias do Poder Executivo – primeiros 25 minutos. 
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penetrando nas casas dos brasileiros, cumprindo seu ofício, porém por tempo impreciso, pois 

ele pode ter fim.  

Ao nos posicionarmos na perspectiva do estudo sobre a comunicação na formação do 

cidadão, entendemos que esse processo não ocorre de forma mecânica – midiocêntrica, mas 

sim é engendrado a inúmeros outros processos que emanam da própria sociedade e das 

metamorfoses sofridas por ela e pelos agenciadores de sentido. Nesse contexto, surgem os 

seguintes questionamentos para nossa pesquisa: do ângulo da sociedade, como se dá o 

exercício de cidadania no Brasil na contemporaneidade? Do ponto de vista da mídia: de que 

forma os modos discursivos da Voz do Brasil, através de um dispositivo abrangente como o 

rádio, atuam na aprendizagem social3 do cidadão brasileiro?  

 A partir dessas inquietudes, nos baseamos em modelos teóricos da ciência da 

comunicação na pós-modernidade4: de midiatização e práticas sociais. Adota-se o paradigma 

da transformação da sociedade dos meios, que deixa de ser caracterizada por aquela marcada 

pela existência de dispositivos sócio-técnico-discursivos, apenas intermediadores, para “[...] 

uma sociedade onde a cultura, lógicas e operações midiáticas afetam, relacional e 

transversalmente, a própria sociedade, no âmbito mesmo de suas diferentes práticas” 

(FAUSTO NETO [org.], et al, 2008, p. 10). 

 Nesse sentido, o problema de pesquisa consiste em: de que forma as discursividades 

produzidas na Voz do Brasil produzem efeitos de sentidos determinantes ou não na formação 

de uma cultura política e na consciência de cidadania na contemporaneidade e como se realiza 

a interação social na sociedade midiatizada?  

 Para dar suporte a essas indagações, baseamos o trabalho em quatro pilares: o primeiro 

é o referencial bibliográfico do capítulo II, que faz uma oxigenação teórica sobre as categorias 

conceituais que permeiam a proposta de entender o rádio e a Voz do Brasil como dispositivos 

construtores e produtores de efeitos de sentido sobre a cidadania. Procuramos apreender como 

ocorre a midiatização das instituições e quais os recursos adotados nesses processos de 

reconhecimento recíproco, tanto pelos emissores, quanto pelos receptores e destinatários do 

mercado discursivo.  

                                                 
3 (BRAGA, 2008, p. 152) conceitua como o aprendizado que a sociedade adquire através dos “próprios 
processos práticos, ativos, tentativos, de política do cotidiano (individual ou grupal) de enfrentamento dos 
desafios e dificuldades que concretamente se põem no dia-a-dia”. 
4 Nesse trabalho é utilizado também o termo contemporâneo, por representarem uma continuação da 
modernidade, num sentido de superação. Essas duas denominações expressam o redimensionamento, a 
reavaliação e reproposição de projetos da modernidade, dentro de um conjunto de fenômenos sociais, culturais, 
artísticos e políticos (POLISTCHUCK; TRINTA 2003, p. 143). 
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 Assim, entendemos a comunicação social como uma atividade constante e infinda, em 

que se compõem, mantêm e transformam os espaços socioculturais, em um ambiente de 

ampliação/qualificação do fluxo informacional. Com isso, a sociedade se organiza a partir das 

inúmeras possibilidades tecnológicas. Contemplamos esse pressuposto com o conceito de 

interação social sobre a mídia, apresentado por Braga (2006), dentro de um ambiente de 

novas configurações e modelos de cidadania.  

 Ainda nesse capítulo descrevemos sobre a prematura atuação/definição da 

comunicação pública no Brasil e a necessidade de exploração desse campo conceitual. O 

quadro que se apresenta é de uma comunicação específica, que anseia superar a visão 

funcional e instrumental do paradigma de transferência da informação, em direção ao 

reconhecimento como construtora de sentidos, legitimando uma sistemática dialógica entre o 

governo, o Estado e a sociedade.  

 O rádio aqui é visto como um dispositivo social mágico e invisível (MEDITSH, 2007), 

que engendra materialidades e subjetividades, em um conjunto de inter-relações de processos 

sociais e de comunicação5. Destacamos as fases de onipotência, desde o invento da técnica de 

propagação radiofônica, até a sua transformação em instituição social, que forma e informa ao 

ouvinte. Realçamos os usos sociais e características autônomas de sua natureza físio-

psicológica (ORTRIWANO, 1985); a possibilidade do devaneio interior (HAUSSEN, 2005) 

proporcionada pela especificidade da linguagem radiofônica, que ajudou a transpor momentos 

difíceis de sobrevivência e transformações inevitáveis.  

 O segundo pilar se apresenta no terceiro capítulo. Nele fazemos uma reconstituição da 

trajetória dos 73 anos de atuação do programa radiofônico Voz do Brasil, destacando cada 

governante do País e as respectivas características dos períodos políticos vigentes. Além 

disso, trazemos à tona os recentes projetos de renovação de comunicação pública no País, 

defendidos pela estatal Radiobrás.  

 O terceiro pilar consiste na construção do método de análise do trabalho - capítulo IV. 

Essa parte do estudo se justifica pela necessidade de aclarar nossas escolhas teórico-

metodológicas e a preocupação em atender a proposta de estudo com rigor científico. 

Buscamos, nessa fase da pesquisa, um diálogo com o objeto empírico - de enfrentamento das 

categorias conceituais, para extrairmos situações emblemáticas sobre cidadania e cultura 

política. 

                                                 
5 (BRAGA, 2006); (FERREIRA, 2007). 
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 A partir dessas discussões e complementar aos três pilares, buscamos um quarto 

suporte de pesquisa. Trata-se de analisar à luz de parâmetros meticulosos, como a sociedade 

enfrenta a Voz do Brasil, a partir de um dispositivo social de crítica midiática (DSCM) 6. 

Com base nesse conjunto de saberes, definimos o corpus, constituído de dois movimentos: o 

primeiro é formado por cinco programas radiofônicos, nos seus primeiros 25 minutos – 

produzidos pela Radiobrás, articulando na proposta metodológica da Semana Artificial; o 

segundo é o artigo publicado no site Observatório da Imprensa (OI), assinado pelo jornalista 

Sergio Denicoli, bem como, os comentários de leitores sobre a Voz do Brasil.  

 A nossa escolha pela técnica de Análise de Conteúdo possibilita condições 

quantitativas e qualitativas de identificação da recorrência de marcas discursivas para a 

interpretação das construções de sentido, no intuito de compreendermos se o programa 

radiofônico Voz do Brasil proporciona discussões contribuintes às praticas cidadãs; do mesmo 

modo, como a sociedade reage a essa oferta discursiva. Nesse sentido, o ângulo de visão que 

adotamos é conduzido pelo modelo da Semiose da Midiatização, de Eliseo Verón (1997).  

 A análise é executada por meio da grade analítica de codificação, em que são 

dispostas as unidades de registro, através de: temas; foco central; formato radiofônico; 

enquadramento temático do foco; e questões transversais. A partir da descrição desses itens 

constatamos as angulações das informações no noticiário do Poder Executivo. Isto posto, 

fazemos as inferências de acordo com as categorias de análise estabelecidas: a voz das 

políticas públicas e do bem estar social; a voz da cidadania e da responsabilidade social.  

 Por fim, posicionamos nossas considerações acerca da investigação, expondo nossos 

encaminhamentos sobre as questões conjunturais inerentes a caracterização da Voz do Brasil e 

as Notícias do Poder Executivo. Da mesma maneira, delineamos os desafios enfrentados no 

espaço de transversalidade, pluralidade e interdisciplinaridade da problemática da 

midiatização em suas práticas sociais.  

 

 

 

   

 

 

 

                                                 
6 (BRAGA, 2006, 2008) 
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CAPÍTULO II 

ESTAÇÃO TEÓRICA: SOCIEDADE, MIDIATIZAÇÃO E PRÁTICAS SOCIAIS 

 

O estudo da temática que envolve a comunicação pública no rádio e suas articulações 

com a sociedade midiatizada, investiga o processo de construção democrática e participativa 

do indivíduo, na formação da própria cidadania, para a sua atuação coletiva na sociedade. O 

programa Voz do Brasil atinge desde os grandes centros urbanos, até os brasileiros que 

moram na área rural, em que o rádio é o principal meio para obter informações sobre o que 

acontece no País.  

O programa radiofônico do governo é abrangente no endereçamento de mensagens nas 

áreas de política e cidadania. No entanto, as discussões sobre as suas características peculiares 

contextualizadas na contemporaneidade, encontram-se em efervescência na esfera pública7, 

sendo que o ponto crucial desse debate é que o regime político democrático atual não suporta 

a imposição desse produto midiático, instituído no tempo de uma ditadura civil. 

Nesse parâmetro, a fundamentação teórica abarca a processualidade comunicacional 

como prática de interação social (Braga, 2006, 2008), resultante da midiatização da 

sociedade8, a partir das articulações nas esferas de produção, circulação e recepção das 

mensagens. Esses processos são realizados pelos dispositivos sociais, que impulsionam as 

relações do campo midiático com os múltiplos atores, possibilitando a socialização em 

âmbitos de aprendizagem social e de crítica midiática - dispositivos sociais de crítica 

midiática (DSCM).  

Pesquisas recentes publicadas pelo Instituto Brasileiro de Opinião, Pesquisa e 

Estatística (IBOPE) apontam a desconfiança que os brasileiros depositam nas instituições 

políticas e na classe política9. Os resultados mostram que 74% não confiam no Congresso 

Nacional; 50% não confiam no Presidente da República; e 88% não confiam nos Partidos 

Políticos. Em contrapartida, 67% das pessoas acreditam nos meios de comunicação. No 

                                                 
7 Paulino (2007) Há distinção entre economia, Estado e sociedade civil, que interagem no espaço social, na busca 
de hegemonia política e cultural, de construção de vontade coletiva e transformação da realidade, por meio da 
luta comunicacional da comunicação política. A esfera pública consiste no contexto público comunicativo, no 
qual os membros de uma comunidade política plural constituem as condições de possibilidade da convivência e 
da tolerância mútua, além dos acordos em torno das regras que devem reger a vida comum. 
8 De acordo com Sodré (2006) é a ordem de mediações socialmente realizadas – um tipo particular de interação, 
ou ainda, tecnomediações, caracterizadas por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade 
sensível. Pode ser vista em forma de um dispositivo cultural em que o processo de comunicação é técnica e 
mercadologicamente redefinido pela informação e pelo capital. A midiatização implica num “novo modo de 
presença do sujeito no mundo” (p. 22). 
9 Pesquisa de Opinião Pública sobre a atual imagem dos Movimentos Nacionais - abril/maio de 2008 - JOB474. 
Amostra de 1.204 homens e mulheres, a partir de 16 anos. 
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resultado de uma outra pesquisa10 feita pela mesma instituição, a classe política é considerada 

“preguiçosa” por 73% dos entrevistados. Esses dados apontam para a centralidade do papel da 

mídia no cotidiano das pessoas e para o receio da capacidade do Estado liderar processos 

estruturais de desenvolvimento sociocultural e político-econômico, entre eles a 

democratização da comunicação.  

Esse capítulo compreende os mecanismos dos quais resultam na opinião pública, na 

formação da consciência política dos brasileiros e conseqüentemente a sua prática cidadã, 

tendo como parâmetro o programa radiofônico Voz do Brasil; a sociedade midiatizada; as 

transformações sócio-culturais e políticas dos brasileiros; o papel da comunicação pública nas 

políticas de comunicação do País; e o rádio como um dispositivo social.  

Considerando a esfera pública um espaço de experiência e lugar de embates, em que 

as informações circulam tensionadas reinseridas em contextos diversificados, estrutura-se 

uma base conceitual organizada de forma que contemple a aprendizagem para a socialização 

relevante do cidadão, à luz do processo sistêmico de interação social-midiática.  

 

2.1 - SOCIEDADE MIDIATIZADA: A ARENA DOS JOGOS DE INTERAÇÕES 

 

As articulações entre mídia, sociedade e política, no contexto contemporâneo, 

direcionam para a imanência de interações sistemáticas entre os atores sociais, pelo 

incontestável caráter público da política e pela emergência da mídia como dispositivo de 

crítica social. As tensões de forças entre esses campos se constituem de práticas que se 

alastram e perpassam todas as relações sociais e mesmo que haja autonomia, há a 

concentração de poder11 em determinadas instâncias.  

No jogo de usos entre os campos sociais, a mídia permanece um meio estratégico de 

visibilização e legitimação. Rodrigues (1997) destaca que é difícil descrever as relações entre 

poder político e a mídia, mas que os resultados são notórios não só pelas campanhas 

eleitorais, mas também pela relação dos governantes com os sujeitos da enunciação.  
 
Os órgãos de informação tornaram-se, nas democracias, cada vez menos claramente 
meios de informação, de proposta de projectos de sociedade, de programas políticos, 
e cada vez mais obviamente um campo social de encenação pública de imagens de 
marca que emprestam aos homens políticos, em função da sua própria estratégia de 
diversão e de sedução (RODRIGUES, 1997, p. 161). 

                                                 
10 Pesquisa de Opinião Pública sobre Corrupção e Ética – janeiro de 2006 - OPP005. Amostra de 2.002 homens e 
mulheres, a partir de 16 anos, em 143 municípios. 
11 A capacidade de levar o outro a realizar o que se deseja através da utilização de variados recursos na complexa 
rede de dispositivos e mecanismos na qual nada nem ninguém escapa por não ser um objeto “coisificado” e sim 
uma prática que se exerce disputa. (RUBIM, 2000, p. 9). 
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As trocas simbólicas entre os campos midiático e político ocorrem em forma de 

conflito e cooperação de forças, coloca em cena os seus sujeitos, com suas ações e intenções 

moldadas na lógica do marketing em detrimento da ideologia tradicional. Esse fenômeno 

transforma a esfera pública em uma arena de jogos das interações sociais, assim os 

movimentos dos atores ganham visibilidade social e se legitimam. 

A partir dessa dinâmica de natureza espetacular e ficcional surgiram duas modalidades 

de dispositivos distintos de relações entre os campos da mídia e da política: a disciplinar e a 

dos simulacros. A primeira durante muito tempo teve a função de policiar e reprimir a 

informação, que depois com a instituição do campo da mídia como rede de informação e a 

criação dos dispositivos eletrônicos cibernéticos passou a irradiar a figura dos simulacros. 

Nesse sentido, ocorrem modelos de significação fechados sobre si próprios, que não abrem 

para qualquer sentido referencial, ou seja, esse sistema de simulacros do real ofusca as 

diferenças entre o verdadeiro e o falso, entre o ser e parecer, impede a distinção entre o 

figurante e o figurado. 

Ainda Rodrigues (1997) refere à crise como um dos simulacros mais eficazes das 

sociedades atuais. Ele diz que a função do discurso do colapso é uma perfeita tática de 

despersuadir o propósito da participação crítica da esfera pública, além disso, é um puro 

exemplo siderante, que aniquila e torna indiscutível qualquer desvio que escapem à 

mobilização do simulacro. “Se a figura disciplinar correspondia à violência doce do interior 

[reprimir], os simulacros da rede mediática anulam definitivamente a diferença entre o interior 

e o exterior, interiorizando qualquer forma de exterioridade” (p. 169). Isso ocasiona uma 

fragilização na corrente social que motiva e impulsiona as posições críticas da sociedade.  

No entanto, o autor adverte que a esfera política é configurada nos jogos de 

posicionamentos na dimensão figural12. Essa consideração é importante para evitar a visão 

ingênua de que o campo político se reproduz somente nas ilusões representativas e simbólicas 

que camuflam e recalcam o jogo vazio, que dão consistência e lhe conferem a natureza 

espetacular da sua aparência.  

Forma-se então, de um lado a legitimidade da dimensão representativa; e de outro, as 

regras de construção que produzem “[...] o discurso e a ação, o dizer e o fazer” (p. 170). Dessa 

forma, a sua representação é reversível, pois fica sujeita ao regime figurativo do jogo do 

                                                 
12 Segundo Rodrigues (1997) é constituída de variações rítmicas e entidades abstratas posicionais, que geram 
mnemônicas que afastam a amnésia que impossibilitaria estratégias e consignam na memória traços recorrentes 
de variações originais. 
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poder, na proporção em que o discurso e a ação do poder são antes de tudo, o poder dizer e o 

poder agir com legitimidade. 

Rubim (2000) contextualiza o sistema de simulacro projetado na revolução das 

comunicações. A partir disso, houve a potencialização de novas circunstâncias sociais e a 

crise da política se constrói em meio ao individualismo e a fragilidade das representações 

sociais, com o esgotamento das energias utópicas e a emergência de novas modalidades de 

atores políticos. A midiatização da política sofre interferência nesses processos por estar em 

um contexto político de neoliberalismo, de pensamento único, em que a democracia política e 

social é problemática, mas também necessária para a construção de uma sociedade crítica, 

mais humana e plenamente participativa.  

Na sociedade midiatizada, a socialização do cidadão à política é adquirida por uma 

ampliação do potencial de participação. Entretanto, ela é propiciada com maior força pela 

organização coletiva, no contexto das sociotecnologias, que afetam profundamente a política e 

reconfiguram os vínculos sociais. Nesse sentido, o autor assinala o desenvolvimento de uma 

nova modalidade de comunicação, a “Idade Mídia” (p. 50), em que ocorre a sociabilidade 

ambientada pelos processos midiáticos e coloca em evidência a co-relação entre mídia e 

política.  

Nesse novo modo de se comunicar, a própria mídia trata de criar recursos para 

interagir com a esfera pública, através da auto-referenciação, apresentada por Fausto Neto 

(2008) em que ocorrem “[...] processos e protocolos de ordem técnica, associado à existência 

de potenciais novos mercados, inclusive discursivos, que vão redesenhando a organização, a 

natureza e a qualidade dos vínculos sociais” (p. 127). O desenvolvimento dessa dinâmica 

submete aos campos sociais uma nova lógica tecnodiscursiva. Com isso, as tecnologias são 

convertidas em meios de interação e redefinem as práticas sociais, ou incidem diretamente 

sobre os regimes das discursividades.    

Conforme o autor, o novo cenário de interação estabelece uma ruptura e cria a 

necessidade do surgimento de “dispositivos reguladores” (p.128), que através de suas auto-

operações, realizam o funcionamento de um novo trabalho de registro do simbólico. Assim, se 

convertem em uma realidade própria e formam práticas discursivas complexas nos diferentes 

campos, reconfigurando suas gramáticas, estratégias de legitimação e modos de dizer. 

Gomes (2008, p. 20-23) trata dessa nova ecologia comunicacional da sociedade do 

“grande irmão” como “a ponta do iceberg de um novo mundo”, pois hoje, a concepção do 
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palco à platéia de Maria Cristina da Mata13 é superada na criação do “teatro de arena”, em que 

tudo virou palco e se um fato não é midiatizado, parece não existir. Isso implica um salto 

qualitativo no modo de construir sentido social e pessoal e conseqüentemente na atuação do 

cidadão.  

De acordo com o autor, a midiatização é vista como a reconfiguração do bios 

midiático, um modelo de inteligibilidade social, ou ainda, a chave hermenêutica para a 

compreensão e interpretação da realidade. Ela exerce a função de disciplinar as pessoas para 

assumir determinadas condutas sociais, permeada por uma idéia de poder, sendo que a técnica 

é mero instrumento para o exercício desse poder. Entretanto, o autor ressalta que a tecno-

interação não é um passo a mais no processo evolutivo, mais sim uma qualificação no 

processo dialético do sujeito/objeto, haja vista que na tecnologia midiática são trabalhadas a 

construção de sentidos, induzindo uma forma de organização social.  

Portanto, entende-se que é preciso pensar os processos comunicacionais por um viés 

mais abrangente e não somente pelos sistemas de emissão e recepção das mensagens, pelo 

caráter de incompletude.  O campo teórico e metodológico das ciências da comunicação passa 

por uma fase de renovação de paradigmas, com olhares não reducionistas, nem dualistas, em 

que há a contemplação da transversalidade temática. Esse novo cenário é provocado pela 

complexidade nos usos e legitimações dos campos sociais, gerada pelos mecanismos 

tecnológicos e comportamentais convergentes, disponibilizados à superestrutura da sociedade 

civil, que está norteada pela luta por políticas democráticas de comunicação. 

 

2.1.1 – A sociedade responde à mídia 

 

O campo conceitual do “terceiro componente do sistema de processos midiáticos na 

sociedade”, apresentado por Braga (2006), é vinculado aos subsistemas de produção e 

recepção e pode ter caracteríticas de mais de um subsistema. Sendo assim, eles interagem, 

organizando-se dentro e fora do campo midiático. O autor assinala a possibilidade de quatro 

objetivos que atualizam e complementam estudos precedentes: 

 

 
                                                 
13 Entre la plaza y la platea, Mata (1993 apud GOMES, s/d): a platéia é um espaço bivalente, público e privado 
ao mesmo tempo. Público enquanto oferta genérica que permite aceder a um espaço comum de representação. 
Privado, particular, enquanto lugar – assento – da contemplação, da produção, da recepção. A platéia como 
âmbito natural do espetáculo e do espectador, não identificável com o passivo ou meramente assimilador e 
reprodutor, mas constringido pelos limites do representado. A platéia, portanto, aludindo mais que à ação e à 
atuação. 
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a) relacionar os diferentes processos a um mesmo patamar, comum a todos, e, 
portanto, perceber processualidades similares quando, sem essa referência, 
perceberíamos apenas coisas diferentes e isoladas; podem-se desenvolver, assim, 
percepções de conjunto; b) perceber as diferenças e especificidades de cada um 
dos diferentes processos de interação social sobre a mídia, usando o pertencimento 
comum a um mesmo patamar justamente como critério de comparação e 
diferenciação; c) perceber e construir articulações  internas entre os processos, 
na medida de seu pertencimento a um mesmo sistema; d) fazer uma distinção 
entre esses processos e aqueles que ocorrem na produção e na recepção - e, ao 
mesmo tempo, perceber as articulações que mantenham com esses (BRAGA, 2006, 
p. 34, grifo nosso). 

 

A relação sistêmica proposta pelo autor permite a apreensão da complexidade do 

subsistema e de suas distinções e articulações internas, ampliando a possibilidade de um 

conhecimento mais apurado com a processualidade midiática abrangente.  

A interação social sobre a mídia é tratada como um sistema de resposta socialmente 

desenvolvido dentro da mesma dinâmica composta por processos e dispositivos sociais14, 

chamados de trabalhos sociais sobre os produtos midiáticos. Esse processo interacional é 

considerado crítico quando tensiona processos e produtos midiáticos, gerando dinâmicas de 

mudanças e exerce um trabalho analítico-interpretativo, gerando esclarecimento e percepção 

ampliada.  

O estudo crítico das práticas midiáticas, que estão além dos objetivos da análise, de 

busca do conhecimento, de desvendamento das lógicas de um produto ou de um gênero, ou de 

um processo, tende a exercer uma função geral de desenvolvimento de competências de 

interação na sociedade. No que se refere aos materiais e processos midiáticos que essa 

sociedade gera, faz circular socialmente e usa para os diferentes propósitos, dentro de dois 

tipos de produção: a acadêmica e a especializada15. 

Portanto, entender a os processos de midiatização pelo viés da interação significa 

compreender o que a sociedade faz com sua mídia, uma forma apropriada para compreender 

como se forma a cultura política e a consciência de cidadania dos brasileiros, nos seus 

processos de reação à comunicação cotidiana. Ainda de acordo com Braga (2006, p.36) a 

sociedade “se organiza” para tratar a própria mídia e desenvolve dispositivos sociais para isso, 

dando consistência aos modos de tratamento, chamado de “circulação social” – diferente da 

                                                 
14 Aqui são entendidos de acordo com Mouillaud (1997) citado por Braga (2006, p.36) como um lugar “material 
ou imaterial em que se constituem formas socialmente geradas e tornadas culturalmente disponíveis como 
matrizes para realização de falas específicas”. Eles estabelecem modos da sociedade interagir sobre (e com) a 
sua mídia. Identificam tanto o conjunto de materialidades, quanto o complexo de relações, agenciamentos e 
intersecções com processos sociais e de comunicação (FERREIRA, 2007). 
15 Segundo Braga (2006, p. 51) o “trabalho social” não depende do caráter de crítica interna x crítica externa e 
sim da observação apenas do teor crítico, atrelado aos conceitos assumidos sobre a sociedade. Assim como a 
operacionalidade na sociedade, enquanto “gesto social”. Nesse ângulo, todas as críticas são interessadas e 
participantes na sociedade, tornando-se internas, porém algumas são produzidas em lugares extramidiáticos. 
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“circulação midiática”, que é o que a mídia veicula como sistema de produção. Essa interação 

com o produto gera processos interpretativos, que estão além do que a mídia produz, e sim 

nas respostas das práticas sociais, a partir do que ela apresenta. Sendo que, as ações podem se 

misturar e se interferirem mutuamente, caracterizando-se em “[...]contrapropositivas, 

interpretativas, proativas, corretoras de percurso, controladoras, seletivas, polemizadoras, 

laudatórias, de estímulo, de ensino, de alerta, de divulgação, venda, etc.” (p. 39-40). 

Com essa visão teórica é possível fazer um estudo crítico-analítico da atuação da Voz 

do Brasil, não só pela análise das características do sujeito enunciador, que aqui é 

fundamental considerar, mas também pelos dispositivos e processos sociais que a sociedade 

brasileira desenvolve para se relacionar com o programa radiofônico. Essa proposta adquire 

viabilidade pelas características descritas no próximo subcapítulo, em que há novos modelos 

de sociedade, decorrentes de reconfigurações culturais nas áreas de política e cidadania. 

 

2.2 – A AMBIÊNCIA DA TECNOCULTURA E A EMANCIPAÇÃO DO CIDADÃO  

 

 As condições para que a sociedade se defronte com o que a mídia lhe oferece estão 

inseridas no contexto das novas configurações que a “economia digital” impõe ao mundo do 

trabalho e cultural, estabelecendo novas formas de vida, causando mutações e repercutindo 

sobre as ciências sociais voltadas ao fenômeno midiático. Sodré (2006) reconhece que o 

espaço público tem agora “o virtual, o espaço simulativo ou telerreal” (p. 19) que serve de 

ambiência para a interação e expansão da dimensão tecnocultural16, onde se constituem e se 

movimentam os novos sujeitos sociais.  

 O autor destaca que a relação mídia-público não é realizada apenas na influência 

normativa, mas principalmente emocional e sensorialmente, como pano de fundo de uma 

estetização generalizada da vida social, onde identidades pessoais, comportamentos e até 

mesmo juízos de natureza supostamente ética são colocados em jogo. Essa dialética com a 

mídia estimula o sentido da existência humana no território habitado, como espaço de 

realização da democracia participativa na mídia e seus poderes de transformação social. 

 Da mesma forma, Barbero (2006) destaca que as mediações tecnológicas começaram a 

desempenhar um papel estratégico na configuração dos novos modelos de sociedade. Isso 

resultou na instituição de um novo espaço público e de cidadania, a partir de novos 

                                                 
16 De acordo com Sodré (2006) é o ambiente constituído por mercado e meios de comunicação, que estabelece 
um novo tipo de relacionamento do indivíduo com as referências concretas e com a verdade, ou seja, outra 
condição antropológica. 
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dispositivos sociais, “[...] configurados por uma enorme pluralidade de atores e de leituras 

críticas que convergem para um compromisso emancipador e de uma cultura política na qual 

a resistência é ao mesmo tempo formadora de alternativas” (p. 53). Entretanto o autor adverte 

que é impossível isolar os estudos midiáticos das ciências sociais, visto que é indispensável 

abordar a multidimensionalidade dos eixos temáticos e na transversalidade, analisar todas as 

condicionantes existentes nos processos comunicacionais.  

 A revolução tecnológica na sociedade do desconhecimento, que Barbero (2006) 

defende, traz à tona um novo modo de relação entre os processos simbólicos que constituem a 

mudança do lugar da cultura17. Assim se confunde o novo modo de produzir com um novo 

modo de comunicar, o que transforma o conhecimento numa força produtiva direta. 

Conseqüentemente, há novos modos de percepção e de linguagem, novas sensibilidades e 

escritas. Mais do que isto, com a generalização, há o não reconhecimento da pluralidade de 

saberes e ocorrências culturais desiguais, que não são inclusas no mapa da sociedade. 

 Surgem outros lugares de legitimação do saber com a criação de inúmeros canais 

descentralizados e difusos, que por um lado, fazem movimentos de integração e 

desterritorialização; e por outro, de exclusão e relocalização. Nesse cenário se forma um novo 

tipo de sujeito político, atuante nas novas figurações de cidadania.  

 
A democracia está necessitada, hoje, de uma cidadania que se encarregue das 
identidades e diferenças. Pois a democracia se transforma hoje em palco de 
emancipação social e política, quando exige que sustentemos a tensão entre nossa 
identidade como indivíduos e como cidadãos, pois só a partir dessa tensão será 
possível sustentar coletivamente a outra, a tensão entre diferença e equivalência 
(igualdade) (BARBERO, 2006, p.66).  
 

 
 No novo cenário, há a reconfiguração do público, que necessita ter um 

reconhecimento recíproco, ou seja, o direito de ser visto e ouvido, existir/contar socialmente, 

tanto individual, quanto coletivamente. Já o desgaste sobre a representação política está 

vinculado ao excesso de imagens construídas, que gera a espetáculo18 e acaba remetendo à 

farsa. Assim, as imagens da construção social exigem o reconhecimento em sua diferença. 

Isso significa um novo modo de exercerem politicamente seus direitos, em conseqüência, há 

um profundo descentramento da política, tanto na militância, quanto no discurso partidário. 
                                                 
17 Cultura aqui é entendida à luz das ciências sociais, como o conjunto de crenças, regras, manifestações 
artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade, 
na sua materialidade. Também é vista em forma de representações sociais, subjetivamente, como um sistema 
simbólico administrado pela mente humana (OLIVEIRA, 2003). 
18 Para Debord (apud KELLNER, 2006, p. 121) a sociedade do espetáculo está organizada em torno da produção 
e consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais. Nesse sentido, as formas de espetáculo evoluem com o 
tempo na multiplicidade de avanços tecnológicos. 
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 Com efeito, ocasiona o esfriamento da política e a desativação da rigidez nos 

pertencimentos, possibilitando fidelidades mais móveis e coletividades mais abertas. O 

discurso dentro dessa nova visibilidade da política incentiva o deslocamento do discurso 

doutrinário dos agentes, de caráter autoritário, em uma discursividade mais democrática, 

alicerçada nas interações e intercâmbios com outros atores sociais. Com isso, proliferam os 

dispositivos sociais de crítica, que formam maneiras de fiscalização e intervenção cidadã. 

 Nesse sentido, ainda Barbero (2006) considera que o esvaziamento das utopias 

políticas dá espaço às utopias do campo tecnológico e da comunicação, com as idéias de 

aldeia global, mundo virtual, ser digital e democracia direta – essa última, a mais enganosa 

de todas. Ele admite que esses movimentos ideológicos contribuem para a formação de um 

cidadão ativo por meio das emissões telemáticas de opinião. Em contrapartida, está minando 

os fundamentos próprios “do público”, já que os processos de deliberação e de crítica, em que 

não há hierarquia, aumentam a desconfiança de qualquer figura de delegação e representação. 

 O autor adverte que essa democracia direta tem um fundo libertário, que aponta para a 

desorientação em que vive a cidadania, resultante da ausência de densidade simbólica e da 

incapacidade de convocação de que padece a política. “As mídias e as redes eletrônicas estão 

se constituindo em mediadores da trama de imaginários que configura a identidade [...] 

vinculando assim, a multiculturalidade que faz extrapolar os referentes tradicionais de 

identidade” (p.69).  Nesse sentido, as tecnologias não são neutras, pois constituem grupos 

de condensação e interação dos interesses econômicos e políticos, que são constitutivos do 

novo modo de construir opinião pública e das novas formas de cidadania, ou seja, das novas 

condições em que se diz e se faz política.  

 No entanto, Gomes (2008) considera positivo esse processo comunicacional. Segundo 

ele, a midiatização coloca a diversidade cultural em uma outra galáxia, que supera a aldeia 

global, pois é um processo mais avançado e ousado do que a simples retribalização. Sendo 

assim, “[...] a galáxia midiática (ou midiatizada) cria o fenômeno da glo(tri)balização” (p. 23). 

Nesse novo cenário o desenvolvimento da tecnologia é a essência do homem e detém papel 

hegemônico na sociedade. “Tudo é feito eletronicamente, inclusive o exercício pleno da 

cidadania, expresso através do voto” (p. 22). O autor complementa que a midiatização, está se 

configurando na possibilidade da busca de uma visão unificada de sociedade. 

 Nesse paradoxo, entende-se que o caráter qualitativo do volume de conteúdos que 

circulam aceleradamente em esfera planetária é preocupante. Sabe-se que há possibilidades de 

compartilhamento de conhecimentos, informações e dados, visando o desenvolvimento 

humano, porém a preservação da identidade nacional na sociedade global é decisiva para a 
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capacitação em assuntos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, com suas dimensões 

econômicas.  

 Com base nisso, as políticas de comunicação devem se dedicar ao uso adequado das 

tecnologias e no aumento da quantidade e qualidade de conteúdos nacionais que são 

midiatizados, em forma de amparo às identidades culturais, que incrementará a atividade 

social geral, para o desenvolvimento da cidadania nesse contexto de transformações histórico-

estruturais brasileiras. 

 

2.2.1 - As novas configurações de política e cidadania brasileiras 
 

 A formação da cidadania do indivíduo e a sua atuação coletiva são influenciadas por 

fatores que perpassam os diversos campos sociais e os seus jogos de usos, com suas relações 

de poder. Bezzon (2004) entende que a aprendizagem social passou a integrar não só o 

discurso, mas também a prática de diferentes atores no processo de redemocratização, depois 

da transição política que passou a sociedade brasileira, com o fim da ditadura militar. Assim, 

a demanda exigida frente à mobilização para o final do governo autoritário e o início da 

passagem para a democracia trouxe à arena política novos valores, que foram explicitados 

pela sociedade nas suas reivindicações. “Tudo isso gerado pela maneira como as coisas foram 

comunicadas a sociedade” (p. 17). Nesse contexto, o acesso e o direito à informação 

tornaram-se o principal instrumento de exercício da cidadania e de socialização. 

 Lima (2006) defende que é somente a mídia a definidora do que é público no mundo 

contemporâneo. Desta forma, ela coloca em debate os temas sociais e auxilia nas 

transformações dos valores culturais19 que regem a sociedade. Para elucidar algumas 

preposições e refletir sobre de que forma se dá a consciência ideológica e política das pessoas 

é necessário considerar fatores sócio-políticos e econômicos históricos vivenciados no Brasil. 

 A tradição teórica surgida nos estudos de ciências sociais e amplificada nas pesquisas 

da área das ciências humanas apresenta os termos utilizados para o comportamento da 

coletividade em função da cidadania exercida na sociedade: “a vontade geral, opinião pública, 

representação coletiva, representações sociais, ideologia, imaginário social, mito, inconsciente 

político, cultura política, consenso, centro dinâmico da cultura e hegemonia” (LIMA, 2004, p. 

177). Todos eles têm a especificidade de exprimir a atuação cidadã dos indivíduos.  

  

                                                 
19 Entre eles: normas de vida humana, costumes, idéias, ideologias, representações materiais e imateriais, 
crenças, etc. 
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 Nesse parâmetro, o autor define a cultura política em quatro pontos: 1) um conjunto de 

orientações subjetivas relativamente à política numa população nacional ou em um 

subconjunto de uma população nacional; 2) possui componentes cognitivos, afetivos e 

avaliativos, que inclui conhecimento e crenças a respeito da realidade política, sentimentos 

com relação à política e adesão a valores políticos; 3) o conteúdo resultante da socialização 

infantil da educação, da exposição à mídia e de experiências adultas com a estrutura e 

desempenho social, econômico e do governo; 4) afeta a estrutura e o desempenho político e 

governamental, os constrange, mas definitivamente não os determina. Sendo assim, os 

direcionamentos entre cultura, desempenho e estrutura são vias duplas e causam respostas 

diversas em um mesmo espaço social. 

 Segundo Baquero (2001), os mecanismos atuantes na sociedade brasileira 

desencadeiam em uma cultura política alheia ao reconhecimento da sua importância e 

responsabilidade na sociedade coletiva. “Não surpreende, por exemplo, a pouca participação 

dos brasileiros na política num sentido mais amplo, que vá além do simples ato de votar” (p. 

104).  

 O autor diz que as novas formas de relações sociais são resultantes de transformações 

na conjuntura política, das condições estabelecidas, atreladas à nova ordem de mundialização 

do sistema econômico. Nessa perspectiva, uma das conseqüências do processo de 

generalização social foi o gangrenamento dos movimentos sociais, que foram os grandes 

sujeitos históricos e políticos no processo de redemocratização dos anos 80. 

 No entanto, Lattman-Weltman et al (2003) diz que a mídia pode ser vista como 

instituição decisiva na qualidade do exercício da cidadania no Brasil, nesse cenário 

redemocratizado em que se estabelece. Além disso, ela fornece elementos simbólicos e 

cognitivos para essa prática, porém deve ser analisada no tempo e espaço adequado para 

adquirir um rigor conceitual.  

 Nesse sentido, a sociedade brasileira passou de uma fase caracterizada pela 

ideologização e o partidarismo explodida na década de 1960; para uma etapa marcada pela 

despolitização, causada pela reorganização discursiva do ideário tecnoburocrático e a 

repressão, no pós 64.  Naquele período, o esforço propagandístico da “mobilização” dos 

brasileiros durante a ditadura militar teve forte teor apolítico, porém modernizante-

conservador, causando propositalmente, formas de presença e ausência da mídia no 

pensamento social. 
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 Nesse cenário, a evolução da cidadania política20 no Brasil passou por períodos de 

limitações, crises, destruições e restaurações. Saes (2001) explica que houve o confinamento 

dos direitos políticos durante o regime militar e essa conjuntura foi a principal produtora da 

instabilidade na cidadania da república brasileira. Entretanto, esses acontecimentos históricos 

não são definidores da cidadania atual, mas sim um coroamento da exposição da linha teórica, 

que orientam as reflexões sobre a evolução desse panorama brasileiro.  

 Conforme Bezzon (2004), a complexidade dos processos sociais vividos por toda a 

esfera pública, tanto no âmbito social, político, educacional, econômico, tecnológico e 

ideológico acarretaram em uma sociedade mais individualista, que herdou um patrimônio 

cultural mais difuso, com representações sociais e políticas deslocadas, gerando o 

descomprometimento do cidadão. Essas características justificam certo consenso quanto a 

uma fraca21 cultura política da sociedade brasileira, que sempre foi mais passiva do que ativa, 

desde os tempos da ditadura militar e o regime burocrático-patrimonialista, com relações 

paternalistas favorecendo a formação de um imaginário social avesso aos princípios liberais. 

 No entanto, Peruzzo (2002) resgata a importância do ressurgimento dos movimentos 

sociais, nos anos 80, para a contribuição em alterações no campo da cultura política. Foi a 

partir desse momento que houve a abertura participativa da sociedade na política brasileira em 

níveis macro, nos governos nacionais; e em nível micro, dentro das suas próprias 

comunidades. Esses aspectos contribuíram para a redemocratização e ampliação da cidadania. 

A relação entre cultura política, movimentos sociais e cidadania é muito estreita, 

segundo a autora: 
Cultura política radicionalmente é entendida no sentido das relações entre 
governantes e governados, nos comportamentos e nas atitudes quem têm uns em 
relação aos outros, sobretudo no caso dos governados em situação eleitoral e, no 
caso dos governantes, em situação de governo (PERUZZO, 2002,  p.5). 
 

 Nesse panorama de emancipação do cidadão, as práticas sociais são engendradas por 

políticas de comunicação que regulamentam a democratização da informação. O novo 

contexto democrático de fato do País e as transformações verificadas nas décadas recentes 

implicam uma reconstrução conceitual e reflexiva sobre o papel do Estado e as 

comunicabilidades. Surgem circunstâncias inovadoras de implementação do debate público, 

                                                 
20 O conceito de cidadania política é definido por Saes (2001) na processualidade que designa à participação do 
povo, formado pelos indivíduos que o compõem, no exercício do poder político. Assume-se como a participação 
que concretiza-se, como um exercício efetivo, do direito de escolher os seus governantes, implicando de um 
lado, na existência de um processo eleitoral autêntico, de outro lado, a existência de governantes que de fato 
governem. 
21 Essa idéia sugere que a liberdade, igualdade e direitos (fundamentais à democracia) podem naturalmente ser 
substituídas pela subordinação aos líderes populistas e autoritários (BEZZON, 2004, p. 18). 
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como elemento central sobre os destinos do reconhecimento e legitimidade dos conflitos 

sociais, orientando o estímulo à participação cidadã, através de um mecanismo próprio de 

aprendizagem e informação, com políticas sólidas de comunicação. 

 
2.3 – A ATUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 
 

 Nesse âmbito complexo do discurso e das práticas sociais, dentro da sociedade 

midiatizada, o papel da Comunicação Pública (CP) é debater na esfera pública as relações 

entre Estado, governo e sociedade, referentes a temas de interesse coletivo. Torna-se um 

espaço privilegiado de negociação entre os interesses das diversas instâncias de poder 

constitutivas da vida pública, através da comunicação, específico das sociedades 

democráticas.  

 O conceito de CP ainda está em construção, entretanto, surgiu para designar a situação 

ideal da transparência dos negócios de Estado e de empresas privadas e do exercício pleno do 

direito do cidadão de se informar e ser informado sobre tudo que for de interesse público. 

Atualmente, a tendência de identificação desse processo comunicacional em particular, é pelo 

viés apenas da comunicação feita pelos órgãos governamentais. No entanto, há inovações na 

terminologia do termo CP, que buscam a legitimação de um processo comunicativo de 

responsabilidade do governo. A grande preocupação das instituições públicas é que não sejam 

confundidas as funções de seus instrumentos de comunicação, como ocorreu em outros 

momentos históricos do País.  

 
Expressões como marketing político, propaganda política ou publicidade 
governamental têm conotação de persuasão, convencimento e venda de imagem, 
em suma do que ficou conhecido como “manipulação das massas”. O uso histórico 
dessas expressões obrigou à busca e à adoção de uma terminologia que fosse 
compatível com a nova realidade política do país, identificando a comunicação 
como uma prática mais democrática (BRANDÃO, 2007, p. 10) 

  

 Exemplificando essa concepção se esclarece o caso da Empresa Brasileira de 

Comunicação (Radiobrás), produtora das notícias do Poder Executivo da Voz do Brasil, que a 

partir de 2003, buscou desmistificar o estigma de porta-voz do governo, implantado desde a 

sua criação, na época da ditadura civil de Vargas. Nesse intuito, a estatal defende ser hoje uma 

empresa de credibilidade, aclamando a objetividade jornalística, com o foco no cidadão - 

ouvinte/telespectador/usuário.  

 Em outubro de 2007 foi criada a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com 

critérios mais rigorosos de defesa à democratização da informação. Atualmente ocorre o 
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processo de fusão gradual entre a EBC e a estatal Radiobrás. A expectativa é que toda a 

comunicação feita pelo governo seja gerida por uma agência de comunicação pública e não 

mais uma estatal.  

 As idéias de comunicação, opinião e esfera públicas são ambíguas e ingênuas, 

considerando que nesses espaços há conflitos de forças, ideologias e negociações. Pois na 

sociedade atual não há fronteiras nítidas entre interesse público e privado. No entanto, mesmo 

com a reconhecida ligação entre o mundo dos negócios e o Estado, há possibilidade da 

estruturação de uma prática que contribua para identificar a utilidade pública, alimentar o 

conhecimento cívico, facilitar a ação do governo e garantir o debate público. 

 Brandão (2007) classifica cinco áreas de atuação da CP que se identificam com outras 

áreas: A primeira é CP - Organizacional, que tem como objetivo o mercado, visando atingir 

estrategicamente os diversos públicos das corporações, vendendo imagens, produtos, idéias, 

fé, para obter lucro financeiro, pessoal, status e poder. A segunda é a CP – Científica, que cria 

canais de integração entre ciência e vida cotidiana, despertando o interesse da opinião pública 

pela ciência, buscando respostas para compreender a natureza, a sociedade e seu semelhante, 

tendo em vista o desenvolvimento do País e de sua população. 

 Já a terceira é a mais bem aceita: a CP – Governamental, que consiste no Estado 

estabelecer fluxos informativos e comunicativos com os cidadãos. Ela é formada por órgãos, 

organizações não governamentais, associações profissionais e de interesses diversos, 

associações comunitárias, agências reguladoras e empresas privadas que trabalham com 

serviços públicos, como telefonia, eletricidade, etc. A legitimação se dá pela prestação de 

contas, na função de construir a agenda pública e direcionar o trabalho para o engajamento da 

população nas políticas adotadas. As ações devem provocar o debate público e serem 

reconhecidas nos campos político, econômico, social. 

 A quarta classificação de CP é a identificada com a Política. Segundo a autora, ela 

surgiu da influência da mídia na vida política das nações, formando uma simbiose entre 

mídia, política e poder. É entendida sob dois ângulos: a partir da utilização de instrumentos e 

técnicas de comunicação, para a expressão pública de idéias, crenças e posicionamentos 

políticos, tanto dos governos, quanto dos partidos; e pelas disputas perenes entre os donos de 

veículos de comunicação e o direito da sociedade de determinar conteúdos e o acesso em seu 

benefício.   

 A última tipologia de CP é a dedicada à Sociedade civil organizada. Esse mecanismo 

trata-se da comunicação feita por comunidades, membros do terceiro setor e movimentos 

sociais ou populares, a partir da consciência de que as responsabilidades públicas não são 
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exclusivas dos governos, mas sim de toda a sociedade. É mais conhecida por comunicação 

comunitária ou alternativa e começou a ter mais aceitação a partir da regulamentação dos 

veículos, em 1998.  

 A comunicação pública pode ser vista tanto pelas suas diversas áreas de 

identificação/atuação, quanto pelos caminhos que estão sendo adotados para a formação de 

seu conceito no Brasil, tendo como paradigma a formação de uma consciência cidadã em 

amplo e histórico sentido. O idealismo da militância em defesa de uma comunicação 

democrática, como instrumento de mudança social, deu à CP um caráter utópico, que acaba 

por dificultar a construção e a aceitação do conceito nesse campo de conhecimento. Para 

entender e aceitar a sua complexidade e importância “[...] é necessário deslocar o olhar e ver a 

organização política da sociedade como referência central e a comunicação pública como uma 

de suas manifestações mais importantes” (BRANDÃO, 2007, p. 30).    

 A exposição das modalidades de CP deixa nítido que o cenário cresce e se organiza na 

medida em que o cidadão se emancipa e se fortalece na nova configuração de sociedade civil. 

Essas novas formas de comunicar, ser comunicado e interagir têm objetivos bem definidos e 

integram a vida política das pessoas. São resultados da própria atuação do indivíduo na 

sociedade, adotando uma postura mais participativa. Portanto, a CP acontece na medida em 

que a voz do cidadão começa a ficar forte a ponto de pressionar as instituições a se 

preocuparem com as questões de cidadania. 

 Cabe ao campo da comunicação desenvolver trabalhos de análise para verificar se a 

processualidade comunicacional, instaurada nesse contexto, mobiliza para uma ação mais 

freqüente e segura dos cidadãos. A dimensão e amplitude que tem a CP podem contribuir para 

o desenvolvimento de aprendizagem social, mas para isso deve-se recuperar a utopia da 

transformação coletiva.   

  

2.4 - O RÁDIO: UM DISPOSITIVO DE CARACTERÍSTICAS ABRANGENTES 

 
 “O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o 

divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças; o consolador de enfermo; 

o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado” (ROQUETE-PINTO, 

1923 apud FERRARETTO, 2001, p. 97). Essas palavras de Roquette-Pinto22 definiram o 

rádio no início dos anos 20 e continuam tendo a mesma força nos dias de hoje. Porém, o novo 

                                                 
22 Considerado pai do rádio brasileiro, junto a Henry Morize fundou, em 20 de abril de 1923, a primeira rádio 
brasileira: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada para atuar sem fins comerciais. 
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cenário que se formou no decorrer de 86 anos desafia as condições de estruturas de poder 

nunca antes constadas. 

 No Brasil, a trajetória desse dispositivo “mágico e invisível” como qualifica Meditsch 

(2007) é marcada por características imanentes, desde a sua fase de onipotência, quando não 

se tinha muitas alternativas para adquirir informação; passando pelo seu período de ouro, nos 

anos 40, sendo chamado de oitava arte. Quando foram adotadas práticas para melhorar a sua 

estética na década seguinte. Depois na sua sobrevivência, com a inserção da televisão nos 

anos 60. Mesmo com surgimento da internet e as novas tecnologias nos dias atuais, o rádio é 

o veículo mais popular e de maior alcance, que abrange todas as populações, de diferentes 

classes sociais e níveis intelectuais, seja por motivos geográficos, econômicos ou culturais.  

 A grande vantagem do rádio foi ele ter alcançado uma natureza fisio-psicológica23, em 

que o ser humano tem a capacidade de captar e reter a mensagem falada e sonora 

simultaneamente à realização de outras atividades e também por ele ser um dispositivo 

tecnológico de baixo custo. Mas a evidência é que ele tem muitas características práticas e 

autônomas, que são destacadas por Ortriwano (1985), entre elas, o seu principal instrumento, 

a linguagem oral, em que é necessário somente ouvir, não exigindo que o interlocutor seja 

alfabetizado, embora isso qualifique um nível cultural baixo do seu público.  

 A capacidade de penetração é uma qualidade fundamental desse veículo, pois ao 

mesmo tempo em que atinge populações remotas, num alcance nacional; também apresenta o 

regionalismo, nas emissoras locais. A mobilidade que o rádio apresenta é um diferenciador 

importante, pois ele está em todos os locais, acompanha o ouvinte, livre de fios e tomadas. 

Ainda mais com as novas tecnologias que proporcionam rádios portáveis, junto ao celular, à 

máquina fotográfica, aparelhos de MP3 - até MP10 (MPEG Audio Layer) e inúmeros outros 

aparatos que surgem no mercado digital. Além disso, o imediatismo é marcante, em que os 

fatos são transmitidos no momento em que ocorrem, ocasionando a instantaneidade do 

“recebimento” das informações. 

 A sensorialidade do rádio reside no envolvimento que ele proporciona ao ouvinte, 

exigindo a criação de um “diálogo mental”, despertando a imaginação através da emoção nas 

pronúncias das palavras e nos recursos de sonoplastia. Isso ocasiona uma interpretação 

individual, baseadas nas expectativas, no humor e na sensibilidade de cada ouvinte. Nessa 

sistemática, “o rádio usa mil palavras para criar uma imagem”. Entretanto, a natureza desse 

                                                 
23 Beltrão (1968 apud ORTRIWANO, 1985, p. 78). 
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processo permite que se criem “muito mais do que mil imagens mentais” (Ortriwano, 1985, p. 

81).    

 Haussen (2005) destaca a questão do arquétipo24 referenciando Gaston Bachelard 

(1985), quando diz que ao ouvinte é proporcionada a construção de imagens psíquicas no seu 

inconsciente para o “devaneio interior” (p. 37). Assim, nesse cenário autônomo do universo 

da palavra, o inconsciente realiza um processo solidário aos cidadãos que possuem os mesmos 

valores, a mesma vontade de doçura e de sonho. A partir disso, a autora considera que o rádio 

atingiu uma capacidade de chegar ao mais íntimo da sensibilidade humana, através do som e 

da audição. Mas isso não significa que tenha sido feito o melhor uso dessa característica.  

 Todos os qualificadores do rádio, o ajudaram a transpor momentos difíceis, de 

sobrevivência e de transformações inevitáveis. No decorrer dos anos, houve uma preocupação 

quanto à qualidade das informações e a plasticidade sonora. Assim como, o rádio assumiu um 

papel importante na formação e informação da sociedade. É importante lembrar que foram 

desenvolvidos inúmeros modos de conquistar a audiência do ouvinte, porém ela só é mantida 

por meio das estratégias e métodos de comunicação e pelo próprio interesse público. 

  

2.4.1 – A informação no rádio e o seu uso social 

 

 O rádio como suporte tecnológico surgiu no Brasil, no início do século XX, mas a sua 

atuação como dispositivo informativo, da prática jornalística direcionada ao cidadão, ainda é 

recente. Nesse percurso, a sua potência como um extraordinário meio de comunicação e 

produção de conhecimento é subutilizado pela sociedade.  

 Meditsch (2007) estuda a evolução da informação no rádio a partir da multiplicidade 

de suas utilizações, por meios dos seus diversos formatos, dirigidos a diferentes públicos, no 

contexto contemporâneo. O autor diferencia rádio informativo de radiojornalismo: o primeiro 

é visto como uma instituição social 25, com características próprias que a distinguem no 

campo da mídia e no campo do rádio; enquanto o segundo é uma produção confinada nas 

emissoras que adotam essa especialidade.  

 Embora haja variações da atuação desse dispositivo, ele mantém características da 

origem histórica e da sua identidade enquanto instituição, informando o cidadão. Entretanto, 

enquanto algumas emissoras adotam serviços especializados, passando a fazer 
                                                 
24 O universal tipificado, imaginário, inconsciente coletivo. (HAUSSEN, 2005) 
25 Esse termo é usado para designar o invento do uso social da técnica radiofônica, como forma de produção 
informativa à população (MEDITSCH, 2007).  
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radiojornalismo, em sua manifestação realmente significativa, como produção de 

conhecimento sobre a realidade; outras continuam a passar informações, sem 

comprometimento, por força do hábito ou por lei.  

 São as características excepcionais do rádio que definem seus discursos. Meditsch 

(2007) analisa os modos de construção social da realidade que são realizados nesse processo 

comunicacional, no intuito de relacionar a forma com o conteúdo da notícia e a percepção que 

seus ouvintes possuem deles. O autor verifica o discurso radiofônico como formas de 

“interação social” (p. 50), mediada pelas tecnologias da inteligência. A partir disso, elabora 

um instrumental teórico, que dá suporte às manifestações do rádio, através de um 

denominador comum, capaz de integrar de um lado: a técnica e a semiótica do dispositivo; e 

de outro: a perspectiva das ciências sociais, dentro de um contexto mais amplo. Nesse 

entendimento o uso lingüístico é repleto de relações sociais:  

 
O discurso não é apenas uma cadeia de enunciação, palavras ou frases conectadas 
entre si. Ele pressupõe o conjunto de relações sociais tradicionalmente consideradas 
extralingüísticas, as quais constituem o discurso e se inscrevem na palavra, matéria 
bruta utilizada por ele [...] O significado do discurso é constituído no amplo diálogo 
cultural. A construção de significados é, portanto, historicamente prescrita e inscrita 
nas palavras (BACCEGA, 1993 apud MEDITSH, 2007, p.51). 

  

 Nesse sentido, os endereçamentos discursivos do rádio não devem ser analisados de 

forma mecânica, e sim de vários ângulos, do ponto de vista do conteúdo e dos tipos e formas 

de discurso, que se desenvolvem no longo percurso, perpassando as esferas sociais 

diferenciadas, com suas regras específicas. Entretanto, na esfera ideológica há uma 

peculiaridade, pela envergadura da representação, com sua capacidade própria de orientação 

para a realidade.  

Segundo o autor, o rádio informativo reflete e refrata a realidade de uma maneira 

específica, desenvolvendo com sua evolução, características complexas de instituição social, 

meio de comunicação, mediador do público.  Nessa perspectiva, a realidade colocada para o 

ouvinte na verdade é uma representação do real, manifestando-se não só a realidade 

referencial, como também a subjetiva de seus produtores e a intersubjetividade de sua 

inserção social. 

 A manifestação do rádio acontece de forma particular. Ele possui uma audiência 

ampla, heterogênea e anônima. A sua existência exerce um papel importante na sociedade, 

pela função social e contribuição para o acesso à informação e ao entretenimento, 

possibilitando a difusão de informações nos lugares mais afastados, principalmente no meio 

rural. Além de ser um meio de comunicação acessível aos usuários de baixa renda.  
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 Essas condições materiais disponibilizam ao rádio um cenário democrático de 

comunicação, gerando identidades culturais, representações sociais dentro de determinados 

grupos. Como resultado do processo comunicacional radiofônico, pode ser considerado a sua 

contribuição à educação e à inserção social através das informações. Esses elementos são 

primordiais para o desenvolvimento da cidadania, em um contexto social, cultural, econômico 

e geográfico.  

 No entanto, o rádio de hoje, “perde muito do seu charme” e a característica de 

integração com as pessoas, como defende Oliveira (2008). Segundo ele, antigamente o 

veículo possibilitava a discussão de temas importantes para a sociedade. Ao contrário da 

televisão, que isola, o rádio reunia as famílias nas casas para escutar a famosa Voz do Brasil, 

que era vista como uma forma de diálogo permanente do Estado com os cidadãos. Nos dias 

atuais, há registros de baixa audiência desse programa radiofônico, porque a população não 

quer mais saber dos feitos do governo e provavelmente, está nesse mesmo horário, olhando 

televisão. 

 Ferraretto (2001) classifica condicionantes da mensagem radiofônica, que atuam na 

execução do papel social do dispositivo, nos endereçamentos e processos de apropriação por 

partes dos ouvintes, são elas: a capacidade auditiva do receptor; a linguagem radiofônica; a 

tecnologia de transmissão e recepção; a fugacidade; o tipo de público; as formas de recepção e 

a relação com os outros meio de comunicação. Algumas diferenças básicas de limitações e 

vantagens do veículo em relação ao ouvinte devem também ser consideradas: quanto à 

abrangência; o aprofundamento informativo; a atenção exigida; o custo; a regionalização e a 

velocidade da mensagem jornalística. 

 O discurso, a linguagem, a retórica, o estilo e a ideologia são fatores qualitativos que 

influenciam na audiência das emissoras de rádio. “O rádio comercial busca classes A, B e C, 

ignorando as demais por estarem fora do mercado de consumo” (p.37). Já as emissoras 

públicas e educativas deveriam atingir todas as classes sociais o que, em termos práticos, não 

ocorre. As rádios livres e comunitárias, ao contrário, tendem a atingir justamente parcelas 

pobres da população, ignoradas pelas demais.  

 Entende-se a partir disso que o rádio é um dispositivo social, um agente de informação 

e formação do coletivo, em forma de prestador de serviço e mobilizador de ideologias, que 

utiliza de recursos lingüísticos específicos e exclusivos destinados ao uso social.   
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2.4.2 – A especificidade da linguagem radiofônica  

 

 A linguagem no rádio vai além da oralidade e da palavra escrita, pois depende de 

variáveis psicológicas relacionadas à percepção e à imaginação. O veículo possui um “manto 

de invisibilidade”, tornando-se “uma extensão do homem”26 por ser um companheiro íntimo 

das pessoas. Esses fatores influenciaram nas alterações de seu vocabulário no decorrer desses 

86 anos de existência, pois o uso apropriado dele influencia principalmente na credibilidade 

do conteúdo e da emissora. 

 Meditsch (2007) entende o processo comunicacional do rádio como um sistema 

semiótico complexo, composto por subsistemas, como a palavra, a música, os efeitos sonoros 

e ruídos, que engrendram uma série de convenções que o tornam manejável, socialmente 

compartilhável, inteligível e que o tornam uma linguagem. A gramática radiofônica é 

composta por um conjunto sistemático de signos, que permitem a conversação entre código, 

mensagem, uso social e cultural, na ambiência tecnológica contemporânea.  

 Nessa dinâmica Balsebre (1994, In: MEDITSCH [org.], 2005) afirma que há a 

integração da forma, do conteúdo, do semântico27 e do estético28 na linguagem do rádio. “A 

comunicação será mais completa e eficaz dependendo da proximidade sócio-cultural dos 

códigos do emissor e do receptor” (p. 328). O autor ressalta que é necessário um equilíbrio 

entre a informação estética e semântica para se adquirir um modo pleno de produção de 

significados, atingindo uma interpretação adequada no contexto comunicativo. 

 O som é todo ruído existente numa cadeia significante, sendo que as mensagens 

sonoras formam uma sucessão ordenada, contínua e significativa de ruídos produzidos por 

pessoas, instrumentos musicais ou pela natureza. Um elemento destacado pelo autor é o 

silêncio29, que associado aos efeitos sonoros, à musica e à palavra, formam a linguagem 

radiofônica, cuja significação é determinada pelo conjunto de recursos técnicos-expressivos 

da reprodução sonora e o conjunto de fatores que caracterizam a percepção do ouvinte. 

 Na prática, a linguagem radiofônica se caracteriza pela forma repetitiva em relação às 

idéias básicas, espontânea, forte, incisiva, convincente, sintética, essencial, concisa, fácil e 

objetiva. A simplicidade deve ser principío básico dos discursos, usando-se em geral, a 
                                                 
26 Com o surgimento da TV, o rádio passou a atender as necessidades individuais do povo, em diferentes horas 
do dia, em sintonia nos diversos aparelhos receptores, em todos os cômodos da casa e até nos bolsos. McLuhan 
(1995 apud MEDITSCH, 2007, p. 147). 
27 Sentido mais direto e manifesto dos signos de uma linguagem; primeiro nível de significação. 
28 Forma de composição da mensagem, fundamentada na relação variável e afetiva da percepção; segundo nível 
de percepção, carregado de valores emocionais ou sensoriais, influi mais sobre a sensibilidade do indivíduo do 
que pelo intelecto. 
29 Abre espaço para o inconsciente do ouvinte interpretar a mensagem, como se fosse a “voz” interior. 
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linguagem coloquial. É importante lembrar que não haverá a possibilidade do ouvinte ouvir 

novamente a informação, em caso de não entendimento de algum detalhe. Também deve ser 

rica em variações, dinâmica, vibrante, para manter o interesse. Além de agradável aos 

ouvidos, precisa ser invocativa da atenção do ouvinte, inserindo-o no contexto de interação. 

Isso é mais viável através de uma conversa informal. Como em qualquer linguagem, deve ser 

correta no uso da língua portuguesa, clara, nítida e inconfundível nas pronúncias das locuções. 

 A impermanência do enunciado é um desafio para os produtos de rádio, o que obriga 

ao uso de frases curtas, da ordem direta nas frases: sujeito, verbo e complemento, dizendo o 

máximo com o mínimo de palavras. Com idéias únicas em cada frase e a lembrança do sujeito 

da ação em cada uma delas. Também é importante ter em mente que o texto é para ser ouvido 

a partir de sua leitura em microfone, assim o controle da velocidade da voz do apresentador é 

fundamental para o entendimento. Além disso, é importante saber qual o perfil do ouvinte, 

para a possível “recepção” pelo público. 

O programa Voz do Brasil está inserido no gênero jornalístico, no formato radiojornal. 

Ele possui a característica peculiar de ser produzido a todos os públicos, pela abrangência 

nacional. Por isso, adota algumas estratégias, que serão aprofundadas nos próximos capítulos. 

Segundo Barbosa Filho (2003) o radiojornal congrega várias formas jornalísticas como notas, 

notícias, boletins, comentários, reportagens, entrevistas e editoriais. No objeto empírico desse 

estudo são combinados recursos verbais (palavras) em maior escala, por ser um informativo, 

mas também são utilizados elementos não-verbais (música, efeitos sonoros, ruídos, silêncio).  

 A identidade do rádio na “era da informação”, como mostra Meditsch (2007), se 

formou pela especificidade de seu discurso. Em uma nova forma de enunciação, com a 

possibilidade de expressar a emoção, a melodia, a entonação, o volume, a intensidade e o 

intervalo que dão colorido à voz, trazendo plasticidade e vida para as produções jornalísticas. 

 A abordagem desses aspectos formadores da linguagem radiofônica é necessária para 

uma análise profunda do objeto empírico desse estudo, que abrange características intrínsecas, 

por se tratar de um produto de comunicação pública, que utiliza das técnicas da comunicação 

sonora, adotando uma linguagem específica e genuína. 
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CAPÍTULO III 

AS FACES DA VOZ DO BRASIL: PANORAMA HISTÓRICO 

 

A história do programa Voz do Brasil confunde-se com a história do rádio e da política 

brasileira. Na sua trajetória, acompanhou as mudanças sociais, políticas e econômicas que 

foram vivenciadas pelos brasileiros. Esse capítulo apresenta o percurso que o noticiário 

radiofônico desenvolveu, desde o seu surgimento na década de 30, até os dias atuais, 

desempenhando, na maior parte do tempo, o caráter de difusor ideológico dos 

administradores que se encontravam no poder30. Dessa forma, resgata as práticas de 

comunicação política dos quinze governantes brasileiros no seu espaço oficial e mostra as 

condições que se estabeleceram às estratégias de comunicação, associadas às políticas 

governamentais dos períodos autoritários e democráticos da república. 

O programa está no ar desde o dia 22 de julho de 1935, sendo o mais antigo do Brasil 

e do Hemisfério Sul. No seu principio, quando não tinha um formato definido, era chamado 

de Programa Nacional, após recebeu a denominação de Hora do Brasil até o ano de 1946, 

quando passou ao nome atual, Voz do Brasil.  

A difusão obrigatória da Hora do Brasil foi uma imposição do governo ditatorial de 

Getúlio Vargas, com a implantação do Estado Novo, no ano de 1937. O programa oficial 

surgiu associado a um projeto de comunicação ditatorial e assumiu um papel estratégico, em 

que as informações eram monopolizadas pelo Estado.  

Segundo Perosa (1995) o grande responsável pela instituição de um programa de rádio 

específico que publicizasse os atos do governo, foi Lourival Fontes31. Ele foi quem comandou 

órgãos oficiais de informação e de censura do governo Vargas, entre eles, o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) 32, que elaborava a Hora do Brasil.  

Na sua origem, o programa oficial teve a função de propagar as idéias da 

administração pública do Presidente, além de boa música e literatura, já que os seus últimos 

minutos eram dedicados à transmissão de música popular brasileira. Esse recurso já era 

utilizado mesmo antes do golpe de Estado, tornando Vargas o primeiro governante brasileiro 

a utilizar o rádio em um regime autoritário.  
                                                 
30 Perosa (1995) constata que essa é uma cultura que permeia a hegemonia das forças políticas conservacionistas 
que o Brasil vivenciou. Em virtude disso, a Voz do Brasil sendo um órgão de comunicação do poder público, se 
alternava periodicamente enquanto facções do poder, para manifestar-se burocratizada e servil. 
31Ministro de propaganda do presidente Getúlio Vargas entre 1934 e 1942, foi encarregado de criar saldos 
positivos em benefício da ditadura, articulando uma imagem fraterna do regime Vargas perante a classe operária. 
32Criado pelo decreto nº 1.915, de 27 de dezembro de 1939, embora já funcionasse anteriormente. Coube ao DIP 
censurar a imprensa, qualquer tipo de manifestação cultural, seja a literatura, o teatro, o cinema, o esporte, a 
recreação, a radiodifusão e principalmente produzir o programa Hora do Brasil. 
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A veiculação do noticiário radiofônico era em cadeia nacional de segunda a sexta-

feira. Quando o relógio marcava 18h 45, o som da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, dava 

início ao programa que se estendia até as 19h 30, em ondas médias e curtas; e das 19h 30 às 

19h 45, somente em ondas curtas33.  

De acordo com Tota (1987 apud PEROSA, 1995, p. 46) a “estratégia de preservação” 

do Estado Getulista estava na escolha de artistas famosos e de grande prestígio do público, 

para se apresentarem no programa. Essas informações começaram a fazer parte da 

programação das rádios em horário nobre, antes das radionovelas e alcançavam milhares de 

ouvintes.  

De acordo com Haussen (2001), durante muitos anos, o rádio serviu de instrumento de 

intervenção política e ideológica de Vargas. Assim ele utilizava esse meio de comunicação 

para transmitir os seus discursos populistas, com linguagem demagógica, nacionalismo 

econômico, autoritarismo, desenvolvimentismo e reformismo.  

Nesse sentido, o rádio e especificamente o seu programa oficial, ajudou a moldar o 

sentimento de patriotismo, despertou o reconhecimento do sentir-se parte do novo sujeito 

social: o nacional. Nessa perspectiva, o populismo se consolidou pela mediação radiofônica, o 

que oportunizou o encontro entre massas populares e o Estado.  

A iniciativa de Vargas proporcionou o primeiro desenvolvimento do rádio. Prova disso 

foi a informação do DIP de que as praças centrais das cidades do interior brasileiro sempre 

tinham grande concentração de pessoas à espera do início da transmissão da Hora do Brasil. 

Naquela época, a população se sentia privilegiada com a oportunidade de ter informações 

nacionais, pois não havia contra-senso, mesmo o programa sendo moldado nos padrões de 

comunicação de massa recém-descobertos pelos regimes nazi-fascistas europeus.  

A Hora do Brasil teve uma desproporcional importância durante o Estado Novo, pois 

era a única fonte de informações em nível nacional, já que os jornais do interior eram 

desprovidos de recursos e a televisão não existia. Por esse motivo, o locutor do programa 

oficial empregou um modo de falar pausado, para que os redatores dos jornais impressos 

copiassem as notícias. Além disso, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, o noticiário era o 

principal meio de comunicação entre os pracinhas brasileiros e as suas famílias.  

O fim da ditadura civil de Vargas extinguiu o DIP e foi nessa data que houve a 

primeira tentativa de extinguir o programa radiofônico do governo. A primeira resistência do 
                                                 
33 O primeiro programa Hora do Brasil foi transmitido dos estúdios da Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro e 
apresentado pelo locutor Luiz Jatobá. A transmissão foi feita por oito emissoras brasileiras, são elas: PRA-2; 
PRA-3; PRA-9; PRP-7; PRC-8; PRD-2; PRF-5. 
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programa oficial foi em 1946, quando Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) assumiu o governo. 

Perosa (1995) destaca que os empresários da radiodifusão caracterizavam a Hora do Brasil 

como uma “[...] obsoleta herança fascista da ditadura de Vargas” (p. 57) e exigiam a sua 

extinção.  

O então presidente até concordou com a idéia, mas acabou voltando atrás por ver no 

programa um importante meio de propaganda em favor de seu governo. A estratégia para 

driblar os opositores ao noticiário oficial foi elaborar modificações, que refletissem a fase 

“democrática” do País naquele momento. Foi então que em 6 de setembro de 1946, com o 

decreto nº 9.788, o programa passou a se chamar Voz do Brasil e o quadro de produção foi 

ampliado, com mais locutores e redatores. 

 Na estrutura do “novo” programa foram destinados 10 minutos às informações do 

Congresso. O noticiário começou a ser produzido pela Agência Nacional, que antes era 

somente uma repartição do Departamento Nacional de Informação (DNI). 

 De acordo com Ortriwano (1985), nos anos 40 o rádio brasileiro entra na sua época de 

ouro. Os programas evoluíram de forma significativa, surgiram os jornais falados34 de grande 

qualidade e algumas emissoras se especializaram em determinados tipos de programação, 

dessa forma, o radiojornalismo começa a se estruturar.  

A Voz do Brasil não acompanhou o potencial que o rádio apresentava naquela época e 

o noticiário oficial continuou sendo feito com leituras enfadonhas, inacessíveis ao público 

geral. A despreocupação com as inovações no programa eram decorrentes das origens 

burocráticas dele, vinculado a uma característica conservacionista e autoritária, além disso, o 

fato de ser obrigatório que lhe garantia exclusividade nacional.  

 

3.1 – A MORTE DO CRIADOR E A QUASE MORTE DA CRIATURA 

 

 A Voz do Brasil voltou a atuar em favor do governo de Getúlio Vargas, quando o líder 

populista retornou ao poder, em 31 de janeiro de 1951. Nesse período o rádio já provocava 

mudanças no modo de fazer política, criando uma forma de personalização da vida pública, 

que gerou várias crises naquele período. Haussen (2001) destaca que nessa época, o 

                                                 
34 É nessa época que surgem os informativos como Repórter Esso (1941), Grande Jornal Falado Tupi (1942) e 
Matutino Tupi (1946). 
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presidente tinha dificuldades de relacionamento com as empresas de comunicação35, mas 

pôde contar exclusivamente com o seu programa oficial. 

  Esse contexto político levou a Voz do Brasil a priorizar nomes em detrimentos dos 

fatos. Isso explica, por exemplo, quando foi criada a Petrobrás e a revisão do salário mínimo, 

no ano de 1953, a forma de abordagem das notícias era como se fossem dádivas de Getúlio 

Vargas e não do conjunto político. Assim como, nos dez minutos de programa do Legislativo, 

que era voltado para a divulgação dos discursos da tribuna dentro do noticiário oficial, Carlos 

Lacerda, da União Democrática Nacional (UDN) discorreu agressivos ataques ao projeto 

nacional-desenvolvimentista do Presidente. 

Emblemático do papel político do rádio nessa época foi a comoção pública quando na 

manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se e foi lida sua carta-testamento, 

pelo locutor da Voz do Brasil: “Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada 

receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar 

na história”. (VARGAS, apud SILVA, 1980, 137-138). Nessa época, a audiência do rádio 

superou todas as outras mídias. 

Perosa (1995) busca nos documentos do Projeto Memória, da Empresa Brasileira de 

Notícias (EBN), a segunda superação do programa oficial do governo. A autora destaca que o 

presidente Café Filho, quando assumiu o cargo de presidente da República, foi pressionado 

pelos proprietários das emissoras de rádio e chegou a baixar um decreto para extinguir a Voz 

do Brasil.  

Por um momento o programa oficial tinha morrido junto com o seu maior beneficiário, 

Getúlio Vargas. No entanto, a Agência Nacional teve de recolher a notícia das redações de 

jornais e emissoras de rádio e TV, pois o Café Filho tinha pronunciamentos a fazer à Nação e 

naquela ocasião, só era possível através da Voz do Brasil.  

 

3.1.2 - A maleabilidade: no ritmo do desenvolvimentismo, do moralismo e da democracia 

populista 

 

A Voz do Brasil entrou no ritmo dos “50 anos em 5” no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1960), divulgando, na maior parte do programa, o seu Plano de Metas36. 

“JK difundiu por diversas vezes através da Voz do Brasil, medidas visando à ampliação da 
                                                 
35 Contra os grupos opostos, Vargas tomou medidas de controle com o decreto 29.783, que modificou o sistema 
de concessões de rádio, reduzindo de dez para três anos. 
36 Abrangia 31 objetivos, distribuídos em seis grandes grupos: energia, transporte, alimentação, indústrias de 
base, educação e a construção de Brasília, chamada de metassíntese. (FAUSTO, 2002, p. 235) 
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captação de recursos para a implementação do Plano de Metas. Medidas que aumentaram 

excepcionalmente a dívida pública, a dívida externa e os impostos” (Perosa, 1995, p. 71). Em 

contrapartida, o presidente também recorreu ao programa oficial para anunciar reajustes 

salariais ou medidas de contenção artificial de custo de vida, para diminuir os efeitos das 

perdas salariais.  

A Voz do Brasil fez ampla reportagem sobre a inauguração da nova capital do Brasil37, 

em 21 de abril de 1960. A Agência Nacional, ainda sediada no Rio de Janeiro, encaminhou 

repórteres e redatores para realizar a cobertura jornalística durante todo o ano. De acordo com 

Perosa (1995) a retransmissão na Rádio Vaticano teve a parabenização do Papa João XXIII 

aos brasileiros pelo episódio.  

A notícia na Voz do Brasil sobre a renúncia de Jânio Quadros (1961–1961), datada do 

dia 25 de agosto de 1961, deixou a população perplexa. “O secretário de imprensa [...] Carlos 

Castelo Branco convocou os jornalistas credenciados na Presidência, para comunicar a 

intenção do presidente da República, Jânio Quadros, de renunciar ao cargo” (p. 73). Essa 

informação atingiu aos seus quase 6 milhões de eleitores, já que ele assumiu o posto, com 

48% de aceitação dos 11,7 milhões de votantes38.  

Ainda segundo Perosa (1995), a Voz do Brasil participou ativamente da cruzada 

moralizadora de Jânio, imersa na cadeia ideológica provinciana. Jânio, que se apresentou 

como o “messias após o caos”, soube utilizar muito bem dos recursos publicitários dramáticos 

em uma campanha de “recuperação de austeridade e autoridade” (p. 76).  

A notícia mais polêmica difundida em rede nacional foi a que se constitui na gota 

d’água para a renúncia de Jânio, quando o programa oficial fez uma cobertura especial sobre a 

condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul, ao ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che 

Guevara, no dia 18 de agosto de 1961. Esse gesto foi recebido negativamente pelos militares, 

pela Igreja e pela imprensa.  

A capacidade do discurso da Voz do Brasil ser maleável se evidenciou quando depois 

da renúncia de Jânio, o conteúdo do programa radiofônico abandonou a preleção moralista e 

personificada, que se expressava em um populismo de direita, militarista e antiparlamentar.  

No governo de João Goulart (1961-1964) o noticiário oficial do governo teve 

modificações importantes e se assemelha ao que hoje é estruturado. Passou a ter uma hora de 

                                                 
37 A grande arma política desse governo foi a ideologia do desenvolvimentismo, mas certamente a sua maior 
arma simbólica foi a criação de Brasília, cuja construção, foi cuidadosamente atribuída a uma aspiração popular. 
38 De acordo com Fausto (2002) nas quatro eleições presidenciais, desde 1945 o eleitorado tinha crescido 
bastante, como resultado da urbanização e do maior interesse pela participação política. De 5,9 milhões em 1945, 
passou a 7,9 milhões em 1950; para 8,6 milhões em 1955; e para 11,7 milhões em 1960. 
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duração, com os primeiros 30 minutos destinados aos Poderes Executivo e Judiciário; e a 

meia hora seguinte ao Poder Legislativo, esse último, que antes tinha dez minutos e era 

produzido pela Agência Nacional, ficou sob a responsabilidade das mesas da Câmara de 

Deputados e do Senado.  

Perosa (1995) afirma que os parlamentares solicitaram um espaço maior, justificando 

que Brasília era isolada e a população precisava ter conhecimento do que acontecia no seu 

interior. Mas na verdade essa inovação foi estrategicamente pensada porque eles queriam se 

projetar nacionalmente e tinham consciência do que isso significava nas suas carreiras 

políticas.  

Nessa época, já não se tinha a garantia de uma ampla audiência, porque depois da 

metade dos anos 50, os avanços eletrônicos beneficiaram o radiojornalismo, que se tornou 

mais atuante e dinâmico, com reportagens ao vivo, direto da rua. Além disso, o diálogo com o 

ouvinte era intensificado em programas que introduziram os serviços de utilidade pública.  

Enquanto isso, o tradicional programa porta-voz do governo continuava “solene e 

monocórdio”. A autora diz que o noticiário do Legislativo, agora produzido pelas próprias 

mesas, superou em qualidade, reduzindo as exaustivas deliberações legislativas, com o 

registro de trechos pré-editados das discussões do plenário. 

Em sintonia com o governo, a Voz do Brasil realizou a cobertura completa do grande 

Comício da Central do Brasil, organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e 

pela Assessoria Sindical de João Goulart, no dia 13 de março de 1964, que reuniu cerca de 

150 mil pessoas para ouvir Jango e Brizola.  

O objetivo desse evento era pressionar o Legislativo para a votação das Reformas de 

Base. Esse episódio é considerado, pela maioria dos historiadores, o de maior repercussão 

política da história brasileira, pois apesar de ter um rumo desastroso, revelou um novo 

sentimento na Nação e expressou o grau de politização que começava atingir os diversos 

setores da sociedade. 

A atitude de participação política da população para as classes dominantes 

conservadoras e para os setores militares implicava desordem, crise de autoridade, subversão 

e o caos, que levaria a uma efetiva legitimação do movimento de esquerda no País. Fausto 

(2002) relata: “As bandeiras vermelhas pedindo a legalização do Partido Comunista (PC), as 

faixas exigindo a reforma agrária (...) foram vistas pela televisão, causando arrepios nos meios 

conservadores” (p. 253). Esse cenário se tornou oportuno para a derrubada do governo 

constitucional de João Goulart, quando no dia 1º de abril, de 1964, o presidente do Senado 

declarou vago o cargo de presidente da República.  
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O termo utilizado na Voz do Brasil para informar sobre a derrubada de Jango foi de 

revolução. O noticiário oficial anunciou solenemente a posse de uma Junta Militar para 

ocupar a Presidência da República em termos provisórios. Nessa dinâmica, o conteúdo, as 

informações e as palavras de ordem do programa radiofônico acompanhavam fielmente as 

diretrizes de cada governo em exercício.  

 

3.1.3 – A Tecnocracia na Voz do Brasil: a ditadura militar 

 

 No programa oficial do governo o termo utilizado para se referir à instauração do 

regime autoritário era: “Revolução de março de 1964”. Durante 20 anos, a população 

brasileira vivenciou restrições políticas e mudanças constitucionais, cuja ideologia 

tecnocrática39 sustentou o lema da Segurança e do Desenvolvimento. Perosa (1995) destaca 

que tanto a Voz do Brasil, quanto os meios de comunicação em geral foram enquadrados nos 

objetivos da “guerra psicológica” (p. 90) travada pelos grupos dominantes, para garantir a 

acumulação monopolista do capital, sem interferências dos inimigos internos40. 

No governo do general Artur da Costa e Silva (1967–1969) foi criada a Assessoria 

Especial de Relações Públicas da Presidência da República (AERP) 41, com a preocupação da 

legitimidade do regime. O objetivo desse órgão era centralizar toda a propaganda 

governamental, que antes era realizada por organismos públicos independentes.  

No dia 13 de dezembro de 1968, Alberto Cúri, locutor da Voz do Brasil, sem ter o 

prévio conhecimento, leu as 18 laudas do decreto do Ato Constitucional nº 5 (AI-5) 42 em rede 

nacional, para o rádio e a televisão. A primeira lista de cassações de mandatos também foi 

lida no programa oficial do governo, que em decorrência disso, atraiu mais ouvintes nessa 

época. 

A censura era ferrenha em toda a imprensa e desenvolveu nas redações a aversão pelas 

notícias consideradas delicadas. Já no programa radiofônico, foi proibida a menção dos 

nomes de Juscelino Kubitschek e Hélder Câmara. “Como canal exclusivo de veiculação da 

                                                 
39 De acordo com Perosa (1995) o pensamento tecnocrático aplicado à comunicação foi adequado ao modelo da 
ditadura militar, pois é uma oportuna estratégia para a “desintoxicação ideológica” e “despolitização da 
informação” (p. 93), no intuito de desmobilizar a sociedade e assegurar sua incorporação dócil no processo de 
acumulação monopolista do poder. 
40 A classe operária, os movimentos populares, as organizações sindicais, os partidos de esquerda e todos aqueles 
que tiveram expressão social, política e cultural em todos os graus, durante a “democracia populista”. 
41 Em 1975 foi substituída pela Assessoria de Imprensa e Relações Públicas (AIRP), essa já com um espírito de 
“abertura política”, pelo governo Geisel. 
42 Fausto (2002) defende que foi um instrumento trágico que culminou em cassação de mandatos, censura e 
tortura na prática. As ações dos grupos de luta armada multiplicaram-se e o regime parecia incapaz de ceder 
pressões sociais e de se reformar, ao contrário se tornou cada vez mais brutal. 
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visão oficial, a Voz do Brasil precisou servir de exemplo, como de fato serviu” (PEROSA, 

1995, p. 112). Nesse sentido, as informações veiculadas serviam como matrizes a serem 

seguidas para identificação dos efetivos comandantes da Nação. 

A conjuntura que se montou depois do AI-5 levou a população brasileira para o 

período mais repressivo da história, quando assumiu o poder o general Emilio Garrastazu 

Médici (1970 – 1973). As telecomunicações tiveram grandes avanços tecnológicos, as 

famílias puderam adquirir o aparelho de televisão43, ameaçando a audiência do rádio, mas o 

conteúdo veiculado era de uma invenção cultural44. 

A Voz do Brasil se adaptou ao projeto de criação da imagem de um governo com 

afinidades populares, apreciador do carnaval, do futebol e zeloso dos valores patrióticos. No 

entanto, José Marques de Melo referenciado por Perosa (1995) afirma que esse clima todo 

fazia parte do esquema propagandístico, para vender à opinião pública a imagem de um “país-

tranqüilidade”, quando a situação era de milhares de desempregados, subempregados e 

cinturões de miséria nas áreas urbanas.  

 Nesse período a AERP passou a atuar mais incisivamente, ao lado dos meios coercivos 

do Estado45. Em dezembro de 1971, foi encomendada uma pesquisa de opinião sobre a 

audiência da Voz do Brasil. Embora o universo de pesquisa tenha se limitado nas zonas rurais 

de todo o País, por serem supostamente os locais de maior penetração do programa, o 

resultado foi decepcionante: somente 8% dos brasileiros ouviam freqüentemente o programa; 

enquanto 51% nunca ouviam; e 41% raramente. 

 Esse resultado determinou, em 1972, um projeto de modificação total da Voz do 

Brasil. Foi feito um pedido pelo general Médici de que fosse examinada a possibilidade de 

reestruturação da primeira meia hora do noticiário, com menos nomes e mais fatos. O 

Presidente-militar manifestou desejo de que o programa competisse em audiência com as 

emissoras de televisão.  

A primeira mudança foi no horário de veiculação, que passou a ser das 19h às 20 h. 

Depois foi a vez de trocar o prefixo musical, da ópera O Guarani, passou a ser executado o 

Hino da Independência, de autoria de Dom Pedro I. Nos dez primeiros minutos, era veiculado 

                                                 
43 De acordo com Fausto (2002) em 1960 apenas 9,5% das residências urbanas possuíam televisão; em 1970 o 
índice chegou a 40%. E foi através da TV que o governo conseguiu promover o país como “grande potência”, 
com o chamado “milagre econômico”. 
44 Traço cultural novo, a partir de combinação de traços já existentes, resultando no processo de difusão cultural 
(OLIVEIRA, 2003, p. 145). 
45 Embora não fosse autônoma, ela foi efetivamente uma segunda tentativa de centralização da propaganda 
política, depois do DIP. Nessa época, a censura atacou de maneira sistemática as redações dos jornais, emissoras 
de rádio e televisão, de 1972 a 1975 foram emitidas 298 ordens de censura.  
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o Jornal Nacional46, com notícias de importância do País (oficiais ou não), do exterior e de 

conteúdo de interesse público, com critérios de noticiabilidade julgados pela AERP.  

Havia também notícias esportivas, inclusive as partidas programadas para a Loteca, e 

às segundas-feiras, o número de acertadores e o prêmio que seria pago. O restante do 

programa continuou sendo os textos procedentes da Presidência da República, dos ministérios 

e dos órgãos subordinados, mas dessa vez eram intercalados com vinhetas musicais de autoria 

de compositores brasileiros. 

A segunda meia hora, destinada ao Legislativo, começou a ser produzida com 

antecedência, com entrevistas a senadores e deputados, para evitar restrições da censura. 

Porém, a mesa da Câmara de Deputados acabou abandonando esse esquema, pois tinha receio 

de deixar livre a tribuna radiofônica. Assim os parlamentares da Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 47 tinham que dar uma 

aparência democrática ao novo regime, discursando no chamado pinga-fogo, como era 

conhecida a tribuna.  

Porém, um fato que abalou os representantes de ambos os partidos foi a notícia 

recebida em 1973, sobre a existência de um projeto do Ministério das Comunicações, em que 

era proposto a não obrigatoriedade das emissoras de rádio de retransmitirem a Voz do Brasil, 

desde que pagassem uma taxa. A rejeição foi unânime e teve grande repercussão na imprensa. 

As modificações na Voz do Brasil repercutiram no ano de 1976, quando no governo do 

general Ernesto Geisel (1974 – 1978), o diretor-geral da Agência Nacional, João Batista da 

Costa apresentou um balanço positivo das inovações operadas na gestão de Médici, afirmando 

que o índice de audiência havia subido, embora não tenha apresentado detalhes. A precisão 

tecnocrática que aparentemente teria o conteúdo da Voz do Brasil foi colocada em xeque em 

agosto de 1977, quando o governo admitiu que tivessem sido manipulados os índices oficiais 

de inflação referentes a 1973 e 1974 e verificou-se que os assalariados haviam perdido 31,4% 

de seus salários reais naqueles anos.  

No governo do general João Batista Figueiredo (1979 – 1984), foram combinados dois 

traços de convivência impossível, de um lado a ampliação da abertura política – lenta, gradual 

e segura; e de outro o aprofundamento da crise econômica. Para dar coesão ao discurso 

liberalizante, que já vinha desde o governo de Geisel, foi instituída com status de ministério a 

                                                 
46 Título que a Agência Nacional registrou no Ministério da Indústria e do Comércio (PEROSA, 1995, p. 97). 
47 Os partidos foram criados pelo Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, a partir da extinção de todas 
as demais organizações partidárias. 
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Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) 48 e a Empresa 

Brasileira de Notícias (EBN) 49, para substituir a Agência Nacional.  

A EBN ficou responsável pelo sistema de comunicação oficial nas áreas de produção, 

convocação de redes nacionais de rádio e televisão, para pronunciamentos do presidente da 

República, ministros e outras autoridades, e particularmente pela elaboração e transmissão do 

programa radiofônico Voz do Brasil.  

Em 1981 ocorreram modificações no noticiário radiofônico. O programa adquiriu 

características mais dinâmicas, ao estilo das emissoras privadas. Foram introduzidas 

vinhetas50, a participação do repórter nas apresentações, gravações de entrevistas ou 

depoimentos de membros do governo. Além disso, o noticiário contava com dois 

apresentadores: um homem e uma mulher, para quebrar a linearidade, que havia com somente 

um locutor masculino.  

Entretanto, Perosa (1995) adverte que as mudanças do órgão de comunicação social do 

governo não alteraram a essência das informações ainda dentro do regime autoritário. Pois na 

prática, preservou-se antigas proibições, que agora seriam chamadas de “orientações” e a Voz 

do Brasil continuou a ser promotora oficial do governo. 

No noticiário oficial do governo, assuntos eram omitidos da opinião pública. Casos de 

corrupção, assassinatos, torturas praticadas contra opositores políticos, violências policiais, 

epidemias e fatos pitorescos não eram veiculados. O comportamento cauteloso do programa 

oficial, segundo a autora, era uma forma de autocensura crônica, em que a anormalidade se 

transformou em normalidade, e a apatia diante do fato jornalístico tornou-se um traço cultural 

marcante, mesmo depois do fim do regime autoritário. 

Ainda Perosa (1995) ressalta que a linha editorial da Voz do Brasil era “não 

constranger as autoridades” (p. 109), que significava “não fazer perguntas inconvenientes”, ou 

talvez somente “reforçar a palavra oficial”, ou ainda “não perguntar”, apenas registrar o fato 

de forma passiva. Dessa forma, qualquer iniciativa contrária a essa orientação resultaria na 

demissão do repórter. Era comum no período de transição à democracia o programa ignorar 

fatos importantes para a sociedade, como a crise econômica no final do governo de 

Figueiredo, o descontentamento popular com as expressivas e legítimas greves operárias do 

                                                 
48 Foi extinta em 7 de abril de 1981. 
49 Em 1981 passou a ser vinculada administrativamente ao Ministério da Justiça. 
50 Recurso sonoro de pequenas ilustrações musicais entre as notícias. 
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início dos anos 80, que paralisaram a região do ABC paulista, ou a mobilização das diretas 

já51, que reuniram milhares de pessoas exigindo a sua cidadania.  

 

3.1.4 – O discurso paradoxo: na marcha da informação “democrática”   

 

A fase da Nova República começa atônita com a morte do presidente Tancredo Neves 

antes mesmo da sua posse. Nos meios de comunicação de todo o Brasil as notícias do dia 21 

de abril de 1985 eram de que havia falecido o principal artífice daquele momento político 

conquistado.  

O presidente José Sarney da Costa (1985 – 1989), que já havia assumido o poder em 

março, propagou no seu discurso do dia 22 de julho de 1985 sobre o desempenho do 

programa oficial: Modernizada, reformulada, a Voz do Brasil tem estabelecido um amplo 

diálogo do governo com a sociedade e cumpre um importante papel para a Nova República, 

estabelecendo um largo canal de comunicação entre o governo e o povo (SARNEY DA 

COSTA apud PEROSA 1995, p. 134).  

Nesse consenso a idéia de uma “modernização” na EBN foi operacionalizada. Era 

necessário ajustar a produção noticiosa nos preceitos de “democracia e participação”, que o 

novo regime político exigia. Como confirma Amorim citado por Perosa (1995, p. 138): “Para 

que se realize a transformação democrática que o País espera, é imprescindível que se trate 

com prioridade da reformulação da estrutura da comunicação social existente”.  

De acordo com a autora, o clima liberalizante das políticas de comunicação deu 

abertura a novas expressões dentro dos órgãos comunicacionais do governo, pois surgiram 

propostas articuladas a outras de natureza mais estrutural, dentro de princípios de “direito à 

informação”. Nesse sentido, o Centro de Estudos de Comunicação e Cultura de Brasília atuou 

na formulação do sistema de comunicação estatal da Empresa Brasileira de Radiodifusão 

(Radiobrás) 52, do Fundo de Financiamento da Televisão Educativa (FUNTEVÊ) 53, da 

Empresa Brasileira de Filmes S.A (EMBRAFILME) 54, do Conselho Nacional de Cinema 

                                                 
51Segundo Fausto (2002) a campanha expressava, ao mesmo tempo, a vitalidade da manifestação popular e a 
dificuldade dos partidos para exprimir reivindicações. A população punha todas as suas esperanças, com a 
expectativa de uma representação autêntica, e na resolução de muitos problemas de salário insuficiente, 
segurança, inflação, que apenas a eleição direta de um presidente não poderia solucionar. 
52 Criada em 1976, será detalhado a seguir. 
53 Criado em 1966, destinado a prover recursos para financiar a instalação e a manutenção de um sistema 
nacional de televisão educativa. Nos anos noventa foi transformado em Associação de Comunicação Educativa 
Roquette Pinto – ACERP. Em 2007 fundiu-se com a EBC para gerir a TV Brasil. 
54 Estatal produtora e distribuidora de filmes cinematográficos. Criada em 1969 e extinta em 1990. Hoje 
substituída pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE). 
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(CONCINE) 55, da Secretaria de Imprensa e Divulgação (SID) e principalmente à EBN, com 

ênfase na Voz do Brasil.  

Entre as primeiras alterações, foi resgatada a ópera O Guarani e o formato apresentou 

ritmo e redação mais ágeis e atualizados, para evitar que os ouvintes desligassem o rádio 

quando ouvissem o tom solene: “Em Brasília, dezenove horas”. Além disso, foram criadas 

vinhetas com sons variados, como zabumba, viola, triângulo e sanfona, para representar a 

diversidade cultural do Brasil. Também foram feitos spots de conscientização e instrução, por 

exemplo, como tirar a carteira de trabalho. Assim como foram criados quadros como O Brasil 

e a Constituinte56 e  Brasil Entrevistas57.  

Perosa (1995) descreve que outra inovação foi na estrutura organizacional de produção 

das notícias. Foi adotado o sistema de pautas, que antes não se fazia; reunião entre diretoria, 

funcionários, repórteres, locutores, editores e pauteiros; a identificação do repórter no final da 

matéria e a sua presença no local do fato. Essas rotinas produtivas modificaram igualmente o 

conteúdo das informações.  

O critério de seleção das notícias passou a ser exclusivamente jornalístico. A autora 

diz que essa nova fase causou surpresa nos ouvintes da Voz do Brasil. Durante muito tempo o 

programa foi central de propaganda do governo; e naquele momento difundia a voz de Luis 

Inácio Lula da Silva falando contra o governo. Também foram ouvidos Leonel Brizola, 

Amaral Neto e Jânio Quadros. Com isso, reafirmou-se o propósito de adquirir uma maior 

credibilidade na produção de informação. Talvez o fato de Sarney padecer de credibilidade 

tenha contribuído para a construção desse cenário mais plural de representações na Voz do 

Brasil. Mesmo assim, as pressões sob a produção noticiosa do programa oficial permaneciam. 

Isso era feito por assessores ministeriais que intimidavam repórteres da EBN, dizendo que 

eles deveriam ajudar o governo. 

No entanto, esse período de liberdade de expressão das estatais de comunicação não 

durou muito tempo, pois em 1986 houve várias mudanças de dirigentes. Quando em 1988 a 

EBN foi incorporada à Radiobrás (Empresa Brasileira de Radiodifusão), através do decreto nº 

96.212 de 22 de junho, assinado pelo presidente José Sarney. A partir desse dia passou a 

denominar-se Empresa Brasileira de Comunicação S.A, mantendo a sigla Radiobrás.  

A Voz do Brasil passou a ser produzida pelo novo conglomerado midiático do governo 

que se formou com a fusão da EBN e Radiobrás. O programa passou a ter destaques do dia, 
                                                 
55 Órgão gestor do cinema brasileiro, criado em 1976 e extinto em 1990. 
56 Com dois minutos de duração, em que teve a participação de artistas, autoridades do governo e populares. 
57 Também com dois minutos de duração, a entrevista era para apresentar a resposta de uma autoridade política 
sobre os diversos assuntos e problemas sociais. 
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as notícias de Brasília eram prioridade, deixando de lado os materiais dos Estados. Para 

Perosa (1995), o noticiário oficial apresentou melhorias qualitativas em seu formato. Além 

disso, começou a ser utilizado o satélite Radiosat para a transmissão do programa, que 

transmitia um som mais puro e nítido. Entretanto, o conteúdo voltou a ser oficialista e 

entediante sobre a abordagem governamental, distanciado, com linguagem fora dos problemas 

reais vivenciados pelo seu público-alvo: os brasileiros. 

Na divulgação oficial, a Voz do Brasil, em meio a tantos avanços e recuos se tornou 

contraditória. Nesse paradoxo, o programa radiofônico do governo traduzia a voz do poder: 

submeteu-se aos ditames das forças conservadoras tradicionais, resgatando seu papel 

oficializado e unilateral de comunicação radiofônica. “Ouviu-se a voz do governo em 

completo desacordo com a maioria das vozes brasileiras” (PEROSA, 1995, p.157). Nesse 

ângulo de visão, constata-se que a hegemonia conservadora inviabilizou uma prática 

democrática de comunicação dentro do programa oficial. 

 
3.1.5 – O Brasil Novo e o demagogismo de sempre 
 

Nos anos 90 a Voz do Brasil volta as suas origens, priorizando nomes em detrimento 

dos fatos e ampliando espaço para divulgar iniciativas governamentais polêmicas. Sendo que 

a voz do povo, as pressões sociais eram ouvidas somente quando o governo resolvia acatá-las 

e devolvê-las em forma de “doação” (PEROSA, 1995, p. 174).   

Assim, as mazelas estruturais da sociedade brasileira não tiveram importância no 

âmbito do discurso oficial, tão pouco a inconstitucionalidade das medidas provisórias 

baixadas pelo primeiro presidente eleito de forma direta, com a maioria dos votos, em 26 anos 

de governos compulsórios, Fernando Collor (1990 - 1992). Nesse caso, a autoridade que se 

contradiz não é questionada e a voz consensual governista continua se impondo.  

No âmbito radiofônico, a Voz do Brasil propagou com precisão e unilateralidade a 

ideologia de Collor, com uma ênfase maior na personalização do poder, que continuava em 

alta, como forma de suprir o desgoverno daquele momento. Porém houve inovações nas 

técnicas radiojornalísticas. Na abertura, um novo texto: “Em Brasília, são sete horas da noite”, 

seguido do prefixo de abertura musical com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. Foi criado 

um quadro de longa entrevista com uma autoridade governamental. Essas mudanças 

pretendiam fazer da Voz um dos programas mais modernos do rádio. 
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O pensamento ia de encontro ao objetivo de tentar inverter o quadro de audiência 

registrado pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião, Pesquisa e Estatística) em 198958. A 

pesquisa apontou o que já se esperava: a audiência da Voz do Brasil era insuficiente. Apenas 

5% do universo de 2.663 pesquisados ouviam o programa; 63% não se interessavam em 

ouvir; 26% já tinham ouvido alguma vez; e 37% nunca ouviram. A faixa etária dos 

entrevistados oscilou entre 26 e 40 anos. 

Além disso, foi avaliado o perfil do programa. Sendo que 17% dos que ouviam 

achavam o programa “bom” e 11% “regular”; 34% disseram que a Voz do Brasil era um bom 

meio de saber o que acontecia no Brasil; 3% acreditavam que não era a forma mais 

apropriada; 14% não tinham nenhuma reclamação sobre o programa. Sobre os assuntos mais 

interessantes, 26% apreciavam temas de interesse geral e 14% preferiam matérias sobre leis e 

obras de interesse da população.   

Esses dados fizeram com que os veículos de imprensa em geral e principalmente a 

Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) tivessem mais uma 

oportunidade de se mostrarem contra a manutenção da Voz do Brasil. Porém o Presidente 

Collor, em 3 de agosto de 1990, decidiu mantê-la no ar. O programa oficial do governo 

superou nessa data a sua terceira tentativa de extinção.  

O período Itamar Franco (1992 - 1994) resgatou a moralidade pública na política, no 

entanto, a imagem do presidente na mídia resultou como mostra Liedtke (2006) em uma 

comunicação política que não conseguiu articular vínculos com a sociedade.  

Já no período Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), houve “[...] sintonia entre a 

agenda do governo e a agenda da mídia” (p. 8), principalmente durante o Plano Real e 

posteriormente na fase das privatizações, no decorrer do segundo mandato. Embora em 1998, 

chegasse a ser cogitada a hipótese de fechar a Radiobrás, a Voz do Brasil passou a contar com 

a ajuda da mídia nacional, que repercutiu favoravelmente as privatizações das 

telecomunicações, transportes e energia. Segundo Liedtke (2006), houve truques de 

manipulação do noticiário econômico e político no governo FHC. 

 Até agora, era comum para os ouvintes do noticiário oficial, as informações serem a 

favor do governo. Porém, as empresas jornalísticas privadas induzirem informações em prol 

de FHC era um fato novo. O autor revela que nesse período, a propina dava lugar à censura na 

grande imprensa. Essa constatação se evidenciou quando o presidente foi reeleito, com a 

                                                 
58 Essa pesquisa foi a segunda, durante toda a trajetória do programa oficial. 
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mídia alinhada às suas propostas, embora a população brasileira estivesse dividida nestas 

questões. 

 

3.1.6 – A desmistificação da comunicação chapa-branca e o fim da obrigatoriedade da Voz do 

Brasil 

 

 No início do governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 - atual), houve uma 

preocupação com a comunicação governamental, como uma função estratégica de atingir 

objetivos de governo. Nesse intuito, a comunicação pública deveria despertar o “patriotismo 

sadio” - sem xenofobia, mas como forma de recuperar a auto-estima nacional, no propósito de 

construir um país melhor e mais democrático.  

Nesse cenário, reestruturaram-se as políticas de comunicação do governo, em que a 

comunicação pública era separada da assessoria de imprensa59. De acordo com Eugênio Bucci 

(2008), que presidiu a Radiobrás de 2003 a 2006, a cultura ancestral do Estado, dos partidos, 

da Radiobrás e também boa parte da chamada esquerda no poder impossibilitava de dar à Voz 

do Brasil uma direção apartidária, impessoal, para servir somente à sociedade, atendendo o 

direito à informação.  

Por mais de 70 anos o programa radiofônico foi visto como uma mídia oficial, de 

defesa do governo e para preservar a imagem dos governantes. O autor conta que acreditava 

que poderia mudar essa realidade, “[...] subestimando as muralhas seculares, de alicerces que 

desciam as profundezas do caráter nacional” (p.21). Assim, desmistificando o imaginário de 

que a Voz do Brasil era “fonte das informações que o governo gostaria que a opinião pública 

soubesse”. Além disso, a conjuntura política no poder facilitou a democratização dentro da 

comunicação pública: “Nunca o presidente da república pediu que a Radiobrás deixasse de 

dar alguma notícia” e até chegou a dizer que “se era verdade deveriam publicar” (p. 62).  

Os parâmetros de atuação na comunicação pública, estabelecidos naquele governo, 

mesmo que contrariado por ministros, fez com que a Voz do Brasil pela primeira vez tivesse 

credibilidade. Bucci revela que somente sobre a Crise do Mensalão foram publicadas 3.500 

reportagens na Agência Brasil. Essa conquista ajudou a desconstruir a idéia de mídia chapa-

branca que a Radiobrás criou ao longo de suas décadas.   

Os ideais de democratização da informação, proposto por Bucci atuando como 

presidente da estatal esteve atrelado ao da defesa da não-obrigatoriedade da Voz do Brasil. 

                                                 
59 Foi recriada a Secretaria de Imprensa e Divulgação (SID), que depois, em 2005, passou à Secretaria de 
Imprensa e Porta-Voz (SIP), que é vinculada diretamente ao Presidente. 
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Segundo ele, a imposição legal que obriga todas as emissoras brasileiras a retransmitirem o 

programa é uma “[...] anomalia jurídica e um absurdo político” (p. 168). Ele diz que dentro de 

um regime democrático é inaceitável a cadeia compulsória de um programa de uma hora, 

diariamente, para os poderes da República comunicarem-se com a população.  

O autor julga que a Voz do Brasil talvez promovesse integração nacional nos anos 30, 

40 e 50, mas hoje em dia está fora da realidade. A obrigatoriedade é anacrônica e pode ser 

uma antipropaganda para o governo, já que se firmou, pelo menos desde a ditadura militar, 

como a pior propaganda dos mandatários públicos. “Se ela servisse para convencer ouvintes 

[...] a ditadura não teria acabado, o presidente Collor não teria sido derrubado e os candidatos 

governistas sempre ganhariam as eleições” (p. 169).  

Ainda Bucci (2008) sustenta que é preciso pensar em uma nova fase para a Voz do 

Brasil: sem obrigatoriedade, boa, bem feita e relevante. Entretanto, a revisão deve priorizar 

não para atender os interesses comerciais imediatos das emissoras, mas sim por motivos de 

ordem democrática, para o informativo radiofônico se livrar do que lhe resta do autoritarismo.  

Essa idéia desencadeou na realização de um seminário60 para discussão sobre a 

flexibilização do horário da Voz do Brasil. Nessa data, só na Câmara de Deputados, havia 60 

projetos relativos ao programa radiofônico. Além disso, na cidade de São Paulo já não era 

retransmitido o programa às 19h, inclusive a rádio pública Cultura FM, que veiculava o 

programa às 4 h do dia seguinte.  

Nas argumentações contrárias à obrigatoriedade, Bucci (2008) acredita: “Não será a 

flexibilização que irá matar a Voz do Brasil e sim as suas incompetências como profissionais, 

por ser o programa considerado chato pelo público”. Pois se “[...] ela fosse realmente boa, 

atraente, pulsante, estaríamos em outro nível de debate” (p. 175), disse ele no e-mail enviado 

aos colegas de estatal, reforçando que era preciso fortalecer a cooperação entre as emissoras 

públicas e comunitárias, para possibilitar a transmissão de noticiários de interesse do cidadão.  

 

3.1.6.1 – A revolução na Radiobrás 

 

A Radiobrás é responsável pela produção dos 25 primeiros minutos do programa Voz 

do Brasil, destinado às notícias do Poder Executivo. A partir de 2003, a política editorial da 

empresa pública sofreu uma transformação radical, quando Eugênio Bucci assumiu a sua 

presidência. Segundo o próprio ex-dirigente, até então, não se praticava jornalismo, não 

                                                 
60 “Voz do Brasil – Tradição e Modernização”, no dia 28 de março de 2006, promovido em conjunto com a 
Radiobrás, o Senado, o Supremo tribunal Federal e a Câmara de Deputados. 
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informava ao cidadão e sim fazia propaganda expressa e subliminar das autoridades da vez. A 

bajulação era a regra cultural da empresa criada em plena ditadura militar, em 197661, que 

mantinha o costume de “[...] falar bem dos manda-chuvas federais, mesmo quando para isso 

era preciso mentir” (p. 25). Sendo assim, a comunicação deveria subordinar-se a uma 

finalidade cívica, patriótica de convencimento do público em prol das causas nacionais. 

O autor considera a Radiobrás uma “empresa híbrida” por ser fundada como empresa 

pública de direito privado, pois pertence ao Estado, no entanto, é Sociedade Anônima (S.A), 

embora tivesse sempre um único acionista: a União, assim dependendo financeiramente do 

Tesouro. A estatal tem aproximadamente 1.160 funcionários, com um orçamento de 100 

milhões de reais ao ano (20% deles vindos de receita própria), sendo a segunda maior62 

instituição de comunicação pública no Brasil. Nesse sentido, se tornou uma “estrutura 

engessada” que precisa do Poder Executivo para respirar e o entendimento que se formou 

sobre ela era de que “o governo era o dono e o cliente [da Radiobrás] de uma vez só” (p. 83). 

A partir de 2003, a estatal passou por um programa de desenvolvimento e de qualidade 

editorial e já em 2005 tornou público seis documentos de referência para o jornalismo 

apartidário desenvolvido pela empresa.  Eles são em forma de manual e foram produzidos 

pelos próprios profissionais, entre as regras, está: “À Radiobrás, [...] cabe explorar serviços de 

radiodifusão [...] prestar ao público a informação jornalística por definição. A elaboração de 

peças de propaganda e de divulgação de governo é atribuição de outros organismos” 

(EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, 2005, p. 6).  

Além disso, as estratégias editoriais estão definidas em concentrar o jornalismo na 

cobertura do espaço público político, delimitado pelo triângulo, cujos vértices são o Governo, 

o Estado e a Cidadania. Assim como exercer a opção pela credibilidade por meio da 

objetividade jornalística e do foco da comunicação no cidadão - ouvinte/telespectador/usuário.  

 Nesse contexto emancipatório, a Radiobrás se tornou uma empresa pública 

multimídia, comprometida com os valores éticos de prestar serviços úteis à cidadania, 

controlando três emissoras de televisão, seis emissoras de rádio e duas agências de notícias63. 

Recentemente ocorre um processo de fusão entre a estatal Radiobrás e a Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC). Essa última agora é responsável por gerir as produções de veículos 

                                                 
61 O nome Radiobrás apareceu na Lei nº 6.301, de 1975, mas foi com o decreto nº 77.698, de 1976 que se institui 
finalmente a empresa. 
62 Antes dela está a Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura de São Paulo. 
63 Além de produzir as notícias do Executivo da Voz do Brasil, a Radiobrás é responsável pelos veículos 
públicos: Agência Brasil, Radioagência Nacional Rádio Nacional, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio 
Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio do Poder Judiciário e Rádio Tabatinga, TV 
Nacional (Canal Integración), TV Nbr e mais recentemente a TV Brasil, além do serviço de banco de notícias. 
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como a TV Brasil64. Ela foi criada pelo decreto nº 6.246, publicado no Diário Oficial da 

União, em 25 de outubro de 2007. Dentre os princípios dessa agência de comunicação pública 

estão: fomentar a prática cidadã; oferecer mecanismos para debate público; desenvolver a 

consciência crítica do cidadão; apoiar processos de inclusão social e socialização da produção 

de conhecimento.  

 A novidade da Radiobrás ser substituída ou transformada em uma agência de 

comunicação pública é que ela perde o caráter de estatal e os procedimentos burocráticos e 

administrativos lhe conferem autonomia em relação ao Governo para definir produção, 

programação e distribuição de conteúdo. Possibilita o controle social, por meio de um 

Conselho Curador com poderes efetivos de fiscalização, que se reúne mensalmente e tornam 

públicas as decisões. O Conselho da EBC é composto por 15 representantes da sociedade 

civil, quatro representantes do Governo Federal, dois representantes do Congresso Nacional e 

um funcionário da EBC.  

Em resposta ao trabalho encabeçado por Eugênio Bucci na Radiobrás, houve sinais de 

reconhecimento, como ele mesmo relata que se manifestam no crescimento da audiência, na 

utilização cada vez mais ampla de seus conteúdos, que são gratuitos para os demais órgãos de 

imprensa e também, na conquista de alguns prêmios de gestão e de jornalismo. “A 

comunicação democrática não é aquela que escreve a História antes dela acontecer, mas que 

se aceita parte da História, que se expõe a ser examinada pelos seus interlocutores, (...) e que 

se sabe apenas parte de um processo maior do que ela mesma” (BUCCI, 2006 p. 53, tradução 

nossa). Assim, a bandeira em defesa da democratização da informação foi levantada e 

mantida em um governo brasileiro.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Entrou em atividade no dia 2 de dezembro de 2007. A veiculação abrange todo território nacional, via satélite, 
no canal 2. Além disso, é acessível no endereço eletrônico da TV na internet, onde dispõe de canais de 
manifestação do telespectador em enquetes e fóruns de discussões. 
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CAPÍTULO IV 

A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE 

 

 O trabalho científico possibilita escolhas de inúmeras metodologias, e ao mesmo 

tempo, condiciona a critérios de validação, que não são arbitrários, mas devem ser 

apropriados ao problema da pesquisa. Esse estudo é de nível descritivo e tem caráter 

qualitativo e quantitativo, por se tratar de uma investigação sobre a produção de sentidos de 

um produto midiático, de comunicação pública sobre a sociedade brasileira. Ao mesmo 

tempo, para dar mais amplitude na investigação verifica-se como um dispositivo social de 

crítica midiática responde a atuação do programa radiofônico. Por meio emblemático, utiliza-

se um artigo publicado no site Observatório da Imprensa (OI).  

 A técnica utilizada é a Análise de Conteúdo (AC), pelo caráter reflexivo da pesquisa. 

A pertinência desse modelo analítico é pela possibilidade de se ter uma visão de construção de 

sentidos, para compreender se o radiojornal proporciona discussões que contribuem para a 

prática da cidadania. Conforme Herscovitz (2007), a AC jornalística é um método de pesquisa 

que analisa as informações enquadrando-as em categorias previamente testadas, exclusivas e 

passíveis de replicação. Possibilita uma identificação sistemática de tendências de 

representações. Sendo que, o caráter quantitativo verifica a recorrência das marcas discursivas 

e o qualitativo avalia a semântica, a pragmática, as condições de produção e de recepção. 

 A proposta de um estudo sistemático e interessado em questões de natureza 

metodológica tem a preocupação de abarcar processualidades comunicacionais, de 

endereçamentos, baseado no Esquema para análise da Midiatização65 (VERÓN, 1997), que 

será aprofundado adiante; e de resposta, à luz do terceiro componente do sistema de processos 

midiáticos na sociedade, já exposto nesse trabalho. Para tanto, parte-se da pressuposição de 

que a interação social é resultante de um processo de produção, circulação e consumo de 

sentidos, seguidos de enfrentamentos da sociedade à mídia, onde todas as etapas que a 

constituem e por ela são constituídas, estão interligadas em um processo de construção 

discursiva. 

 Bonin (2006, p.37) destaca que: 

 
É importante transcender a noção de metodologia como decisão sobre a 
amostragem e as técnicas de coletas de dados para pensá-la como processo de 

                                                 
65 Verón (1997) entende que nas sociedades pós-industriais há um processo de hiper-midiatização, em função da 
emergência dos múltiplos meios. 
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construção da pesquisa, no qual o pesquisador se defrontará com a exigência de 
tomar decisões e realizar opções de consciência.  
 
 

 Desse ponto de vista foi estruturado um corpus que desse suporte a questão dessa 

pesquisa que está centrada na averiguação das discursividades da Voz do Brasil e na crítica 

que é feita sobre ela. Ou seja, verifica-se se as informações produzem efeitos de sentido 

determinantes ou não na formação de uma determinada cultura política e na consciência de 

cidadania atual. Assim o estudo avalia se o programa radiofônico pode ser considerado um 

meio estratégico na construção de valores culturais e políticos, sendo um mecanismo de 

promoção da cidadania. 

 O procedimento teórico-metodológico é estabelecido por se entender que as relações e 

práticas sociais desenvolvem uma aprendizagem, ou ainda uma cultura, que perpassam a 

atuação da mídia, a multidisciplinaridade dos campos sociais, interagindo entre si. Por esse 

motivo, durante todo o percurso da construção da pesquisa adota-se uma perspectiva 

sociocultural, a partir de um levantamento bibliográfico que trata de questões impostas pelo 

objeto empírico: a sociedade midiatizada e os modos de interações existentes nela; as novas 

configurações de cidadania e política; o papel desempenhado pela comunicação pública; e o 

rádio como um dispositivo social.  

 Organiza-se um ambiente que possibilita a verificação de marcas discursivas e práticas 

sociais de crítica midiática, driblando algumas dificuldades metodológicas. Com esse 

propósito, no corpus de pesquisa são utilizados dois movimentos: a Voz do Brasil, mais 

especificamente, os primeiros 25 minutos, produzidos pela Radiobrás; e o artigo publicado no 

site Observatório da Imprensa (OI), com o cuidado de respeitar suas respectivas 

especificidades e exigências. 

 

4.1 – REFERENCIAL EMPÍRICO 

 

 A proposta de analisar a Voz do Brasil se justifica por três aspectos: a importância que 

o programa tem na história do rádio, atrelado à história da política brasileira; a abrangência 

desse produto midiático, em diversos pontos do país, por um dispositivo social acessível; a 

possibilidade do programa se extinguir. 

 No primeiro aspecto, abordado no capítulo III, encaminha-se que as condições 

políticas e de democracia refletiram em um programa que acompanhava as diretrizes de 

governo, ditatoriais ou republicanas. No segundo ponto é evidente a disponibilidade desse 
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programa a quase toda a população brasileira. Isso se confirma com a afirmativa “Existiram é 

verdade, transmissões de rádio (AM e OC) em rede desde a década de 40 - a mais famosa 

continua no ar até hoje, a rede oficial a Voz do Brasil” (LIMA, 2004, p. 187). O último 

aspecto importante é sobre a opinião pública que mobiliza posições e interesses divergentes, 

entre variados atores sociais, sobre a obrigatoriedade de se retransmitir o programa em rede 

nacional em todo o Brasil.  

Nesse subcapítulo descreve-se as características do programa na atualidade e as 

peculiaridades de sua veiculação. Além disso, detalha-se a definição do corpus de pesquisa e 

o ângulo de visão adotado na análise. 

 

4.1.1 – A linha editorial e o formato 

 

Para delimitar a pesquisa, o recorte temático utilizado nessa pesquisa está nos 

primeiros 25 minutos66 da Voz do Brasil. Essa parte é produzida pela Empresa Brasileira de 

Comunicação - Radiobrás, uma estatal de comunicação, que mantém o discurso de ter se 

libertado da comunicação chapa-branca, que servia aos administradores políticos. Ou seja, 

ela diz não executar mais o papel de propagandista do governo, alegando que desde 2003, 

“uma nova Voz do Brasil está no ar” 67, referindo que o programa já teve várias modificações, 

mas naquele ano foi realizada a verdadeira mudança. 

A Radiobrás é presidida pelo jornalista gaúcho José Roberto Garcez, desde o dia 20 

de abril de 2007. Antes disso, ele era diretor de jornalismo da estatal. Já na solenidade de sua 

posse, o novo presidente da empresa pública de comunicação disse que iria dar continuidade 

ao trabalho já desenvolvido durante a gestão de Eugênio Bucci68, a quem estava substituindo.  

De acordo com as diretrizes do jornalismo69 da Radiobrás, publicado no dia 29 de 

julho de 2005, o objetivo do programa Voz do Brasil é levar informação jornalística diária a 

todos os pontos do país e do mundo, já que também está disponível na internet. Os princípios 

básicos estão baseados no “compromisso com os fatos e a verdade, sobre a objetividade, sobre 

a estrutura institucional da empresa e sobre a responsabilidade de produzir conteúdo 

                                                 
66 Os programas de notícias do Judiciário; do Senado Federal; e da Câmara dos Deputados não serão inclusos 
nesse recorte por serem produzidos pelas equipes das agências de notícias de cada setor. 
67 http://www.radiobras.gov.br/estatico/radio_voz_do_brasil.htm# 
68 O ex-presidente da estatal colocou seu cargo à disposição em 31 de outubro de 2006. O motivo foi por ter sido 
criticado por integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) por defender que a Radiobrás não deveria servir de 
porta-voz nem fazer propaganda do governo. Em 20 de abril de 2007, Bucci foi exonerado. (BUCCI, 2008) 
69 Disposto nos seguintes itens: 1. A Radiobrás na cobertura das eleições; 2. O Jornalismo na Radiobrás; 3. 
Princípios do Comportamento Jornalístico; 4. Estratégia Editorial; 5. Comitê de Qualidade Editorial; 6. Planos 
Editoriais; 7. A Pauta do Jornalismo na Radiobrás. 
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informativo para o cidadão brasileiro” (EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, 

2005, p. 2).  

Quanto ao aspecto de produção, desde o ano de 2003, a linha editorial adotou 

estratégias para atingir um público mais amplo. Na equipe de produção há os 

contextualizadores, que são profissionais que traduzem as informações mais complexas para 

uma linguagem mais acessível ao cidadão. “O noticiário saiu dos gabinetes e foi para as ruas 

para se aproximar das necessidades do ouvinte. Além de noticiar a opinião dos governantes, a 

população também é ouvida” 70. Esse método, de acordo com o institucional do programa, 

garante maior proximidade com o ouvinte e linguagem menos formal.  

O programa Voz do Brasil - Notícias do Poder Executivo é apresentado por dois 

locutores, um masculino e outro feminino: Luciano Seixas71 e Kátia Sartório72. A equipe é 

formada por pelo menos 15 pessoas, entre elas: a editora-chefe Anelise Borges; as editoras 

Marina Domingos, Ana Pimenta, Kátia Sartório e Rosamélia de Abreu; a repórter Cleide 

Lopes e na produção Helen Bernardes e Rosineide Evangelista. A sonoplastia é feita por 

Leleco Santos e o apoio é de Sebastião Macedo. Há também a participação dos jornalistas 

Kátia Sartório e Spensy Pimentel, esse último, é editor de reportagens especiais, nas funções 

de explicar ao ouvinte as questões mais complexas e ajudá-lo a compreender a notícia por 

meio de comparações, associações ou entrevistas. 

 Os recursos sonoros que se apresentam de forma fixa são: na abertura do programa, a 

ópera O Guarani, de Carlos Gomes, numa versão contemporânea, no estilo musical de rock, 

com sons de guitarra. Durante o programa, a mesma trilha é usada em vinhetas73 em ritmos 

musicais como samba, choro e berimbau de capoeira. Além disso, de forma variada são 

utilizados pequenos trechos de músicas brasileiras e latino-americanas, que remetam ao tema 

abordado em reportagens especiais.  

 O formato do programa é classificado como radiojornal, pois a estrutura das 

informações é apresentada em forma de reportagens, notas e entrevistas. No início é feita uma 

escalada74 com os três destaques do dia. Após são apresentadas as informações na íntegra. Em 

                                                 
70 http://www.radiobras.gov.br/estatico/radio_voz_do_brasil_historia.htm 
71 O jornalista Luciano Rocha de Seixas nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Brasília desde 1974. No dia 30 
de setembro de 2008 recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. Já trabalhou nas rádios Jornal de Brasília 
FM, Transamérica FM, Jovem Pan FM e Atividade FM. Atua na Radiobrás, na Voz do Brasil e no programa 
Café com o Presidente, que entrevista ao vivo o presidente da República. 
72 A jornalista é coordenadora de reportagem da Radiobrás.   
73 Mensagem promocional curta, musicada ou não, normalmente é a autopromoção da emissora, nesse caso é do 
programa. 
74 Manchetes do radiojornal, sempre no início de cada edição, que servem para aprender a atenção do ouvinte no 
início do programa e informar quais serão as principais notícias. 
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seguida, para informações mais estendidas, como reportagens especiais e série de reportagens 

são inseridas trilhas musicais, que não passam de 30 segundos e não se sobrepõem à locução, 

mas entram no início e no final da reportagem.  

 Uma característica marcante do programa é a locução em tom de conversa entre os 

apresentadores, em determinados momentos. Eles provocam um diálogo problematizador do 

assunto em questão, às vezes envolvendo impressões particulares. O noticiário apresenta 

material jornalístico com fontes oficiais de governantes, especialistas, envolvidos no fato e 

também pessoas comuns, com diversidade de “vozes” em cada reportagem.  

 A ficha técnica75 do programa é assinada: “Com produção de EBC Serviços” – 

Empresa Brasil de Comunicação, que foi incorporada recentemente à Radiobrás; e 

“Apresentação de Luciano Seixas e Kátia Sartório”, sendo que os nomes dos repórteres não 

são mencionados. Toda a quarta-feira o Minuto do Tribunal de Contas da União (TCU) é 

vinculado ao noticiário do Poder Executivo, constituído de um minuto de informações sobre a 

atuação do órgão de fiscalização contábil da União. 

 

4.1.2 – A veiculação  

 

A transmissão da Voz do Brasil é gerada ao vivo, via Embratel, para todo o Brasil, às 

19h, de segunda à sexta-feira, regulamentada pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 

que foi instituído pela Lei 4.117 de 27 de agosto de 1962. No artigo 38, alínea E é 

estabelecido que “as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisão, são obrigadas a 

retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) as 20 (vinte) horas exceto aos sábados, domingos 

e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República, ficando reservados 

30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso 

Nacional” 76. 

A retransmissão obrigatória de todas as emissoras de rádio do território nacional 

provoca discussões, de caráter ideológico e econômico, por ter o aspecto de imposição de 

governo ditatorial, como era na época em que foi instituída; e por os radiodifusores alegarem 

que perdem vínculos de audiência no horário que veiculam o programa, pois estatisticamente, 

a maioria dos rádios é desligada no horário de retransmissão da Voz do Brasil.  

No site da empresa de comunicação pública, Radiobrás, em defesa da permanência do 

programa é referenciada uma defasada pesquisa do Instituto Datafolha, feita em dezembro de 

                                                 
75 Listagem de quem trabalhou na edição do programa. 
76 Código Brasileiro de Telecomunicações, sancionado pelo Presidente João Goulart, no ano de 1962.  
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1995, constatando que 88% dos brasileiros com idade acima de 16 anos conhecem a Voz do 

Brasil. Além disso, mais da metade da porcentagem verificada aprova o caráter compulsório 

do programa. A mesma pesquisa mostra que nas regiões Nordeste e Centro-Oeste a audiência 

é maior: dois terços dos entrevistados dessas regiões ouvem regularmente o programa.  

Em contrapartida em 2001, foi publicada uma pesquisa encomendada pelo Jornal do 

Brasil, que mostra que o índice de audiência tinha reduzido: entre 19h e 20h, apenas 5% dos 

aparelhos de rádio ficavam ligados. Cinco anos depois, no mês de maio de 2006, a pesquisa 

do Instituto Brasileiro de Opinião, Pesquisa e Estatística (IBOPE), encomendada pelo Grupo 

Rede Brasil Sul (RBS) avaliou que no horário da Voz do Brasil, a audiência do rádio diminuía 

nas cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória, Caxias do Sul e Juiz de Fora. Somente 

em São Paulo os rádios continuavam ligados. No entanto, já não se transmitia mais o 

programa em cadeia nacional na maioria das emissoras comerciais daquela cidade, por meio 

de um direito adquirido por liminares judiciais da Justiça Federal de São Paulo. Ainda 

segundo essa pesquisa, após as 20h havia a recuperação dos ouvintes.   

 Antes disso, em 1995, João Lara Mesquita, então diretor da Rádio Eldorado, de São 

Paulo, iniciou a campanha Liberdade na Voz do Brasil, protestando que a obrigatoriedade é 

inconstitucional, agredindo aos artigos 5º e 220º da Constituição Federal de 198877, que 

tratam da liberdade de comunicação e informação jornalística. Baseada nesses dados, a 

Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT) alega que o caráter compulsório do 

noticiário “[...] fere a liberdade das emissoras e dos ouvintes” 78. A defesa da entidade 

representativa é extinguir de vez o programa para substituir por informações de utilidade 

pública, em tempo real. A partir dessas iniciativas algumas rádios da cidade de São Paulo 

conseguiram liminar na Justiça Federal para não transmitir a Voz do Brasil, como a Rádio 

Eldorado e Antena 1, que só esperam  a decisão final do Supremo Tribunal Federal (STF).  

 Quanto a flexibilização, o primeiro Estado que conseguiu o recurso legal para que 

todas as emissoras retransmitissem o programa em outros horários, que não às 19h, foi o Rio 

Grande do Sul79 e o segundo foi o Paraná80. Porém existem posições mais duras, como a da 

                                                 
77 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Art. 220º - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
78Documento apresentado por Paulo Machado de Carvalho Neto, membro do Conselho Superior à Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, realizada em Brasília, no dia 24 de outubro de 2007.    
79 As emissoras podem transmitir o noticiário radiofônico em qualquer horário, até 24 horas do mesmo dia. 
80 A flexibilização é entre 19h e 24h. 
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Associação Catarinense de Empresas de Rádio e Televisão (ACAERT), que exige o fim da 

Voz do Brasil81.  

Depois de muito debate na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática, do Senado Federal, entre os Três Poderes e representantes ABERT e da 

Associação Brasileira de Radiodifusores (ABRA) está em vigência provisória, desde o dia 25 

de setembro de 2007, a flexibilização do horário, de segunda a sexta-feira, das 19 h à meia 

noite, para todas as emissoras brasileiras.  

No entanto, em Santa Maria, de oito82 rádios em freqüência modulada (FM), a metade 

retransmite a Voz do Brasil às 19h, a Rádio Antena 1, a Rádio Aleluia e as Rádios 

Comunitárias Caraí e Com Norte83. Das cinco84 rádios em ondas médias (AM), apenas duas 

retransmitem o programa no horário tradicional, são as Rádios Universidade e Guarathan. 

Em suma, em nível local, dos 12 canais possíveis de retransmissão da Voz do Brasil, cinco 

veiculam às 19h e sete gravam e depois veiculam o programa radiofônico durante a 

madrugada, entre 3h e 5h. 

 

4.2 – A DEFINIÇÃO DO CORPUS  

 

 A organização do corpus de pesquisa foi feita de maneira que se tornasse compatível 

com o problema, os objetivos e a base teórico-metodológica. De acordo com Rosário (2006), 

nas experiências de análise, “[...] a elaboração de critérios para a seleção do corpus tem 

fundamental importância, sobretudo para que se obtenha a adequação e a pertinência do 

corpus ao objeto/problema investigado” (p.50).  Nesse sentido, a técnica de amostragem é 

não-aleatória, feita por meio do método Semana Artificial, que consiste em analisar um 

programa em cada dia da semana, durante um mês, sendo o primeiro programa o da segunda-

feira da primeira semana; o segundo, o da terça-feira da segunda semana; e assim por diante. 

Essa sistemática é “[...] considerada confiável e garante uma amostra variada, com 

distribuição eqüitativa, contendo o mínimo possível de distorções” (HERSCOVITZ, 2007, p. 

131). 

                                                 
81 Notícia divulgada no site SULRÁDIO – Consultoria em radiodifusão, no dia 3 de agosto de 2008. 
82 Antena 1 - 93,5 MHz; Atlântida - 94,3 MHz; Nativa - 99,5 MHz; Medianeira FM - 100,9 MHz; Aleluia - 
104,7 MHz; Itapema - 105,7 MHz; e as Rádios Comunitárias Caraí e ComNorte – 106,3MHz. 
83 Considerando que as rádios comunitárias de Santa Maria pertencem ao mesmo prefixo - 106,3 é possível dizer 
que três rádios FM da cidade retransmitem a Voz do Brasil no horário tradicional. 
84 Santamariense - 630 kHz; Universidade - 800 kHz; Guarathan - 860 kHz, Imembuí - 960 kHz; e Medianeira 
AM - 1130 kHz. 
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 O método consiste na constituição de um corpus sobre o qual incide uma análise 

posterior. Ele é adequado a uma pesquisa que tem o objetivo de identificar tendências gerais 

da cobertura jornalística. Nesse estudo é pertinente para analisar o tratamento editorial dos 

temas ligados às categorias temáticas sobre política e cidadania ao longo de determinado 

período.  

A seleção de amostras parte do pressuposto de que a cobertura dos distintos veículos 

apresenta características gerais semelhantes ao longo dos dias da semana. Além disso, a 

semana artificialmente construída deve possuir os mesmos dias de uma semana real (uma 

segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta). Ao final, o universo amostral 

corresponderá a um programa por semana, durante cinco semanas consecutivas, em dias 

alternados.  

A partir desse procedimento, o registro ficou assim determinado: a análise se constitui 

de dois movimentos. O primeiro é a parte produzida pela equipe da Radiobrás, denominada 

Notícias do Poder Executivo. São os primeiros 25 minutos do programa Voz do Brasil dos 

dias 30 de junho (segunda-feira), 8 de julho (terça-feira), 16 de julho (quarta-feira), 24 de 

julho (quinta-feira) e 1º de agosto (sexta-feira), de 2008. São cinco programas, formando uma 

Semana Artificial, totalizando 2h e 5 min de material de análise. Embora, durante a coleta de 

dados tenham sido gravados os programas na íntegra, com as peças85 do Judiciário e as do 

Legislativo, o que resultou em 5 horas de gravações 

O segundo movimento utilizado de forma emblemática é o artigo publicado no site 

Observatório da Imprensa (OI), de autoria do jornalista Sergio Denicoli, datado do dia 6 de 

fevereiro de 2007, intitulado Voz do Brasil: Informação tropeça na burocracia. Bem como, 

os três comentários de internautas sobre o tema em discussão. 

  

4.3 – O ÂNGULO DE VISÃO 

 

A proposta da parte qualitativa da análise tem como fio condutor o modelo da Semiose 

da Midiatização (VERÓN, 1997). Esse parâmetro se estabelece por se ter uma preocupação 

em integrar os campos quantitativos e qualitativos, verificando a codificação dos conteúdos 

manifestos e latentes de todas as unidades observadas. Visto que os sentidos não se constroem 

de maneira igual, e nem seguem os mesmos percursos para chegarem à significação. A 

escolha dessa construção teórico-metodológica é em virtude de se considerar que a análise 

                                                 
85 Trabalho jornalístico, normalmente gravado, que é inserido num noticiário. 
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desse estudo é de caráter sociológico e de comunicação, exigindo uma complementaridade 

das características discursivas formais. 
 
Ao refletir pelo ponto de vista da significação, não parece adequado enquadrar 
todos os textos em molde padrão, mas trabalhar sobre características comuns na 
construção de sentidos e da significação. Também não parece adequado vincular a 
análise do corpus a regras básicas, estanques e invariáveis, mas à construção de um 
roteiro de análise que seja coerente e pertinente aos objetivos da pesquisa e que, 
portanto permita desvendar os sentidos e a significação de textos, buscando o 
auxílio dos autores que compõem a fundamentação teórica (ROSÁRIO, 2006, p. 
53). 

 

A interpretação qualitativa desse estudo está fundamentada no modelo de produção de 

sentido que depende de múltiplas avaliações dentro de um processo comunicacional 

midiatizado, em que há jogos táticos, formas de vida, circunstâncias, estruturas, tradições 

culturais, costumes, crenças e subjetividades. Maldonado (2001) destaca que os estudos de 

comunicação não podem ser reduzidos a análises discursivas, pois se elas contribuem para a 

compreensão do problema comunicológico, “[...] cooperariam muito mais se tivessem uma 

perspectiva integradora de vários modelos e correntes teórico-metodológicas na prática 

concreta de produção de conhecimentos” (p. 163). 

Portanto, essa pesquisa está fundamentada na idéia no surgimento do “cidadão 

planetário” (Morigi; Rosa, 2004), inserido num contexto de transformação do espaço público, 

para o midiatizado. Nessa ambiência da tecnologia, os fatos e enunciados são originados nas 

esferas sociais e relacionam-se com um conjunto de práticas discursivas e normas estilísticas, 

revelando a realidade social como um simulacro86. Com isso, “[...] o espaço discursivo da 

mídia representa a principal esfera de produção de sentidos, a partir da qual também pode se 

construir a cidadania” (p. 82). Há, por conseguinte, uma função social, que remodela 

processos sociais, práticas culturais, potencializa informações vinculadas à educação e 

voltadas para a formação de uma aprendizagem social e cultura política. 

O modelo da Semiose da Midiatização (fig. 1), apresentado por Verón (1997, p.9), 

serve de apoio para compreender a interação entre os dispositivos midiáticos, de crítica 

midiática e a sociedade, nas suas instituições e indivíduos.   

 

                                                 
86 O real socialmente ofertado pela mídia é resultado de múltiplas interações e movimentos de sentidos. Perpassa 
por diversos estilos, discursos e culturas de diferentes campos de origem. O acontecimento é submetido a um 
tratamento técnico-estético até atingir o modelo socialmente consumido na atualidade (MORIGI; ROSA, 2004, 
p. 86) 
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Figura 1 – Semiosis de La Mediatización. Verón (1997) 

 

O autor apresenta o fenômeno da comunicação composto por significações sociais, 

que circulam como produtos de um mercado pluridiscursivo. Nesse sentido, o fato social não 

existe como dado, mas como construção midiática. No Esquema acima, o campo midiático é 

diferenciado, por ocupar um lugar central na mediação da realidade, onde os temas das 

instituições sociais passam pelo processo de midiatização, havendo cruzamentos de interesses 

e negociações.  

Verón (1997) apresenta uma forma global dos processos de midiatização, dentro da 

sua complexidade, nos emaranhados de circuitos de feedback, indicado pelas duplas flechas 

situadas nos meios de comunicação, que ocupam lugar privilegiado nesse processo, mas que 

são considerados instituições também.  

A partir dos meios, há trocas simbólicas entre as instituições e os atores individuais, 

cidadãos inseridos em complexas interações sociais. Nessa sistemática, C1, C2, C3 e C4 

representam as construções coletivas das relações: 1) entre os meios com as instituições da 

sociedade; 2) entre os meios e os indivíduos; 3) entre as instituições e os sujeitos; 4) nos 

processos em que os meios afetam a relação entre as instituições e os indivíduos. Nesse 

sentido, é primordialmente no campo midiático que ocorrem as relações com os demais 

campos sociais e eles buscam se legitimar, pois são a partir das enunciações midiáticas que 

serão norteadas as exteriorizações das tematizações na esfera pública.  

Na relação entre os meios e as instituições C1, Verón (1997) destaca o campo político: 

“Está claro que los medios han provocado profundas transformaciones em las modalidades de 

gestión gubernamental en los países democráticos” (p. 16). O autor considera que esse 

processo acontece não somente na relação do sistema político com a sociedade, mas também 

nos mecanismos internos do governo. Assim essas transformações afetam os meios, 

modificando as modalidades de construção das notícias. 

O conceito de comunicação midiática é definido a partir da configuração dos meios de 

comunicação, como a produção de mensagens, que resulta da articulação entre dispositivos 
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tecnológicos e condições específicas de produção e recepção. “Es un dispositivo tecnológico 

de produción-reprodución de mensajes asociado a determinadas condiciones de producción y 

a determinadas modalidades (o práticas) de recepción de dichos mensajes” (p.12).   

Há uma oferta de mensagens em um mercado de discursos, pois quando define meio 

de comunicação, o autor destaca que uma nova tecnologia de comunicação não determina, 

linear e mecanicamente, práticas sociais específicas de produção e consumo. No entanto, o 

dispositivo midiático deve figurar numa dimensão coletiva, num acesso plural de indivíduos, 

em que o meio é suporte. Sendo que há certas condições, que com a sua instalação nas 

sociedades industriais, fazem com que o caráter econômico transforme esse dispositivo em 

mercado, e o conjunto, num todo é disposto como uma oferta discursiva. Entretanto, há 

diferença entre as condições de acesso à mensagem e as de acesso ao sentido, como 

reconhecimento. 

Com base nessa perspectiva, a análise da construção de sentidos desse estudo está 

fundamentada no processo midiatizado de comunicação, visto como um posto avançado de 

observação. Entende-se que a partir da processualidade comunicacional da midiatização 

ocorre uma interação social complexa entre os campos sociais, mediados por dispositivos 

tecnológicos e de crítica midiática.   

Trabalha-se os processos de constituição do discurso, que pode ser definido como o 

lugar do trabalho social de produção do sentido. Sendo que o discurso não é um objeto, não 

se limita às possibilidades de articulação de conceitos isolados da língua, não é o reflexo de 

uma situação. Antes, configura-se como uma prática: a prática discursiva, engendrada à 

intencionalidade, a fatores extradiscursivos, às condições históricas, culturais, econômicas, 

ideológicas, psíquicas, geográficas, sociológicas e lingüísticas, que configuram as 

condicionantes de produção de sentido. Com isso, as condições desse processo não passam de 

forma mecânica, das estruturas sociais para as ações dos sujeitos, necessita-se de um trabalho 

social e lingüístico de reconhecimento.  

A técnica de AC, na sua essência qualitativa, dá suporte à interpretação das 

discursividades, sobre os modos de endereçamento das informações sobre política e cidadania 

no programa a Voz do Brasil. Possibilita a reflexão sobre a produção de sentidos para a 

interação social sobre o produto midiático e a formação de uma determinada cultura política e 

na consciência de cidadania atual.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE: O TEOR DE CIDADANIA NA VOZ DO BRASIL 

 
A proposta desse capítulo é analisar dois lugares de fala referentes à Voz do Brasil. 

Primeiro codifica-se os modos de endereçamentos discursivos; e em um segundo momento 

verifica-se o contexto de interações sociais sobre o programa. A partir da seleção, descrição, 

análise e reflexão do corpus de pesquisa, constituído de dois movimentos do objeto, 

identifica-se características e traços recorrentes, que possam apontar as marcas discursivas 

que remetam aos teores de cidadania e cultura política, produzidas nos primeiros 25 minutos 

do programa radiofônico. 

 Nesse sentido, para a Análise de Conteúdo (AC) adota-se o modelo de Herscovitz 

(2007), que resgata o diagrama de Babbie (1989) para classificar e interpretar o conteúdo 

jornalístico. A primeira etapa é a da conceituação abstrata dos indicadores de presença ou 

ausência de estratégias discursivas sinalizadoras da prática cidadã. A partir disso é feita a 

definição nominal das categorias de análise, fundamentadas em referenciais abordados nesse 

trabalho. Após, determina-se dimensões sobre os conceitos, para o processo de mensuração, 

com a preocupação de evitar ambigüidade na categorização:  

 

1) Políticas públicas e bem estar social: sinaliza a preocupação dos governantes em 

empenhar ações voltadas para a garantia dos direitos sociais, em forma de 

compromisso público, para dar conta de demandas, em diversas áreas. A 

comunicação pública87 tem a função de debater na esfera pública as relações entre 

Estado, governo e sociedade, referentes a temas de interesse coletivo. Esses termos 

se aliam para aferir se esse espaço cumpre com o principal papel de negociação 

entre os interesses dos participantes desses grupos.  

 

2) Cidadania e responsabilidade social: agrupam-se essas duas definições-chave por 

caracterizarem o desempenho da coletividade no compromisso ético do 

cumprimento de direitos e deveres em comum, como forma de aprendizagem 

social para uma educação/formação/socialização que estimule conhecimentos e 

competências para as práticas sociais cidadãs mobilizadoras. Esses termos 

correspondem ao conceito de a) cidadania política e b) cultura política88. Sendo 

                                                 
87 Conceito trabalhado no subcapítulo 2.3. 
88 Conceitos trabalhados no subcapítulo 2.2.1. 
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que o primeiro diz respeito à processualidade que designa a participação do povo, 

formado pelos indivíduos que o compõem, no exercício do poder político, na 

participação do voto e na fiscalização de governantes. O segundo é o 

comportamento da coletividade em função dessa cidadania exercida na sociedade, 

por conseguinte, a sua vontade geral, representação coletiva e imaginário social. 

Associa-se tanto o exercício da cidadania, quanto o da responsabilidade social por 

promoverem ações coletivas, em prol do bem em comum.  

 

 Bauer (apud HERSCOVITZ, 2007) ressalta que a fidedignidade da AC é definida 

como “[...] uma concordância entre intérpretes” (p. 137). O autor refere-se ao nível de 

garantia de que uma medida, se repetida, pode dar o mesmo resultado. Nesse sentido, as 

categorias de análise, aqui estabelecidas, foram pensadas da ótica do problema de pesquisa, 

baseadas nos critérios de pertinência da verificação desses elementos para o estudo. 

 

5.1 – CODIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE REGISTRO 

 

 A codificação é o processo de sistematização dos dados brutos para facilitar o 

reconhecimento das características do material selecionado. O primeiro movimento do corpus 

é composto de cinco programas, codificados por intermédio da aplicação de um instrumento 

de análise89, que identifica as tematizações trabalhadas em cada peça/parte dos primeiros 25 

minutos do programa radiofônico Voz do Brasil. Meditsch (2007) ressalta que material sonoro 

apresenta uma linguagem ramificada em subsistemas: a palavra, a música e os efeitos 

sonoros e ruídos, que desencadeiam numa série de convenções, que o tornam socialmente 

compartilhável.  

 Ao abordar o rádio, como um dispositivo social e a sua relação comunicativa, María 

Cristina da Mata (1993) aponta requisitos nesse processo comunicacional em específico, tais 

como: as condições das práticas significantes, de produção de sentidos; as circunstâncias de 

espaço de interação, de dialogicidade; e as projeções das experiências culturais, inseridas em 

uma trama textual e contextual discursiva e histórica, que constituem e modelam os 

comportamentos dos agenciadores de sentido e da própria sociedade.  

 

                                                 
89 Grade analítica de codificação. 
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 Nesse contexto, entende-se que para compreender nosso problema de pesquisa é 

preciso empregar a codificação das informações a partir dos temas trabalhados em cada 

programa, integrando as partes num todo. Por isso, estrutura-se uma amostra, que além das 

temáticas das informações, são descritos os recursos sonoros, as formas de apresentação, 

angulações, enfoques, fontes, gêneros radiofônicos e questões transversais. 

 Herscovitz (2007) destaca que a codificação por tema é a mais comum em AC, por 

produzir resultados positivos. “Um tema é formado por uma unidade de texto que inclui o 

sujeito, o verbo e o objeto ou o agente, a ação e o alvo da ação” (p.134). Nesse intuito, é 

possível detalhar quais os assuntos discutidos no material de análise, com o objetivo de 

mapear e identificar tendências e intenções das notícias produzidas, assim como as fontes 

utilizadas. 

 A grade analítica de codificação, recurso criado para essa análise, expõe a descrição 

do tema e subdivide-se em desdobramentos sobre o assunto, na seguinte ordem:  

 1) Tema; 1.1) Foco central; e 1.2) Formato radiofônico. O primeiro é a essência da 

notícia, o fato, o acontecimento que gera a informação. Após é observado o foco central desse 

tema. O formato radiofônico, já testado no material de análise, é examinado para caracterizar 

a amplitude da informação.  A classificação é de acordo com Barbosa Filho (2003, p. 90-93) e 

se apresenta em: reportagem, que engloba as variáveis do acontecimento, dá uma noção mais 

aprofundada a respeito do fato narrado e possibilita o aparecimento de vozes externas, das 

sonoras e também pode ser produzido em forma de série. O boletim é identificado pela 

pequena inserção de informações, que às vezes apresenta entrevistas. A notícia aqui é definida 

como o módulo básico da informação, que no rádio apresenta características diversas, mas 

nesse objeto empírico se mostra em notícias explicadas e dialogadas, que enfocam o fato em 

si e tudo o que acompanha e é fundamental para seu entendimento. Nesse caso, está 

relacionado à forma de apresentação, em que é feito um “pingue-pongue” na estrutura de 

locução.  

 O subitem 1.3) Enquadramento temático identifica o principal enfoque do tema: 

político, científico, tecnologia, esporte, meio ambiente, econômico, agrícola, habitação, 

trabalho e emprego, previdência social, jurídico, segurança pública, direitos humanos, 

turismo, cultura, educação, saúde, relações internacionais, religioso. E 1.4) Questões 

transversais aponta para associações do tema a políticas governamentais, menções de 

recursos, orçamentos e posicionamentos de fontes sobre o tema. 
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5.1.1 - Grade analítica  

 

Voz do Brasil, Notícias do Poder Executivo, do dia 30 de junho de 2008: 
1. Tema 

1.1. Foco central90 
1.2. Formato radiofônico91 

1.3. 
Enquadramento 

Temático do 
Foco92 

1.4. Questões Transversais93  
 

1. Lei seca 
 
1.1. 189 pessoas presas e 255 motoristas 
foram autuados na primeira operação 
nacional contra motoristas embriagados. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 
 

• segurança 
pública 
• político 

A Operação Grau Zero da PRF está atuando no 
combate à combinação álcool e direção no 
primeiro mês de vigência da lei 11.705, 
sancionada pelo presidente Lula.  
 

1. Saúde dos caminhoneiros 
 
1.1. 30 postos de atendimentos a 
caminhoneiros foram instalados, para 
prestar serviço de medir a pressão, fazer 
exames de sangue, testes de visão e 
audição. 
 
1.2. Reportagem 

• saúde  
• segurança 
pública 

A PRF e a Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) se uniram em um dia, para 
cuidar da saúde dos caminhoneiros é a 
Operação Comando nas Estradas. 
 
Vozes das fontes: PRF, Psicólogo, dois 
caminhoneiros. 

1. Aumento das passagens 
interestaduais e internacionais  

 
1.1. Viajar de ônibus para outro Estado 
ou para fora do Brasil vai ficar mais caro 
a partir de manhã. 
 
1.2. Reportagem 

• econômico A Agência Nacional dos Transportes Terrestres, 
ligada ao Ministério dos Transportes autorizou o 
reajuste de 3,39% para as passagens 
interestaduais e internacionais. 
Aumento foi maior que a inflação de 2007. 
Segundo a ANTT, o reajuste acontece todo o 
ano e o aumento não é abusivo, pois desde 2006 
tem ficado abaixo dos reajustes do salário 
mínimo. 
 
Vozes das fontes: usuário do transporte, 
assessoria de imprensa da ANTT 
 

1. As receitas foram maiores que as 
despesas  

 
1.1. Nos primeiros cinco meses de 2008, 
depois de pagar todos os gastos e ainda 
os juros da dívida, ainda sobraram 3 
bilhões e 900 milhões de reais nos cofres 
públicos. 
 
 
1.2 Reportagem 
 

• econômico Parte desse resultado veio do recorde na 
economia para o pagamento dos juros da dívida, 
o chamado superávit primário. O Governo 
Federal, seguido pelos Estados e pelas empresas 
estatais Federais, foram os que mais 
contribuíram para esse resultado. Isso indica que 
o Governo está cuidando das contas públicas e 
os resultados podem trazer melhorias diretas no 
dia-a-dia da população. 
 
Voz da fonte: Chefe do Departamento 
Econômico do Banco Central 

                                                 
90 Essência da notícia, fato, acontecimento que gera a informação. 
91 Baseado em Barbosa Filho (2003). 
92 Identifica o principal enfoque do tema: político, científico, tecnologia, esporte, meio ambiente, econômico, 
agrícola, habitação, trabalho e emprego, previdência social, jurídico, segurança pública, direitos humanos, 
turismo, cultura, educação, saúde, relações internacionais, religioso. 
93 Aponta associações do tema a políticas governamentais, menções de recursos e orçamentos e posicionamentos 
das fontes sobre o tema. 
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1. Camisinha nas escolas 
 
1.1. 400 máquinas de preservativos serão 
distribuídas nas escolas públicas que 
fazem parte do programa Saúde e 
prevenção nas Escolas. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• saúde  
• educação 

Uma pesquisa feita em 2006 pelo Ministério da 
Saúde avaliou que 90% dos estudantes, 63% dos 
pais e 58% dos professores aprovam a 
distribuição de camisinhas na escola. 
Por ano surgem 30 mil novos casos de AIDS 
entre jovens, porque existe ainda uma 
fragilidade na continuidade do uso de 
preservativo. 
 
Voz da fonte: diretor do Programa DST/AIDS 
do Ministério da Saúde 
 

1. AIDS no Acre 
 

1.1. No Acre está crescendo muito o 
número de meninas grávidas e infectadas 
pelo vírus HIV. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• saúde  De acordo com o Programa DST/AIDS do Acre, 
de 1999 a maio de 2008, foram registrados 54 
casos de mulheres grávidas com AIDS, na faixa-
etária de 14 a 34 anos, na região.  
Foi implantado nas maternidades o chamado 
teste rápido, em que a mulher grávida faz o 
exame antes do parto, para saber se tem o vírus 
HIV. 
 
Voz da fonte: Coordenadora do Programa 
DST/AIDS no Acre 
 

1. Brasileiros que saem do País 
 
1.1. Série de Reportagem sobre os 
brasileiros que vão para o exterior. Hoje 
cerca de quatro milhões de brasileiros 
vivem fora do País. Os motivos que 
levam essas pessoas a deixarem o Brasil 
são diversos.  
 
1.2. Série de reportagem 

• trabalho e 
emprego 
• direitos 
humanos  
• relações 
internacionais  

O Governo Federal criou neste mês um grupo de 
trabalho para entender melhor o que leva um 
brasileiro a viver e trabalhar em outro país. 
Outra iniciativa do Ministério do Trabalho é 
inaugurar ao longo dos próximos meses, Casas 
do Trabalhador em países com grande número 
de brasileiros, para dar assistência gratuita. 
Também foi lançada a cartilha Brasileiros e 
Brasileiras no Exterior. 
 
Vozes das fontes: Coordenador Geral de 
Imigração do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Ministro do Trabalho, duas imigrantes 

1. Reunião do Conselho do 
MERCOSUL e 35ª Cúpula de Chefes 

de Estado  
 

1.1. O presidente Lula chega esta noite a 
São Miguel de Tucumã e amanhã recebe 
a presidência do MERCOSUL pelos 
próximos seis meses. 
 
1.2. Boletim s/ sonora 

• econômico 
• relações 
internacionais 
• turismo 

Um dos desafios do Brasil à frente do bloco será 
a concretização do fundo de pequenas e médias 
empresas, que vai oferecer aos empreendedores 
a obtenção de financiamento. Também será 
aprovada a dispensa de passaporte para o 
trânsito de turistas nos países do MERCOSUL, 
como Chile, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e 
Venezuela. 

1. Reajuste do Bolsa-Família 
 

1.1. O mês de julho traz boas notícias 
para as 11 milhões de famílias atendidas 
pelo programa Bolsa-Família. No final 
do mês, quando elas receberem os 
benefícios, os valores que forem sacar já 
estarão reajustados em 8%. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 
 

• político 
• econômico 
 

O Presidente Lula disse em seu programa 
semanal de rádio Café com o Presidente que o 
reajuste dos benefícios do Bolsa-Família foram 
dados para repor as perdas provocadas pela 
inflação.  
Lula rebateu as críticas de que o aumento foi 
eleitoreiro, falando da crise de alimentos e 
adiantou que vai continuar reajustando o valor 
pago pelo programa.  
 
Voz da fonte: Presidente da República 
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1. Segurança alimentar 
 
1.1. Encontro entre os presidentes dos 
Conselhos Estaduais dos Conselhos 
Alimentar e Nutricional (CONSEA) 
discutiu o edital de apoio à implantação 
dos sistemas de segurança alimentar e 
nutricional. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• saúde  
• direitos 
humanos 

Apenas oito Estados aprovaram a Lei de 
Segurança Alimentar e Nutricional. A previsão é 
que 2 milhões e 700 mil reais sejam liberados 
pelo edital. 
O Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome espera que se implante leis de 
segurança alimentar em todos os Estados.  
 
Voz da fonte: Presidente do CONSEA 
 

 

Voz do Brasil, Notícias do Poder Executivo, do dia 8 de julho de 2008: 
1. Tema 

1.1. Foco Central 
1.2. Formato radiofônico 

Enquadramento 
Temático do 

Foco 

Questões Transversais 
 

1. Desvio de dinheiro público 
 
1.1. Polícia Federal prende acusados 
de envolvimentos em crimes de desvio 
de verbas públicas, corrupção e 
lavagem de dinheiro. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• segurança 
pública 
•  jurídico 

Cerca de 300 policiais cumpriram 24 mandados 
de prisão e 56 mandados de busca e apreensão 
na Operação Satyagraha. A PF está ajudando no 
combate à impunidade no País. 
 
Voz da fonte: Vice-presidente da República 

1. Laboratório de investigação 
contra lavagem de dinheiro 

 
1.1. Os técnicos do laboratório cruzam 
informações de documentos de vários 
órgãos do governo para checar 
possíveis desvios de dinheiro público. 
As investigações acabam sendo mais 
rápidas, passou de 5 anos para 3 
meses. 
 
1.2. Reportagem 

• segurança 
pública  
• jurídico 

O programa da PF e do Ministério da Justiça já 
destinou na primeira etapa, 5 milhões e 800 mil 
reais para a implementação dos laboratórios em 
cinco estados: RS, RJ, BA, GO e o DF. Os 
resultados já podem ser contabilizados na prisão 
e extradição do banqueiro Cacciola e nas prisões 
do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, do o 
investidor Naji Nahas e o banqueiro Daniel 
Dantas, realizadas hoje. 
 
Voz da fonte: Secretário Nacional de Justiça 

1.  Pena e medidas alternativas para 
crimes leves 

 
1.1. 18 capitais possuem hoje varas 
especializadas para aplicação e 
monitoramento de penas alternativas 
no País. O que faz com que pessoas 
que cometeram infrações graves e 
leves não se misturem nas prisões.  
 
1.2. Reportagem 

• jurídico 
•  direitos 
humanos 
• segurança 
pública 

O programa de fomento a pena e medidas 
alternativas possibilitou que de 180 mil 
cumpridores em 2006, passasse, em 2007, para 
420 mil, o equivalente ao número de presos no 
País. 
 
Vozes das fontes: Coordenadora geral do 
programa de fomento a pena e medidas 
alternativas do Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), Presidente da Comissão 
Nacional de Penas e Medidas Alternativas, um 
infrator que cumpre medida alternativa. 
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1. Inclusão social de ex-detentos 
 
1.1. Hoje no Brasil muitos ex-detentos 
voltam ao crime, porque não 
conseguem trabalho e não se 
reintegram à sociedade. Como forma 
de combater essa realidade, o Projeto 
Incubadora vem desenvolvendo desde 
2006, atividades junto a pessoas que 
deixaram as prisões. 
 
1.2. Reportagem 

• segurança 
pública  
• direitos 
humanos 
 

O projeto social feito pela Petrobrás e ONGs, na 
prática oferece cursos de formação profissional, 
inclusão digital e consultoria sobre como gerir o 
próprio negócio. Com o apoio do Governo 
Federal, a meta é beneficiar 200 egressos até 
junho de 2009. 
É uma saída que dá esperança para quem está 
cumprindo pena. Os interessados a participar 
podem acessar o endereço eletrônico www.iee-
umachance.org.br ou telefonar para 21 
37113254. 
 
Vozes das fontes: dois ex-detentos participantes 
do projeto 

1. Presídio para jovens 
 
1.1. As cidades de Santa Isabel do 
Pará, no Pará, Rio de Janeiro, 
Salvador, na Bahia, Maceió, em 
Alagoas e São Leopoldo, no Rio 
Grande do Sul vão ganhar presídios 
especiais para jovens de 18 a 24 anos, 
previstos no Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania, o 
PRONASCI. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• segurança 
pública 
• direitos 
humanos 

As unidades vão contar com os serviços de 
saúde, educação, informática e o ensino 
profissionalizante.  
 

1. Produção de grãos 
 

1.1. Preços de alimentos nos 
supermercados devem cair ainda neste 
semestre. A Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) prevê um 
resultado 8% superior a colheita 
passada.  
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• agrícola 
• economia 

E mesmo com tanta produção, o consumidor 
ainda sofre com a crise de alimentos. O preço do 
feijão, por exemplo, ainda não baixou. O Brasil 
é auto-suficiente na produção de grãos, com 
exceção do trigo. O que deve ser feito é não 
ajudar o especulador, e sim só comprar o que 
precisa, não fazer estoque. 
 
Vozes das fontes: Presidente da CONAB, 
Secretário Executivo do Ministério da 
Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. 

1. Unidades de Conservação 
Federais do Meio ambiente 

 
1.1. Um estudo divulgado pelo 
Ministério do Meio Ambiente mostra 
que o País precisa cuidar mais das 
florestas, Parques Nacionais e reservas 
extrativistas que fazem parte das 
unidades de conservação.  
 
1.2. Reportagem 

• meio ambiente 
• turismo 

O programa de preservação do meio ambiente 
nomeou gestores para acompanhar e administrar 
os locais que estão em situação de risco. De 
acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 
serão lançados 52 planos de manejo e também 
uma “arma” utilizada será o ecoturismo. 
 
Voz da fonte: Ministro do Meio Ambiente 
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1. Formação de Conselheiros 
Nacionais 

 
1.1. Serão oferecidos cursos gratuitos 
à distância sobre políticas públicas 
para Conselheiros Nacionais, gestores 
públicos e representantes das 
organizações da sociedade civil. 
 
1.2. Reportagem 

• político O objetivo é que a participação social de um 
salto de qualidade, para ser mais efetiva nas 
tomadas de decisões.  
O programa é coordenado pela Secretaria Geral 
da Presidência da República em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP). 
As inscrições estão abertas na internet, no 
endereço eletrônico 
www.ufmg.br/conselheirosnacionais.  
 
Voz da fonte: Ministro Chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da República, 
Coordenadora Federação Nacional da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE). 

1. Liberação de verbas para Santa 
Casa de Misericórdia do Pará 

 
1.1. O Ministério da Saúde anunciou 
agora a pouco a liberação de 1 milhão 
de reais para a Santa Casa de 
Misericórdia do Pará. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• saúde 200 mil reais mensais serão repassados a 
hospitais privados, que vão receber pacientes na 
UTI. Também será feito o treinamento de 
profissionais de saúde. 
A decisão foi tomada depois que mais de 30 
crianças morreram no hospital no mês passado. 
O dinheiro deve ser usado na compra de 
equipamentos hospitalares.   
 
 

1. Reunião de Cúpula do G8 e G5 
 
1.1. A alta no preço dos alimentos, o 
efeito estufa e questões climáticas 
foram os assuntos debatidos na 
reunião no Japão. 
 
1.2. Reportagem 

• relações 
internacionais 

O presidente da França Nicolas Sarkosy disse 
que os Países do G5 devem ter mais espaço nas 
discussões. 
A expectativa é que o discurso dos Países 
emergentes tenha efeito nos países mais ricos.  
 
Voz da fonte: Ministro de Relações Exteriores 

1. Novo modelo de identidade 
 
1.1. A polícia Federal apresenta hoje à 
noite o novo modelo de identidade 
que vai incluir todas as outras 
informações de identificação civil. 
 
1.2. Boletim c/ sonora 

• tecnologia 
• jurídico 

A nova identidade vai simplificar dados e evitar 
fraudes. O custo deverá ser aproximado do valor 
cobrado para tirar a identidade hoje. Enquanto 
isso, a carteira de identidade continua valendo.  
 
Voz da fonte: Diretor do Instituto Nacional de 
Identificação da PF 

1. Posse dos integrantes do 
Conselho das Cidades 

 
1.1. Na posse do grupo formado pelo 
governo e pela sociedade civil que 
discute políticas na área de habitação 
e desenvolvimento urbano houve 
protesto das entidades da sociedade 
civil. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• habitação 
• jurídico 
• segurança 
pública 

Os manifestantes foram até a frente do 
Ministério das Cidades para pedir o afastamento 
de funcionários envolvidos em denúncias de 
corrupção, em projetos de habitação e 
saneamento. 
O caso foi investigado pela PF na Operação 
João de Barro no mês passado. 
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1. Concurso DOCTV 4 
 

1.1. Termina nessa sexta-feira o prazo 
de inscrição no concurso DOCTV 4, 
que seleciona 25 projetos para 
realização de documentários em 26 
Estados e no DF. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• cultura 
• educação 

As produções serão feitas em parceria com TVs 
públicas e transmitidas em rede nacional a partir 
de maio de 2009. Cada projeto receberá 110 mil 
reais.  
Os vencedores participarão de oficinas para 
discutir os projetos e melhorar o conhecimento 
na área de produção de vídeo. Mais informações 
no site www.tvcultura.com.br/doctv. 
 

 
Voz do Brasil, Notícias do Poder Executivo, do dia 16 de julho de 2008: 

1. Tema 
1.1. Foco Central 

1.2. Formato radiofônico 

Enquadramento 
Temático do Foco 

Questões Transversais 
 

1. Aumento do piso salarial 
nacional dos professores da 

educação básica 
 
1.1. Sanção da Lei que regulamenta o 
piso dos professores da educação 
básica do ensino público. 
 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• trabalho e 
emprego 
• educação 

O Presidente Lula sancionou hoje, com apenas 
um veto, a lei que beneficia professores que 
ganham menos de 950 reais por mês.  
A professora de escola pública de Brasília diz 
que é uma conquista para a categoria, mas o piso 
deveria ser maior.  
Também foram sancionados mais três projetos 
de lei e encaminhados ao Congresso Nacional 
mais dois que criam 38 instituições Federais de 
educação, ciência e tecnologia e outro de criação 
da Universidade Fronteira do Sul.  
 
Vozes das fontes: dois professores, Presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação, Presidente da República 

1. Greve dos Correios 
 
1.1. Após 16 dias de greve dos 
Correios, cerca de 126 milhões de 
correspondências estão com entrega 
atrasada em todo o País. A 
paralisação continua em 21 Estados e 
no Distrito Federal. 
 
1.2 Notícia c/ sonora 

• trabalho e 
emprego 

Os trabalhadores em greve pedem um 
cumprimento de um termo de compromisso que 
prevê o adicional de risco, no valor de 30% do 
salário, o aumento na participação dos lucros e 
resultados da empresa e a implantação de planos 
de cargos, carreiras e salários.  
Os Correios já pagam desde junho, adicionais 
por distribuição e coleta e também por 
atividades em guichê, no valor de 290 reais. 
 
Vozes das fontes: Assessoria de Imprensa dos 
Correios e Telégrafos, representante da 
categoria. 

1. Mulheres com espírito 
empreendedor 

 
1.1. Hoje mais da metade das 
empresas do Brasil foram criadas por 
mulheres. Elas estão entre as dez 
mais empreendedoras do mundo, de 
acordo com uma pesquisa 
internacional realizada em 2006. 
 
1.2. Reportagem 

• trabalho e 
emprego 

Para dar uma mãozinha, o Programa Trabalho e 
Empreendedorismo da Mulher, uma parceria 
entre o SEBRAE e o Governo Federal, que 
oferece ferramentas de sobrevivência nessa 
verdadeira selva que é o mercado.  
Só no Rio de Janeiro 2 mil mulheres já 
receberam treinamento. Hoje o programa chega 
ao Distrito Federal e Santa Catarina.   
A idéia é incentivar a independência financeira e 
o crescimento pessoal. 
 
Vozes das fontes: mulher que participa do 
programa, Diretor de Administração e Finanças 
do SEBRAE, Ministra da Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres 
 



73 

1. Trabalhador informal 
 
1.1. Uma solução para que quer 
deixar de ser informal é o 
microcrédito produtivo orientado, 
concedido a pessoas físicas e 
jurídicas de pequeno porte que 
queiram montar um negócio. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• trabalho e 
emprego 

O 3º seminário do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado terminou 
hoje. A idéia é elaborar uma proposta que será 
encaminhada ao Presidente, com o objetivo de 
incluir em algum tipo de atividade econômica 
milhões de brasileiros que hoje estão excluídos.  
A lista das instituições habilitadas está na página 
do Ministério do Trabalho e Emprego: 
www.mte.gov.br/microcredito/emprestimos 
 
Vozes das fontes: Secretário Executivo do 
Ministério do Trabalho e Emprego, Presidente 
da Associação Nacional do Cooperativismo de 
Crédito da Economia Familiar e Solidária  

1. TV Digital 
 
1.1. A Voz do Brasil já anunciou que 
os conversores para TV Digital já 
estão sendo vendidos. Agora esses 
aparelhos podem ser financiados em 
48 vezes, pelo Banco do Brasil. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• tecnologia Para isso o cliente precisa apresentar na hora da 
compra apenas o cartão Visa Electron ou Ouro 
Card Visa. A taxa de juros é de 2,84% e o valor 
de cada parcela não pode ser menor que 10 reais. 
 
Vozes das fontes: Gerente Executivo da 
Diretoria de Varejos do Banco do Brasil 

1. Café e saúde 
 
1.1. Série de reportagem sobre o 
café. O Brasil é o segundo País que 
mais bebe café no mundo, em média, 
quatro cafezinhos por dia. Mas tem 
muita gente que não bebe café de 
jeito nenhum, porque acha que a 
bebida vicia, deixa os dentes pretos, 
dá dor de cabeça, dor de estômago, 
além de causar insônia. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• saúde O assunto é polêmico, porque tem pesquisas que 
mostram que o café faz bem a saúde. O 
importante é não exagerar.  
O café pode ser tomado por crianças em idade 
escolar a partir dos seis anos. Quem toma café 
evita doenças do cérebro, como depressão, 
alcoolismo, suicídio, Parkson, Alzheimer, 
demência. No coração ele é um agente de 
proteção primária e secundária. Outras 
informações no endereço: 
www.cafeesaude.com.br, a página é 
recomendada pelo Ministério da Agricultura. 
 
Vozes das fontes: uma pessoa que toma café e 
outra que não toma, Diretor do Departamento de 
Café do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Professor Pesquisador do café 
do Instituto de Neurologia da UFRJ 

1. Cacciola chega ao País para 
cumprir pena 

 
1.1. Ele vai ficar à disposição na 
Justiça Federal do Rio de Janeiro. 
Em 2005 ele foi condenado no Brasil 
a 13 anos de prisão, por ter praticado 
crimes de desvio de dinheiro público 
e gestão fraudulenta, mas como tem 
cidadania italiana passou a viver na 
Itália e não podia ser preso, porque 
aquele país não deporta seus 
cidadãos. 
 
1.2. Reportagem 

• jurídico 
• segurança 
pública 

O Ministro Tarso Genro afirmou durante a posse 
do novo Diretor do Departamento Penitenciário 
Nacional que a prisão de Cacciola é o marco 
contra a impunidade no País. Também disse que 
a Justiça brasileira pode demorar um pouco, mas 
não falhar. 
 
Vozes das fontes: Ministro da Justiça 
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1. Combate ao crime organizado 
 
1.1. A PF desbaratou uma 
organização criminosa, suspeita de 
quebrar o segredo de justiça.  
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• segurança 
pública 

A Operação Ferreiro descobriu também que 
quadrilha teria grampeado ilegalmente linhas 
telefônicas e quebrado sigilo de contas 
bancárias. 
 

1. Pré-seleção PROUNI 
 
1.1. Os alunos que não foram 
selecionados na primeira chamada do 
PROUNI podem consultar a segunda 
chamada.  
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• educação A segunda chamada pré-selecionou 29 mil e 885 
candidatos, se todos eles apresentarem a 
documentação exigida, receberão as bolsas do 
programa, que podem ser integrais ou parciais. 
A consulta pode ser feita pela internet no 
endereço: www.mec.gov.br/prouni. 

1. TCU propõe medidas de 
proteção a terras indígenas 

 
1.1. Minuto do TCU - A atuação de 
organizações não-governamentais e 
missões religiosas em comunidades 
indígenas é desarticulada entre o 
governo e compromete a vigilância 
das terras.  

• meio ambiente 
•  direitos 
humanos 
• religioso 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) não 
está aparelhada com os instrumentos 
necessários, como poder de polícia, informações 
sistematizadas e coordenação das políticas de 
proteção ao índio.  
Para corrigir as deficiências, o TCU determinou 
à FUNAI que adote um plano de ação. 

 

Voz do Brasil, Notícias do Poder Executivo, do dia 24 de junho de 2008. 
1. Tema 

1.1. Foco Central 
1.2. Formato radiofônico 

Enquadramento 
Temático do Foco 

Questões Transversais 
 

1. Casa Brasil em Pequim 
 
1.1. Durante os jogos olímpicos, no 
mês que vem, serão realizados 
encontros de negócios, seminários e 
eventos culturais, para mostrar aos 
estrangeiros o que temos de bom.  
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• turismo 
• esporte 

A Casa Brasil vai ser coordenada pelo Comitê 
Olímpico (COB) e tem o apoio de cinco 
Ministérios, além da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República. A idéia é 
trazer mais turistas e também divulgar a 
candidatura do Brasil para a sede das olimpíadas 
de 2016. 
O Governo Federal vai investir mais de 10 
milhões de reais no projeto. 
 
Vozes das fontes: Ministro do Turismo, 
Ministro do Esporte 

1. Previdência Social paga mais 
 

1.1. O valor médio dos benefícios 
pagos pela Previdência Social é o 
maior dos últimos 7 anos. A 
informação faz parte do regime 
geral de Previdência Social do mês 
de junho, divulgado hoje.  
 
1.2 Notícia c/ sonora 

• previdência social 
• trabalho e 
emprego 

O levantamento mostra que os segurados 
recebiam em média 600 reais no primeiro 
semestre de 2008. O principal motivo para o 
aumento foi a elevação do salário mínimo.  
No mês de junho a Previdência Social deixou de 
pedir emprestado ao Tesouro Nacional mais de 
800 milhões de reais. A queda do déficit foi 
ocasionada pelo controle maior na concessão de 
benefícios e o crescimento dos empregos com 
carteira assinada, o que aumentou o número de 
contribuintes. 
 
Vozes das fontes: Secretário de Políticas da 
Previdência 
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1. Cresce o número de 
empregados formais em relação a 

2007 
 
1.1. De acordo com a Pesquisa 
Mensal de Emprego divulgada pelo 
IBGE, em relação ao ano passado, o 
número de trabalhadores formais 
subiu 9,5%. 
 
1.2. Reportagem 

• trabalho e 
emprego 

Em relação ao ano passado, o número de 
desempregados caiu 17% e hoje está em 1 
milhão e 800 mil. 
O Brasil tem 21 milhões e 700 mil pessoas 
empregadas, o que representa 52,6% da 
população em idade ativa.  
 
Vozes das fontes: Auxiliar de serviços gerais 
que conseguiu dois empregos, Gerente da 
Pesquisa Mensal de Emprego 

1. Aumento da taxa básica de 
juros 

 
1.1. O Comitê de Política 
Monetária, o Copom aumentou a 
taxa básica de juros, conhecida 
como Selic, de 12,25% para 13% ao 
ano. Há muito tempo o Banco 
Central não decidia por uma 
elevação tão alta. 
 
1.2. Boletim s/ sonora 

• economia Esse aumento tem como propósito uma inflação 
que foi provocada por fatores externos, como a 
alta dos alimentos.  
As conseqüências para o povo brasileiro dessa 
alta de juros é que fica mais difícil comprar a 
prazo. As taxas de juros nos bancos e crediário 
vão subir também. A proposta do Banco Central 
é conter o consumo, para que haja a oferta 
suficiente de mercadorias e os preços não subam 
tanto.   

1. Fiscalização do Bolsa-Família 
 
1.1. Os municípios só têm até esse 
sábado para registrar a freqüência 
escolar dos meses de abril e maio 
dos alunos do programa Bolsa-
Família. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• educação Até agora, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome as 
prefeituras só enviaram a freqüência escolar de 
67% dos mais de 14 milhões de alunos da rede 
pública que participam do programa. 33% dos 
alunos não têm a freqüência comprovada e 
podem perder o benefício. 
O registro da freqüência escolar é feito pelo 
endereço: frequenciaescolarbbf.mec.gov.br. 
 
Voz da fonte: Coordenadora de 
Condicionalidade do Bolsa-Família 

1. Implantação da Usina Angra 3 
 
1.1. Mais de 60 exigências para a 
liberação da licença ambiental 
prévia do IBAMA, para a 
construção da Usina Nuclear Angra 
3, no Rio de Janeiro. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• científico 
• meio ambiente 

Muitos ambientalistas criticaram os riscos das 
obras, pelo risco que o lixo atômico pode 
provocar, lembrando dos acidentes do Césio em 
Goiânia e Chernobyl na Ucrânia e recentemente 
na França. 
 
Voz da fonte: Ministro do Meio Ambiente 

1. Leilão de gado apreendido 
 
1.1. A segunda tentativa de leilão de 
mais de 3 mil cabeças de bois 
apreendidas por estarem pastando 
em áreas protegidas, foi fracassada. 
Foi marcada uma nova data para o 
leilão, será dia 28, segunda-feira.   
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• meio ambiente O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA 
apontaram três motivos para a falta de 
compradores do gado apreendido: o preço, o 
custo do transporte e o anúncio de políticos da 
região de que a retirada do gado não seria 
pacífica. 
 
Voz da fonte: Ministro do Meio Ambiente 
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1. Financiamento de imóvel pelo 
FGTS 

 
1.1. O Conselho curador do FGTS 
decidiu ampliar em 350 milhões de 
reais os recursos destinados a 
financiar a habitação popular de 
baixa renda, no ano de 2008.  
 
1.2. Notícia s/ sonora 
 

• habitação Para ter acesso ao financiamento é preciso 
comprovar renda de até cinco salários mínimos 
mensais e não possuir casa própria. Os 
interessados devem procurar uma agência da 
Caixa Econômica Federal, levando a carteira de 
trabalho e o documento de identidade. 
Informações no endereço: 
www.caixa.gov.br/fgts. 
 
Voz da fonte: Secretário Executivo do Conselho 
Curador do FGTS 

1. Conferência dos países de 
língua portuguesa 

 
1.1. O presidente Lula já está em 
Portugal, para a 7º Conferência dos 
países de língua portuguesa. Lá 
chefes de Estado vão discutir o 
fortalecimento do idioma no 
mundo, falado hoje por mais de 200 
milhões de pessoas. 
 
1.2. Boletim s/ sonora 

• relações 
internacionais 

Outros assuntos também serão discutidos, como 
o combate à AIDS, segurança alimentar e os 
biocombustíveis. O Brasil pretende fazer 
parcerias com os países africanos de língua 
portuguesa para produção de etanol. 

1. Prêmio Viva Leitura 
 
1.1. Continuam abertas até amanhã, 
as inscrições do prêmio Viva 
Leitura, que vai distribuir 90 mil 
reais para instituições que 
desenvolvem projetos de incentivo à 
leitura para crianças, jovens e 
adultos de todo o País. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• educação 
• cultura 

O objetivo do prêmio é valorizar o livro como 
instrumento cultural. Podem participar do 
processo de seleção, escolas, bibliotecas, 
universidades e empresas. 

1. Microcrédito 
 
1.1. A partir de novembro, o 
Crediamigo, um programa do 
Banco do Nordeste, que oferece 
crédito para pessoas que trabalham 
na informalidade, como camelôs, 
feirantes, pipoqueiros, vai atuar 
também em outras regiões do País. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• trabalho e 
emprego 

O Banco, que só oferecia empréstimos para 1 
mil e 500 municípios nordestinos e também nas 
capitais Brasília e Belo Horizonte, agora vai 
para o Estado do Rio de Janeiro. 
A idéia é levar o programa a nordestinos que 
estão fora da região. Qualquer pessoa que exerça 
atividade informal por mais de 12 meses pode 
procurar uma agência do Banco do Nordeste. O 
valor do crédito varia de 100 reais a 10 mil reais, 
o prazo de pagamento é de até 36 vezes.  
 
Voz da fonte: Superintendente de Micro 
Finanças e Programas Especiais do Banco do 
Nordeste 

 
 

1. Alta na tarifa de contas 
telefônicas 

 
1.1. As tarifas das contas telefônicas 
já estão mais caras. O reajuste 
anunciado pela Anatel na última 
segunda-feira começou a ser 
repassado hoje aos usuários. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

 
 
• Economia 

 
 
As ligações locais ficaram cerca de 3% mais 
caras. Já as ligações de longa distância vão pesar 
ainda mais no bolso do consumidor, o reajuste 
para esse tipo de ligação pode chegar a 10%. 
Quem usa orelhão também vai sentir no bolso o 
preço das tarifas, os cartões para telefones 
públicos subiram cerca de 2,5%. 
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Voz do Brasil, Notícias do Poder Executivo, do dia 1º de agosto de 2008: 
1. Tema 

1.1. Foco Central 
1.2. Formato radiofônico 

Enquadramento 
Temático do Foco 

Questões Transversais 
 

1. Lei seca 
 
1.1. Lei Seca consegue diminuir 
pela primeira vez, em quatro anos, o 
número de mortes nas rodovias nas 
férias de julho. 
 
 
1.2. Reportagem 

• segurança pública 
• saúde 

Caiu em 14,5% o número de mortes nas 
rodovias Federais de todo o País, em relação a 
julho de 2007. A PRF divulga que a queda no 
número de mortos é resultado da Lei Seca, que 
deixou mais rígidas as punições para quem bebe 
antes de dirigir. 
 
Vozes das fontes: Inspetor da PRF, estudante 
multado no teste do bafômetro 

1. Declaração de isento 
 

1.1. Receita acaba com a declaração 
de isento do imposto de renda. 
 
1.2 Reportagem 

• jurídico Muita gente comemorou a decisão tomada pela 
Receita Federal, até por que quem não declarava 
isenção todo ano ficava sem o CPF. 
O fim da declaração de isento vai trazer mais 
tranqüilidade, porque as pessoas não irão mais 
ter essa preocupação. A receita irá adotar outros 
tipos de serviços para fiscalizar quem sonega 
imposto. 
 
Vozes das fontes: vigilante, Supervisor 
Nacional de Imposto de Renda da Receita 

1. Crescimento da indústria 
 
1.1. Indústria brasileira tem no 
primeiro semestre o maior 
crescimento dos últimos quatro 
anos, segundo pesquisa do IBGE, 
em 27 atividades. 
 
 
1.2. Reportagem 

• Economia 
• trabalho e 
emprego 

O crescimento em relação a maio foi de 2,7%, e 
em relação a junho de 2007, foi de 6,6%. A 
maior contribuição foi da indústria de 
automóveis, gerando mais de 15 mil empregos 
neste ano; seguido do setor de máquinas e 
equipamentos de informática. Já a indústria de 
calçados sofre com a desvalorização do dólar. 
 
Vozes das fontes: Diretor de Assuntos 
Institucionais de uma montadora de automóveis, 
Vice-presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Calçados, Economista da 
Coordenação de Indústria do IBGE 

1. Amazônia 
 
1.1. A Amazônia pode receber a 
partir de agora dinheiro de outros 
países para ajudar na preservação da 
floresta. 
 
1.2. Reportagem 

• meio ambiente No decreto assinado hoje pelo Presidente Lula, 
os recursos serão administrados pelo BNDES e 
devem chegar a 1 bilhão de dólares até 2009. A 
primeira contribuição vem da Noruega, cerca de 
100 milhões de dólares.  
 
Voz da fonte: Presidente da República, Chefe 
do Departamento de Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social do BNDES 

1. FIOCRUZ 
 
1.1. O Presidente Lula participou da 
cerimônia dos 108 anos da 
Fundação Osvaldo Cruz, no Rio de 
Janeiro.  
 
1.2. Notícia s/sonora 

• saúde O Presidente conheceu as instalações do mais 
moderno pólo de pesquisa sobre vírus da 
América Latina e fez a abertura da Semana 
Mundial da Amamentação. 
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1. Amazônia 
 
1.1. A regularização fundiária da 
Amazônia é a forma de reduzir o 
desmatamento. 
 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• meio ambiente O ministro que coordena o Programa Amazônia 
Sustentável defendeu a demarcação sobre terras 
indígenas, que na Amazônia corresponde a 21%. 
 
Voz da fonte: Ministro-chefe da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos 

1. Amamentação 
 

1.1. A recomendação do Ministério 
da Saúde é que os bebês devem ter 
o leite materno, como alimento 
único, até os seis meses. 
 
1.2. Notícia c/ sonora 

• saúde A 17ª Semana Mundial de Amamentação quer 
conscientizar as mamães. Hoje 40% das crianças 
são amamentadas até os seis meses. Mas há 
contra-indicações: mulheres portadoras do vírus 
da AIDS e usuárias de drogas injetáveis não 
devem amamentar. 
 
Voz da fonte: dona de casa com filha de 40 
dias, Técnica do Ministério da Saúde 

1. Tradição circense 
 
1.1. Em meio a tantas inovações 
tecnológicas, tem uma arte que está 
resistindo a tudo isso: o circo. 
 
1.2. Reportagem 
 
 

• cultura No Brasil há cerca de 500 circos. Para ajudar a 
manter viva essa tradição, a Fundação Nacional 
de Arte, a FUNART, do Ministério da Cultura 
criou um programa de fomento, que está 
investindo na compra de novos equipamentos 
para os profissionais e também na realização de 
pesquisas. Outras informações no endereço: 
www.funart.gov.br. 
 
Voz da fonte: dono de circo, Coordenadora de 
Difusão Cultural da FUNART 

1. Direitos das pessoas com 
deficiência 

 
1.1. Terminou hoje a segunda 
reunião do Comitê contra 
discriminação de pessoas com 
deficiência, organizado pela 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA). 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• direitos humanos 
• relações 
internacionais 

Participaram 17 países das Américas. O Brasil 
precisa de mais campanhas de conscientização 
sobre os direitos dos deficientes. 
 
 
Voz da fonte: Coordenadora Nacional para 
Integração para pessoa com deficiência da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

1. Importação e exportação 
 
1.1. A balança comercial foi 
positiva no mês de julho. 
 
1.2. Notícia s/ sonora 

• economia 
• relações 
internacionais 

No mês passado exportamos 3 bilhões e 300 
milhões de dólares a mais do que importamos. 

 
 

5.2 – CONSTATAÇÕES EMPÍRICAS 

 

 A amostra representativa do primeiro movimento do objeto é composta da codificação 

de 55 peças radiofônicas: 19 notícias com sonoras; 18 reportagens; 13 notícias sem sonoras; 4 

boletins sem sonoras e 1 boletim com sonora. Esses dados (Gráfico 1) evidenciam o 

considerável espaço dado às vozes, ou seja, 69% das informações apresentam opiniões dos 

envolvidos no tema, um recurso de credibilidade imprescindível à informação. 
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Gráfico 1 – Formatos radiofônicos recorrentes 

 

5.2.1 - A oficialidade das fontes 

 

 Das 55 peças radiofônicas, 39 apresentam opiniões na voz do outro. Na verificação da 

natureza das fontes94 (Gráfico 2) evidencia-se o caráter oficial das falas, com 23 inserções de 

representantes do governo somente, ou seja, sem outros tipos de fontes. Após são verificadas 

10 peças que aduzem tanto fontes oficiais, quanto pessoas desvinculadas do 

poder/independentes. Uma peça radiofônica apresentou somente fontes independentes.  

 Por fim, a maior diversidade se apresenta em 5 peças radiofônicas, que expõem além 

de representantes da oficialidade do fato, opiniões de especialistas/experts e fontes 

independentes. A voz do Presidente da República é inserida em 4 dos 5 programas analisados: 

o equivalente a 80% da amostra.  

 

 
Gráfico 2 – Vozes das fontes I 

 

  Outro aspecto importante para essa análise é que nas discussões sobre os temas 

tratados no programa radiofônico, prevalecem as falas concordantes, identificadas em 30 

peças, representando 77% de opiniões somente a favor; e 9 contraposições, o que equivale a 

23% de opiniões divergentes. 

                                                 
94 Baseado em Nilson Lage (2002, p. 63-68). Fontes oficiais: mantidas pelo Estado, por instituições, empresas e 
organizações e estão autorizadas a falar em nome dessas. Fontes experts: especialistas, com conhecimentos 
específicos. Fontes independentes: desvinculadas de uma relação de poder ou interesse específico. 
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 A objetividade jornalística é a defesa constante da Radiobrás. Nos seus manuais de 

redação, primam pela informação de interesse público, inclusive com a participação do 

cidadão. Verifica-se nesse ponto, que há de fato a inclusão da opinião da população na 

produção do programa, que ocupa um espaço de 42%, junto a outras vozes. No entanto, 77% 

das fontes independentes são meras apoiadoras e somente 23% servem como elementos de 

contraposição nas notícias. 

 

 
Gráfico 3 – Vozes das fontes II 

 

 A inserção da opinião do Presidente, Vice-Presidente da República, Ministros, 

Secretários e Coordenadores de Programas é o que qualifica e caracteriza o programa como 

porta-voz do governo. Esse estigma é inegável à Voz do Brasil, que atua como um dispositivo 

de comunicação pública, o qual tem a função de informar a sociedade brasileira sobre o que 

acontece na esfera governamental. Nesse sentido, na elaboração das informações do noticiário 

radiofônico é feita uma introjeção das ações do poder político, de modo que o tratamento 

dado se direcione ao interesse público. 

 

5.2.2 - Angulação das informações 

 

 Dos 19 enfoques recorrentes identificados (Gráfico 4), os que mais se destacam são: 

segurança pública, englobando 13% das informações. Seguido de trabalho e emprego, saúde 

e economia, cada um com 10% de espaço no noticiário radiofônico.  

 Em terceiro lugar estão: relações internacionais e jurídico, com 8%. Após aparecem 

meio ambiente, educação e direitos humanos, com 7% de registros cada. Os enfoques nos 

assuntos turismo, política95 e cultura se mostram em menor escala: 3%.  

                                                 
95 É importante fazer uma ressalva no elemento político adotado nessa análise em específico, aqui se emprega a 
acepção de política utilizada diretamente no discurso do programa radiofônico, como uma ciência moral 
normativa do governo e da sociedade civil, para conquistar, se manter e exercer o poder. Por exemplo, quando é 
tratada explicitamente uma manobra de poder político, com falas imperativas sobre algum programa de governo. 
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 Os demais aparecem em duas peças: tecnologia e habitação. Em uma peça somente 

estão os enfoques: religioso, previdência social, esporte, científico e agrícola, representando 

1% cada. 

 Na maioria dos componentes checados há mais de um enfoque em um único tema, 

como reportagens que tratam de trabalho e emprego e previdência social; saúde e segurança 

pública; turismo e meio ambiente. Isso sinaliza que apesar da prevalência do enquadramento 

em segurança pública há preocupações de fundo no noticiário radiofônico, que direcionam as 

informações para abordagens mistas.  

 Nesse sentido, é respeitável a constatação da diversidade de setores da sociedade 

tratados no programa e suas conjunções. A classificação desses elementos, avaliados à luz do 

referencial teórico, sinaliza para inferências sobre a abordagem das questões relevantes para a 

prática cidadã.  

 
Gráfico 4 – Enfoques recorrentes 

 

 O reconhecimento das questões transversais corrobora para identificar as motivações 

dos assuntos levantados no programa. A partir dos apontamentos das associações ao tema, às 

políticas governamentais, menções de recursos, orçamentos e posicionamentos das fontes foi 

possível compreender o tratamento dispensado em cada peça radiofônica e o conteúdo 

informativo que existe na cobertura dos fatos, demarcando o teor de cidadania apresentado na 

notícia. 
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 As referências diretas (Gráfico 5) utilizadas no noticiário do Poder Executivo indicam 

um caráter significante para a interpretação dos dados: 29 peças radiofônicas invocam 

programas de governo; 7 citam leis e decretos; 10 mencionam operações da Polícia Federal e 

Polícia Rodoviária Federal. O Presidente Lula é citado em 7 ocasiões na amostra geral, sendo 

que em 4 vezes é para anunciá-lo em sonoras, as outras 3 vezes, para informar a sua agenda. 

 

 

 
Gráfico 5 – Referências diretas 

 

 Constata-se que as inserções dos assuntos na pauta jornalística da Voz do Brasil são 

mobilizadas pelo prognóstico oficial de programas de governo, debates sobre medidas, leis e 

decretos vigentes na sociedade. Nessa perspectiva, as notícias ao mesmo tempo em que 

relacionam aos programas sociais, adotam um ângulo de como o ouvinte pode se beneficiar 

nesses temas. Isso é evidenciado por toda a estrutura da notícia, quando, por exemplo, os 

locutores explicam o que significa “na prática” aquela nova lei. Ou ainda, no final da notícia 

dão o endereço eletrônico, endereço físico ou telefone de projetos sociais. 

 As informações, que também executam o papel de serviços a quem ouve, envolvem 

grande parte do território nacional e até internacional. No entanto, os acontecimentos têm 

maior cobertura em Brasília - sede da Radiobrás e também nas capitais. Alguns locais, entre 

municípios e Estados referidos são: Angra dos Reis/Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Rio 

Grande do Sul/São Leopoldo, Salvador/Bahia, Santa Catarina, Foz do Iguaçu/Paraná, 

Goiânia/Goiás, Santa Isabel do Pará, Belém/Pará, Amazonas, Maceió/Alagoas, Belo 

Horizonte/Minas Gerais, Pernambuco, Países da América Latina pertencentes ao Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), Portugal, Países africanos, Estados Unidos, Ucrânia, Canadá, 

França, Itália, Pequim/China e Japão.   

 Comprova-se que não há um critério de proximidade pela característica do programa 

de ter uma ampla abrangência. Entretanto, ele circunscreve um expressivo número de 

localidades, difundindo de forma didática as informações, priorizando uma linguagem mais 

direta e compreensível a qualquer ouvinte. No próximo subcapítulo são classificados os temas 
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emblemáticos, de acordo com cada categoria de análise, para o aclaramento do problema 

dessa pesquisa.  

5.3 – A VOZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DO BEM ESTAR SOCIAL 

  

 Nessa categoria de análise é examinada a preocupação dos governantes em empenhar 

ações voltadas para a garantia dos direitos sociais, em forma de um compromisso público. 

Nos primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, se evidencia a menção a programas de governo 

em meio às informações, apresentando um percentual de 60%. Com efeito, esse espaço se 

constitui em um meio difusor legítimo das ações do governo à sociedade brasileira. 

Comprova-se que essa processualidade é, em maior parte, de caráter informativo e de 

prestação de serviço ao ouvinte. Sendo que, poucas vezes atinge um tom explícito de 

propaganda do Poder Executivo96.  

 Para balizar essa análise são vinculados às categorias analíticas, os enfoques que mais 

se destacaram na codificação do material, como mostra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 6 – Recorte dos enfoques de destaque 

 

 

 
                                                 
96 Nessa pesquisa identificada em 3%, pelo enfoque político.  
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a) Do ângulo da segurança pública 

  

 O tema Lei Seca se apresenta em dois dias da amostra geral, no entanto, há abordagens 

distintas. No dia 30 de junho, informa sobre os números de motoristas presos e autuados na 

primeira Operação Zero Grau, da Polícia Rodoviária Federal.  

 
189 pessoas presas e 255 motoristas foram autuados na primeira operação nacional 
contra motoristas embriagados. (Lei Seca, 30/06/2008) 
 
 

 A notícia faz uma forte referência à lei 11.705, que proíbe dirigir depois de ingerir 

bebida alcoólica, dizendo que foi sancionada pelo presidente Lula e que está atuando no 

combate à combinação álcool e direção e não apresenta fontes. 

 Já na abordagem do dia 1º de agosto, informa o balanço das estradas, da Polícia 

Rodoviária Federal sobre a redução de mortes no trânsito, depois da vigência da Lei.  

 
A Polícia Rodoviária Federal divulga que a queda no número de mortos é resultado 
da Lei Seca, que deixou mais rígidas as punições para quem bebe antes de dirigir. 
(Lei Seca, 1/08/2008) 
 

 
 Nesse último exemplo, não há referência ao Presidente da República, nem diz que o 

governo está trabalhando para reduzir mortes no tráfego. Além disso, utiliza como fontes: um 

inspetor da Polícia Rodoviária Federal e um estudante autuado. Percebe-se nesse último caso, 

um caráter de diversidade de fontes e objetividade jornalística, ainda que as vozes não se 

contradigam. 

 Nesses dois dias, 30 de junho e 1º de agosto, a informação foi o destaque da edição, 

sendo as primeiras informações do programa. Embora a diferença de tratamento dada às duas 

peças radiofônicas, há a informação de políticas públicas, angulando a notícia para o interesse 

público sobre segurança e saúde, já que o segundo exemplo fala da redução de mortes, 

implicando em qualidade de vida e bem estar. 

 Os enfoques segurança pública e saúde estão na notícia Saúde dos caminhoneiros 

(30/06/2008), que informa a instalação de 30 postos de atendimento a caminhoneiros nas 

estradas pela Polícia Rodoviária Federal, para prestar serviço de medição de pressão, exames 

de sangue, testes de visão e audição.  

 
A Polícia Rodoviária Federal e a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, se 
uniram em um dia, para cuidar da saúde dos caminhoneiros é a Operação Comando 
nas Estradas. (Saúde dos caminhoneiros 30/06/2008) 
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 Há vozes de caminhoneiros, policiais e psicólogos. O nome do programa de governo 

que desenvolve esse trabalho é citado, porém, apresenta-se de forma sutil, com pluralidade de 

falas, sem apelações ou frases explícitas de propaganda. Também é utilizado o recurso sonoro 

de uma música sobre a vida do caminhoneiro. 

 

b) Do ângulo do trabalho e emprego 

 

Emblemático a esse enfoque é a notícia: Previdência Social paga mais (24/07/2008), 

que informa que os benefícios repassados aos contribuintes são os maiores dos últimos 7 

anos.  

 
O principal motivo para o aumento foi a elevação do salário mínimo. (...) a queda 
no déficit foi ocasionada pelo controle maior na concessão de benefícios e o 
crescimento dos empregos com carteira assinada, o que aumentou o número de 
contribuintes. (Previdência Social paga mais, 24/07/2008) 

 

Nessa reportagem nota-se a preocupação em informar o motivo do aumento do 

benefício social de transferência de renda: a elevação do salário mínimo, sinalizando que o 

governo está trabalhando no sentido de organizar a previdência social brasileira. Porém isso 

acontece de forma suave e objetiva, com a argumentação do secretário de Políticas da 

Previdência, dizendo que em média os rendimentos dos assegurados ficaram em 600 reais, no 

primeiro semestre de 2008. 

Na seqüência dessa mesma edição do noticiário é informado: Cresce o número de 

empregados formais em relação a 2007 (24/07/2008). A abordagem desse tema também 

aparece objetivamente, com falas de uma pessoa que conseguiu dois empregos nesse período 

e também do representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
Em relação ao ano passado, o número de desempregados caiu 17% e hoje está em  
1 milhão e 800 mil. (Cresce o número de empregados formais em relação a 2007, 
24/07/2008) 
 

O caráter de precisão está nos dados apresentados, falando dos números de 

desempregados; e também de empregados: 21 milhões e 700 mil, representando 52,6% da 

população em idade ativa. Além disso, as estatísticas são baseadas em pesquisas e fontes 

diversificadas. Nos dois casos, a difusão tácita dos programas de governo é utilizada de fundo 

para dar “boas notícias”.  
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c) Do ângulo da saúde 

 

 O tema Camisinha nas escolas (30/06/2008) trata de um programa de governo do 

ministério da Saúde, em que 400 máquinas de preservativos serão distribuídas nas escolas 

públicas do País. Embora se mencione a política pública e dê espaço somente para uma fonte 

oficial, há uma abordagem mais detalhada, baseada em estatísticas sobre o assunto, como 

exemplo, sobre a aceitação dessa medida pelos alunos, pais e professores. Esses elementos 

enriquecem a informação e transpõem a pura e simples divulgação das ações do governo, 

dando um destaque para a educação e qualidade de vida. Além disso, na introdução à 

informação é inserido um trecho de música popular que fala de camisinha.  

 
400 máquinas de preservativos serão distribuídas nas escolas públicas que fazem 
parte do programa Saúde e Prevenção nas Escolas (...) Uma pesquisa feita em 2006 
pelo Ministério da Saúde avaliou que 90% dos estudantes; 63% dos pais; e 58% dos 
professores aprovam a distribuição de camisinhas na escola. (Camisinha nas 
escolas, 30/06/2008) 
 

 

 Outro anúncio focalizando a saúde é a Liberação de verbas para a Santa Casa de 

Misericórdia do Pará (08/07/2008). Nesse caso é uma notícia sem sonora que contextualiza o 

motivo da verba emergencial de 1 milhão de reais: 

 
A decisão foi tomada depois que mais de 30 crianças morreram no hospital no mês 
passado. (Liberação de verbas para Santa Casa de Misericórdia do Pará, 
08/07/2008) 
 

 Verifica-se nesse exemplo, uma explicação importante para o ouvinte, já que o fato 

tinha ocorrido há um mês. Além disso, a informação deu detalhes de como deve ser feito cada 

investimento desse dinheiro: em compras de materiais e equipamentos, treinamento de 

profissionais. 

 

d) Do ângulo econômico  

 

 A divulgação de políticas públicas se mostra também por meio do programa de 

transferência de renda do governo, Bolsa-Família. Em duas situações distintas: a primeira 

(30/06/2008) em que o Presidente Lula defende o reajuste de 8%, combate críticas de que o 

aumento é eleitoreiro, com enfoque econômico e político; a segunda (24/07/2008) em que é 

informado sobre a fiscalização nos municípios, com enfoque maior na educação. A primeira 
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se mostra em forma de defesa do fato, mostrando somente a voz do Político e ainda 

sustentado pela introdução informativa do apresentador. 

  
Loc 1 – O mês de julho traz boas notícias para os 11 milhões de famílias atendidas 
pelo Bolsa-Família. No final do mês, quando forem receber o benefício, os valores 
já vão estar reajustados em 8%. (Reajuste Bolsa-Família, 30/06/2008) 

 
 Nesse exemplo, é exposta a entrevista do Presidente no seu programa semanal, Café 

com o Presidente, em que diz:  

 
Presidente Lula: Aqueles que falaram que é eleitoreiro [o reajuste], me parece que 
são pessoas que perderam a sensibilidade. Temos uma crise de alimentos no mundo 
(...). Nós entendemos que a parte mais pobre da população, que ganha uma ajuda 
para comprar comida, levar para casa e sustentar a família merecia que a gente 
fizesse uma reposição inflacionária. (Reajuste do Bolsa-Família, 30/06/2008) 

 

 Na segunda abordagem sobre o programa de governo é informado sobre o registro de 

freqüência escolar dos alunos beneficiados pelo Bolsa-Família, detalha que 33% dos alunos 

não comprovaram permanência escolar e podem perder o benefício.  

 
Até agora, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as 
prefeituras só enviaram a freqüência escolar de 67% dos mais de 14 milhões de 
alunos da rede pública que participam do programa. (Fiscalização do Bolsa-
Família, 24/07/2008) 
 

 Nessa notícia há a informação do endereço eletrônico onde deverá ser feito o registro 

pelos municípios e apresenta como voz a Coordenadora de Condicionalidade do Bolsa-

Família.   

  

5.4 - A VOZ DA CIDADANIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 Essa categoria de análise aponta momentos em que a Voz do Brasil remete a prática da 

cidadania e da responsabilidade social, sinalizando indícios que despertem valores de 

cidadania e cultura política, como forma de aprendizagem social. Indica os temas que 

trabalham a questão do desempenho da coletividade no compromisso ético do cumprimento 

de direitos e deveres em comum.  

 Nesse intuito, são selecionados do corpus enfoques que se destacam (Gráfico 6), que 

otimizem a categorização. Na classificação dos fragmentos que apresentam teores de prática 

cidadã estão os seguintes temas:  
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a) Do ângulo da segurança pública 

 

 A notícia sobre a Posse dos integrantes do Conselho das Cidades (8/07/2008) 

apresenta um enfoque misto: jurídico, habitação e segurança pública. Na abordagem é 

referida a Operação João de Barro, da Polícia Federal. Também informa que nessa ocasião 

houve uma manifestação em frente ao Ministério das Cidades, que reivindicava o afastamento 

de servidores envolvidos em denúncias de corrupção, desbaratada pela ação da polícia.  

 A informação da peça radiofônica não vinculou a Operação a fraudes no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que consiste de um esquema criminoso de desvio de 

verbas destinadas à construção de casas populares e estações de tratamento de esgoto, 

ocorrido em várias cidades brasileiras. Nesse aspecto, proposital ou não, faltou o 

aprofundamento da notícia, estruturada em notícia sem sonora. Entretanto, a abordagem foi 

sobre o novo grupo formado pelo governo e pela sociedade civil que discute as políticas na 

área de habitação e desenvolvimento urbano. 

 Com isso, evidencia-se um estímulo de participação da sociedade civil nas discussões 

das políticas públicas, apesar de não ser uma informação completa. Porém o fato de haver 

uma ação da polícia e a manifestação da população já é um indício de uma cultura política e 

uma reação aos valores, que afetam a estrutura governamental. 

 
Os manifestantes foram até a frente do Ministério das Cidades para pedir o 
afastamento de funcionários envolvidos em denúncias de corrupção, em projetos de 
habitação e saneamento. (Posse dos integrantes do Conselho das Cidades, 
8/07/2008). 

  

 Outra notícia que estimula o comportamento coletivo na questão de segurança pública 

é sobre Pena e medidas alternativas para crimes leves (08/07/2008). Nessa abordagem os 

apresentadores já incitam o ouvinte na introdução à informação: 

 
Loc 1 - Muita gente acredita que lugar de bandido é na cadeia, Luciano. 
Loc 2 – É Kátia, é verdade. É comum associar punição de crimes à prisão. Mas 
hoje, a justiça entende que não é possível tratar da mesma forma, ou seja, só com 
detenção, criminosos violentos e os que cometem crime contra o patrimônio 
público e pessoas que cometeram delitos como pequenos furtos. (Pena e medidas 
alternativas para crimes leves, 8/07/2008) 

 

 O tratamento, ao mesmo tempo em que humaniza o fato, o vincula ao programa de 

fomento do governo, dizendo que hoje existem mais de 420 mil pessoas cumprindo penas 

alternativas, por crimes leves. Os apresentadores justificam: “Isso faz com que pessoas que 
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cometeram infrações graves e leves não se misturem nas prisões”. Além disso, são detalhados 

os tipos de crimes que acatam essa medida e são ouvidas duas fontes oficiais e um infrator 

beneficiado pelo programa do governo.   

 Na seqüência da mesma edição a notícia sobre o Presídio para jovens (08/07/2008) 

cita as cidades que receberão as unidades prisionais especiais para jovens entre 18 e 24 anos e 

também fazem referência ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI). No corpo da informação não há vozes externas, mas trata que os serviços 

prestados aos detentos visam uma formação e estimulam a produtividade de acordo com suas 

competências. Também diz que nesses presídios eles terão saúde, educação, informática e 

ensino profissionalizante. 

  

b) Do ângulo do trabalho e emprego 

 

 Brasileiros que saem do País (30/06/2008): nessa abordagem, há um fundo muito 

claro de interesse com os direitos humanos, à moradia e condições de trabalho. Consiste em 

uma reportagem de uma série, veiculada durante a semana, com boa qualidade jornalística, 

provavelmente pelo tempo de produção, com vozes de imigrantes, uma que está fora, e outra 

que voltou para o Brasil por não ter conseguido oportunidades dignas. Também são ouvidas 

fontes de um programa de governo, como o Ministro do Trabalho e o Coordenador Geral de 

Imigração. Além disso, integra a reportagem o recurso sonoro de uma música sobre 

clandestinos.  

 Outra reportagem é sobre Inclusão Social de ex-detentos (08/07/2008). A narrativa 

dessa peça focaliza a oportunidade de ex-presidiários fazerem cursos e trabalharem para 

reinserirem-se na sociedade e não mais praticarem crimes. Cita um projeto de governo, em 

parceria com ONG’s, que atua no combate a “essa realidade”. Além disso, no final é 

publicado o endereço eletrônico e o telefone para contato para quem tiver interesse. As fontes 

ouvidas são dois ex-detentos, um que está a mais tempo no projeto, e outro que está entrando.  

 Nos dois temas, a estrutura da informação de anúncio das reportagens desperta a 

sensibilidade dos ouvintes, com uma explanação dos locutores que faz refletir sobre cada 

questão, antes mesmo dela entrar no ar.  

 
Loc 1 - Luciano você já morou ou pensou em morar fora?  
Loc 2 - Kátia, eu nunca morei, mas já pensei sim. 
Loc 1 - Pois é... muitos brasileiros não só sonham como tentam morar fora do País. 
Mas isso às vezes se torna um pesadelo. Isso por que tem gente que deixa o Brasil 
como turista e acaba ficando além do tempo permitido. (Brasileiros que saem do 
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País, 30/06/08) 
 

Loc 1 – E quando termina de cumprir pena. Como se vira quem esteve preso? Dá 
pra ter uma vida normal, mesmo sendo chamado o tempo todo de ex-detento, 
criminoso?(Inclusão social de ex-detentos, 08/07/2008) 

 

 O enfoque trabalho e emprego apresenta-se também no tema Mulheres com espírito 

empreendedor (16/08/2008). Nessa reportagem há a tematização da valorização feminina, 

destacando que mais da metade das empresas do Brasil são gerenciadas por mulheres e que 

elas estão entre as dez mais empreendedoras do mundo. Também há a menção de um 

programa de governo em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e várias entidades civis, que auxiliam na “sobrevivência dessa 

verdadeira selva que é o mercado”. Já no anúncio da reportagem é feita uma contextualização 

da abordagem, de forma que humaniza a notícia. São utilizadas fontes de mulheres que 

usufruem do projeto, no nordeste, além do representante do SEBRAE, assim como a 

representante da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Além disso, utiliza-se o 

recurso sonoro de uma música sobre a mulher não ser sexo frágil. Esses elementos dão um 

tom muito atrativo ao conteúdo jornalístico. 

 
Loc 1 – Cuidar da casa, do marido e ainda assim, cuidar do próprio negócio. Esse é 
o nosso desafio, das mulheres do País, que tem espírito empreendedor e que 
resolveram montar uma cooperativa, uma empresa, para gerar a própria renda. 
(Mulheres com espírito empreendedor, 16/08/2008) 

 

c) Do ângulo da saúde 

 

 A reportagem da série Café e saúde (16/07/2008) tem um fundo cultural, sobre hábitos 

e costumes, que discute os mitos e verdades sobre essa bebida, a qual o Brasil é o segundo 

maior consumidor no mundo. O conteúdo da peça radiofônica é completo, apresenta fontes 

especialistas, pessoas que bebem e que não bebem café, representantes do Departamento de 

Café do Ministério da Agricultura. Além disso, dispõe de um endereço eletrônico para sanar 

dúvidas sobre o assunto. O recurso sonoro musical de acordo com o tema é utilizado para 

despertar a atenção e já na introdução é estimulada a curiosidade do ouvinte:  

 
Loc 1 -  Tem gente que não toma café de jeito nenhum, porque acha que a bebida 
vicia, deixa os dentes pretos, dá dor de cabeça, dor de estômago, além de causar 
insônia. 
Loc 2 – O assunto é polêmico Kátia, porque tem pesquisas que mostram que o café 
faz muito bem à saúde. (Café e saúde, 16/07/2008) 
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 Esse tipo de abordagem dá valor à reportagem por conseguir tornar um assunto 

corriqueiro em um tema de problematização dos costumes dos brasileiros, baseado em vozes e 

estudos de especialistas da saúde. 

 

d) Do ângulo econômico 

 

 O boletim apresentado na edição de 24/06/2008, sobre o Aumento da taxa básica de 

juros tem uma função de esclarecer/justificar ao ouvinte sobre esse fato. Na parte introdutória, 

a apresentadora lança o questionamento sobre a elevação de 12,25% para 13% ao ano, dessa 

taxa conhecida como Selic: 

 
Loc1 – Há muito tempo o Banco Central não decidia por uma elevação tão alta. Por 
que isso agora? 
Loc 2 – Desde fevereiro de 2003 a elevação não chegava a tanto. Só para lembrar o 
País saia de uma situação muito ruim naquela época, com inflação bem alta, 
provocadas por questões internas mesmo, instabilidade política, desconfiança 
internacional, o Risco País estava elevadíssimo. Não é o caso agora. Esse aumento 
tem como propósito uma inflação que foi provocada por fatores externos, como a 
alta dos alimentos. (Aumento da taxa básica de juros, 24/06/2008) 

 
 Percebe-se nessa informação, que a repórter contextualiza sobre os motivos do 

aumento da taxa de juros básicos e se preocupa em apresentar questões políticas para isso. O 

diálogo entre apresentador e repórter é feito de forma didática:  

 
Loc 1 – E as conseqüências para o cidadão, quais são? 
Loc 2 – As conseqüências para o povo brasileiro dessa alta de juros é que fica mais 
difícil comprar a prazo. As taxas de juros nos bancos vão subir também, no 
crediário. Essa é a proposta do Banco Central: conter o consumo para que haja a 
oferta suficiente de mercadorias e os preços não subam tanto. (Aumento da taxa 
básica de juros, 24/06/2008) 

  
 Evidencia-se nessa forma de apresentação da notícia o foco da informação: a 

preocupação em explicar o que significa esse aumento, mostrando as causas e conseqüências 

que interferem na vida econômica da população brasileira. 

 Outra notícia sobre economia, produzida por esse prisma é sobre a Alta na tarifa de 

contas telefônicas (24/07/2008). Apesar de disposta de forma breve, em notícia sem sonora, 

os apresentadores informam com precisão os índices de aumento, explicam que o reajuste foi 

anunciado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 

 
As ligações locais ficaram cerca de 3% mais caras. Já as ligações de longa distância 
vão pesar ainda mais no bolso do consumidor, o reajuste para esse tipo de ligação 
pode chegar a 10%. Quem usa orelhão também vai sentir no bolso o preço das 
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tarifas, os cartões para telefones públicos subiram cerca de 2,5%. (Alta na tarifa de 
contas telefônicas, 24/07/2008) 

 

 Nessas duas abordagens da edição do dia 24 de julho há sinalizadores da questão do 

desempenho do cidadão, no seu cumprimento de direitos e deveres em comum. A angulação 

didática e explanativa das informações contribuem para que o ouvinte seja alcançado, no 

processo de reconhecimento do fato e insira aquela “realidade” para a sua “realidade”. 

 

5.5 – A INTERAÇÃO DAS VOZES  

 

 Os assuntos veiculados nos primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, verificados nessa 

análise suscitam, de um lado, as ações do governo em benefício da sociedade, mais 

especificamente sobre as políticas públicas desempenhadas na esfera de poder; e de outro 

apresenta valores, hábitos, regras e consensos da sociedade brasileira.   

 Os dados levantados nessa análise confirmam que na maioria das abordagens são 

adotados critérios jornalísticos e apresentam uma boa qualidade de produção. Embora não 

seja esse o objetivo da pesquisa, as produções radiofônicas apresentam 42% de diversidade de 

fontes; pesquisas e estatísticas sobre os temas; contextualização das informações; 

apresentação menos formal e dialogada; abrangência de diversos locais; e utilização de 

recursos sonoros. 

 Esses elementos constatados auxiliam na compreensão desse estudo. A partir disso, é 

seguro avaliar que as notícias veiculadas em rede nacional, pela Voz do Brasil - Notícias do 

Executivo constituem um “outro lugar de saber” da prática cidadã. No sentido que estimula o 

comportamento dos ouvintes, em função da cidadania exercida para o fortalecimento de uma 

cultura política, dando subsídios às orientações subjetivas, como define Lima (2004, p. 177). 

Além disso, esses exemplos retirados do corpus de pesquisa apresentam elementos 

cognitivos, emotivos, sensíveis às crenças, idéias, valores e direitos humanos. Despertam um 

tipo de aprendizagem social, para o desempenho do cidadão no seu cotidiano. Fazem 

referência aos modos de beneficiamento e principalmente às ações que são desenvolvidas em 

prol do seu bem estar, ou seja, o serviço prestado pelo governo está aos ouvidos de quem 

quiser ouvir e usufruir.  

 A visão cética de Baquero (2001) mostra que depois do esfacelamento dos 

movimentos sociais no mundo globalizado, a cultura política do brasileiro se resume no ato 

do voto. Entretanto, para Barbero (2006) o novo modelo de sociedade é acionado pelos 

inúmeros dispositivos sociais existentes na ambiência da revolução tecnológica, que instituem 



93 

outros lugares de legitimação do saber, que de um lado integra, e de outro desterritorializa o 

novo cidadão. Essas afirmativas devem ser conjecturadas nesse novo ambiente midiatizado, 

em que o acesso às informações ocorre de forma acelerada e sem muito controle de qualidade. 

O processo de construção democrática e participativa, do indivíduo contemporâneo, enfrenta 

hoje complexidades que estão além do simples acesso à informação.  

 Braga (2006) apresenta a interação social, engendrada na processualidade de 

midiatização da sociedade, nas esferas de produção, circulação e recepção das mensagens. 

Nessa sistemática há vários dispositivos sociais, que dão funcionalidade às relações das 

instituições sociais, midiáticas e o enfrentamento dos atores sociais a esse processo. 

 Nesse contexto é que se torna necessário o segundo movimento do objeto empírico. 

Tendo em vista a incompletude da análise da produção de sentidos a partir somente dos 

endereçamentos dos discursos, para atender os objetivos dessa pesquisa, busca-se interpretar 

os acionamentos de um dispositivo social de crítica midiática (DSCM), como forma de 

“enfrentamento” à Voz do Brasil. A seguir, utiliza-se o artigo publicado no site Observatório 

da Imprensa (OI)97: Voz do Brasil tropeça na burocracia, para auxiliar na análise desse 

estudo.  

 

5.5.1 – O Observatório da Imprensa 

 

O site foi criado em abril de 1996 pelo jornalista de renome Alberto Dines e é 

centrado na análise, comentários e proposições sobre o jornalismo de interesse geral - media 

criticism. As produções de conteúdos publicados são de jornalistas, intelectuais de diversas 

áreas, estudantes e leitores, se apresentando como um espaço aberto à participação de um 

público diverso.  

O OI atua como um dispositivo social de crítica midiática que acolhe em seus discursos 

uma infinidade de agentes sociais, dotados de perspectivas diversas e o espaço oferecido a cada 

um deles difere tanto quantitativa, quanto qualitativamente. Portanto, como assinala 

Albuquerque et al (2002), esses atores tomam parte no debate público, defendem posições e 

assim buscam influenciar outros atores, dos demais campos sociais. Com efeito, as informações 

e opiniões dos agentes discursivos integram, de maneira polifônica, o discurso do OI. 

                                                 
97 Endereço eletrônico: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=419FDS005 
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Figura 2 – A informação tropeça na burocracia – Sergio Denicoli 
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 O artigo é em referência ao programa Voz do Brasil do dia 1º de fevereiro de 2007. 

Naquele dia, deputados e senadores, eleitos no último pleito, tomaram posse e escolheram as 

mesas diretoras da Câmara e do Senado. Porém, na parte produzida pela Radiobrás a notícia 

principal foi: “Licenças para pesca da lagosta estão suspensas em todo país”. 

 Para a equipe produtora do noticiário do Poder Executivo, o acontecimento político 

não atingiu o critério de noticiabilidade suficiente para ocupar o espaço. O mais provável é 

que a informação, em específico, teria ampla divulgação nas peças produzidas pelas agências 

de notícias da Câmara dos Deputados e Senado Federal, nos 30 minutos adiante. De fato, essa 

informação foi prestada ao ouvinte no seu local ideal: nas notícias do Legislativo.  

 Presume-se que na estrutura organizacional de todas as partes integrantes da Voz do 

Brasil há regras estabelecidas quanto aos assuntos a serem tratados, em cada espaço 

delimitado, com as informações pertinentes em seus respectivos horários. Nesse 

entendimento, avalia-se que faltou uma compreensão por parte de Sergio Denicoli, quanto à 

questão conjuntural das rotinas produtivas e competências de cada setor, no noticiário como 

um todo.  

 Entretanto, esse episódio serviu de pano de fundo para o crítico lançar juízos sobre o 

programa radiofônico e despertar opiniões de leitores. Segundo ele, a burocracia da máquina 

pública afastou o ouvinte do principal noticiário oficial do País: 
 
A referência aqui não é ao conceito pejorativo de burocracia, mas à sua própria 
formulação teórica – elaborada por um dos pais da sociologia, o alemão Max 
Weber –, que prevê o funcionamento de órgãos públicos dentro de regras definidas 
que não podem ser alteradas. Um veículo que se propõe a fazer jornalismo necessita 
priorizar o benefício da informação para as respectivas audiências e não pode estar 
fechado dentro de conceitos burocráticos. (A informação tropeça na burocracia – 
Sergio Denicoli, OI, 6/02/2007) 
 

 Surge então o motivador do título anunciado no site de crítica midiática: a burocracia. 

Sergio Denicoli utiliza o paradoxo para argumentar que por mais que a Radiobrás defenda a 

democratização da informação e a objetividade jornalística direcionada ao interesse público, é 

impossível sustentar essa prerrogativa, já que a burocracia impregnada nos órgãos públicos 

nunca deixará isso de fato acontecer. 

 Considerando que no contexto de transformação do espaço público, para o 

midiatizado, o fato social não existe como dado, mas como construção midiática, as 

produções discursivas exercidas pelos meios de comunicação têm uma função social. Essa 

processualidade atinge as instâncias de produção, circulação, recepção e remodela processos 

sociais, práticas culturais, potencializa informações vinculadas à educação e voltadas para a 
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formação de uma aprendizagem social e cultura política, que constitui na interação social 

sobre a mídia. 

Baseado em Verón (1997) 98 as trocas simbólicas entre as instituições - a mídia 

(pública), o governo, o site OI (dispositivo de crítica midiática) e os atores individuais, ocorre 

na tensão de forças e busca de legitimação entre os campos.  

Entretanto, o extremo dessa relação se evidencia quando um espaço midiático em 

questão, a Voz do Brasil, é instituída pelo próprio poder político e possui uma espécie de 

cumplicidade, como já foi comprovado nesse estudo.  

Rodrigues (1997) trata esse movimento como cooperação de forças, que expõe os 

sujeitos, com suas ações e intenções, moldadas na lógica do marketing acima da ideologia 

tradicional. O conflito de forças, apresentado pelo autor, corresponde à relação de dois 

espaços midiáticos: a Voz do Brasil e o OI; e também entre o programa radiofônico e os 

atores individuais.  

A interação social, consoante ao que defende Braga (2006) é constatada nos 

comentários disponibilizados no canal de feedback entre leitores e o dispositivo de crítica 

midiática OI, localizado no rodapé do artigo assinado por Sergio Denicoli. Por meio desses 

discursos é possível medir a disposição dos indivíduos em relação ao programa radiofônico 

do governo.  

Figura 3 – Comentários de leitores do OI 
                                                 
98 Semiosis de La Mediatización (1997). 
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 Os discursos dos atores individuais, aqui representados pelos leitores/comentaristas do 

artigo reproduzem em parte, a opinião pública em relação ao programa radiofônico oficial do 

governo: 

 
As notícias veiculadas pelos Governantes não trás nenhum benefício ao conjunto da 
classe trabalhadora. Fora a voz da elite governante? (Comentário 1) 
 
Notícias abrangentes dos acontecimentos políticos e em primeira mão ao ouvinte 
seria o mínimo a esperar de um veículo oficial com a capacidade e a velocidade que 
o rádio tem ou pode ter, se for bem utilizado. Porém, ainda não tenho a paciência de 
esperar por isso na Voz do Brasil. Desligo o rádio às 19h e coloco um CD 
relaxante, depois passo para a CBN. (Comentário 2) 
 
Tenho ouvido a Voz nos últimos tempos, após um longo período em que se quer 
lembrava que ela existia... Mas ela não me parece mais próxima dos ouvintes 
mesmo. O próprio programa é burocrático. Quem não desliga o rádio às 19 horas? 
(Comentário 3) 
 

  

Verifica-se nesses argumentos uma negação ao programa radiofônico. A interpretação 

das adjetivações destinadas é de que a atuação desse dispositivo midiático não é eficaz, não 

interessa aos leitores em específico. Há o entendimento de que o dispositivo de comunicação 

pública objetiva somente a propaganda da “elite governante” (Comentário 1). 

A especificidade de um programa oficial, de comunicação pública, remete a notícias 

abrangentes sobre os acontecimentos políticos, mas o comentarista diz que não tem 

“paciência” de esperar por isso na Voz do Brasil (Comentário 2). E mesmo quando se é 

ouvinte, não há o sentimento de atração pelas informações, por entender que ele é burocrático. 

O consenso quase unânime é: “quem não desliga o rádio às 19 horas?” (Comentário 3). 

Relacionam-se nessas constatações duas questões importantes. A primeira é o 

comportamento do indivíduo em relação à política.  No que diz respeito à emancipação do 

cidadão e as novas formas de vida, emergidas pela revolução tecnológica e pela 

reconfiguração do público (BARBERO, 2006), que descentram a política, tanto na militância, 

quanto no discurso partidário. Essa ruptura gera o esfriamento das ideologias, desvincula o 

sentir-se pertencente ao processo democrático, abrindo espaço para utopias cibernéticas, as 

quais admitem a formação de um cidadão ativo por meio das emissões telemáticas de opinião. 

A reconfiguração do modo de exercer a cidadania se apresenta desorientada e sem 

muitas regras, o que ocasiona pouca densidade simbólica e extrapola os referenciais dos 

processos de significação e produção de sentidos, dentro das novas condições em que se diz e 

faz política, na lógica do simulacro, das aparências e do espetacular. O enfraquecimento da 

classe política se reflete nas pesquisas de opinião pública, já mostradas nesse trabalho, em que 
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as pessoas demonstram nítida descrença nas ações do Governo e na capacidade de mudança 

da realidade do País a partir dos movimentos sociais. Porém, acreditam mais nos discursos 

dos meios de comunicação.  

A segunda proposição fundamental nessa disputa de poder simbólico é o 

comportamento da política em relação à mídia. Nesse cenário de maus precedentes frente à 

opinião pública, o jogo de usos da política está na busca de visibilização, como estratégia de 

legitimação. Nesse estudo, em específico, essa prerrogativa não tem efeito, já que a mídia é do 

próprio governo, que está em desvantagem. Embora se defenda um ideal de democratização 

da informação, como foi posto em prova nessa análise, as questões conjunturais históricas e 

culturais fazem com que os atores sociais sintam-se retraídos à abertura/transformação desse 

processo de comunicação pública no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio maior, enfrentado durante a construção dessa pesquisa foi compreender o 

universo de um programa radiofônico tradicional, em que poucos são ouvintes e que está 

prestes a acabar. Optamos por esse objeto empírico, justamente por ele ser considerado tão 

inóspito nos tempos contemporâneos. Mas principalmente por ter exercido durante tanto 

tempo um papel tão peculiar na comunicação de massa99 brasileira.  

Marshall McLuhan já dizia nos anos 60 que a invenção de uma ou outra tecnologia de 

comunicação traz consigo transformações sociais, culturais, políticas e de civilização. Foi o 

que aconteceu! O mesmo autor definiu o rádio como o “tambor tribal”, como um meio e 

mensagem “quente”, pelo caráter de agregação e por despertar sensibilidades e 

sensorialidades diversas em diferentes tipos de ouvintes. O rádio proporcionou e proporciona 

uma conexão íntima com a cultura oral, pelo seu poder de envolver e afetar as pessoas em 

profundidade. Isso ocorre ainda na contemporaneidade, porém em convergência com as 

demais mídias. E nada será como antes! 

 A Voz do Brasil representa uma tradicão da comunicação brasileira. Durante muito 

tempo serviu de canal para as orientações das ações sociais e políticas, com a difusão da 

ideologia dos mais de 17 governantes, que já passaram por ela. Expressou a conjuntura 

política e histórica brasileira, quando o rádio era o principal meio para a maioria da 

população. No entanto, hoje ela não exerce a mesma força simbólica, devido as mudanças 

estruturais ocorridas na sociedade, desencadeada pela ruptura de barreiras nos processos 

comunicacionais, pela explosão dos aparatos tecnológicos.  

 O fenômeno não ocorre pela boa ou má qualidade estética do produto midiático, do 

ponto de vista técnico, mas sim pelas mensagens e efeitos de sentido e as maneiras de 

legitimar ações e discursos. Esse processo ocasionou a transformação do lugar do cidadão, 

que se converte em consumidor do mercado discursivo, dentro da trama simbólica do mundo 

desterritorializado. 

 A fundamentação de Rodrigues (1994) sobre a tradição e a modernidade100 reforça 

nosso entendimento de que a Voz do Brasil é formada dialeticamente pelo velho modelo de 

comunicação massiva, em permanente tensão com a perspectiva histórico-social adotada nas 

                                                 
99 A palavra “massa” aparece nesse momento do trabalho porque consideramos que o programa radiofônico, como um 
dispositivo social, representou uma cultura massiva por grande parte de sua existência. Hoje não mais. 
100 O que distingue uma da outra não é o recorte histórico, mas as estratégias utilizadas, as formas de dar sentido à 
experiência humana, de integrar os acontecimentos num todo coerente, ou seja, diferentes modos de racionalização da 
experiência. (RODRIGUES, 1994, p. 50) 
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processualidades da midiatização da sociedade brasileira. Nesse sentido, a dinâmica causada 

pela memória social provocou uma ruptura nas visões de mundo e formas de vida, numa 

tentativa de fundamentar as experiências socioculturais, através da razão, do agir individual 

autônomo e da liberdade. Por conseguinte, o movimento pós-moderno, a partir dos anos 70 

deu dimensões políticas de indiferença e abstencionismo que fazem por “[...] esquecer o ideal 

de participação e de debate em que os iluminismos viam a fonte de legitimidade” 

(RODRIGUES, 1994, p. 71).  

 Durante o trabalho vimos autores que sustentam que o simulacro sem referencialidade 

concreta foi o que causou o desencantamento social. Ou seja, o esgotamento da sociedade em 

relação ao exercício da prática cidadã é em virtude dos ideais de emancipação e progresso 

terem sido demagogizados durante séculos, desde a Revolução Francesa, em 1789, e sempre 

utilizados em nome do povo. No mundo, até hoje vivenciamos formas de violência e coação, 

que podem ser exemplificados em crimes do nazismo, dos fascismos e dos marxismos; e no 

contexto nacional mais recente: as ditaduras civil e militar do Brasil. 

A análise empírica desse estudo corrobora que a trajetória do programa radiofônico teve 

um forte caráter maleável. Nas produções, se adequava aos discursos dos políticos no poder, 

mostrando várias faces, tanto nos dois regimes ditatoriais, quanto nos governos mais e/ou 

menos democráticos.  

No entanto, o cerne dessa questão não diz respeito mais ao modo de atuação da Voz do 

Brasil e o que ela representa para a história do rádio e da política brasileira. Está diretamente 

ligado ao que o público desempenha nesse contexto contemporâneo, em relação às respostas 

nas práticas sociais e na formação da cultura política que vigora todas as suas ações, coletivas 

e individuais. 

Verificamos, mais pontualmente, que no noticiário do Poder Executivo – os primeiros 

25 minutos - são divulgados assuntos direcionados do governo para a população. 

Evidenciamos que são citadas políticas da administração, operações de segurança pública e 

demais ações que possam beneficiar o eleitorado brasileiro. Esse serviço de informação serve 

como uma prestação de contas do governo para a sociedade.  

Entendemos a partir dessas constatações que, de certo modo, a Voz do Brasil 

acompanhou o avanço comunicacional, dentro dos princípios de comunicação pública e dos 

objetivos de produzir informações de interesse público, de acordo com os benefícios que o 

governo desenvolve nos seus projetos de administração. Além disso, ela se expande para o 

mundo, através da acessibilidade, via internet, aos conteúdos também veiculados no 

programa. 
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A democratização da informação busca um padrão de comunicação onde seja 

processado ao cidadão todo e qualquer tipo de notícia: boa ou ruim. Na amostra geral desse 

objeto empírico foi possível averiguar notícias negativas também, por exemplo, o aumento de 

custo de vida dos brasileiros, embora as notícias positivas tenham mais espaço e as opiniões a 

favor se destaquem no programa radiofônico.   

 O caráter inerente à Voz do Brasil é que durante muito tempo ela foi um instrumento 

de cooptação da população aos regimes de governo, ajudou a moldar o sentimento de 

patriotismo, quando o rádio era o principal dispositivo de alcance a todos os brasileiros, nas 

décadas de 30, 40 e 50. Não que se admita um receptor passivo ao discurso do programa 

radiofônico naquela época, mas eram poucas as alternativas de comunicação oferecidas e a 

conjuntura social era propícia a uma contemplação ideológica.  

A implantação obrigatória do noticiário radiofônico foi uma grande estratégia do 

governo ditatorial de Vargas, e deu certo, pois ajudou a legitimar o Estado Novo. Não poderia 

ser diferente, já que no mundo inteiro, o uso do rádio como “arma política” (PEROSA, 1995) 

favoreceu nazi-fascistas e combatentes da Segunda Guerra Mundial. 

O indeferimento ao programa radiofônico oficial do governo não é um fato recente. A 

primeira tentativa de extinção foi em 1946, porém, para acalmar os ânimos dos opositores, foi 

mudado o nome de Hora do Brasil, para Voz do Brasil. Naquele tempo, as mudanças não 

foram significativas e continuou imperando as origens burocráticas de implantação e a 

garantia de exclusividade em rede nacional, já que era obrigatório.  

Depois disso, o noticiário sobreviveu a mais dois momentos de tentativas de cessação: 

em 1954, quando chegou a ser decretado seu fim pelo Presidente Café Filho, mas não se 

concluiu, por ser o canal mais fácil e abrangente de propagação dos discursos políticos do 

governo;  e em 1990, no mandato de Collor, em que a repugnação do programa radiofônico 

foi emergida pelos ideais “democráticos” da Nova República.  

Desde de 1995, as entidades representantes dos Radiodifusores impulsionam discussões, 

seminários e projetos de para flexibilizar e extinguir o programa. Há mais de 60 projetos do 

tipo no Congresso Nacional. No entanto, muitos parlamentares vêem no programa radiofônico 

um espaço de visibilidade para os seus trabalhos e estratégias de marketing e acabam por não 

consolidar a extinção.  

 Hoje o programa se “arrasta” nas ondas de rádio brasileiras, fragilizado e rejeitado 

pela maioria da população. Parece que o princípio de democratização da informação, 

encabeçado pela Radiobrás e a auto-afirmação de uma comunicação pública legítima, não é 

suficiente para o ouvinte se sentir acolhido nas informações/realidades produzidas. Se 
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evidencia nesse aspecto que a evolução das significações sociais midiatizadas desvincularam 

as relações entre a instituição política, a mídia pública e os atores individuais. Já que nesse 

estudo em específico a mídia funde-se com a instituição política, intensificando o conflito de 

forças com a sociedade. 

 Essa reação à Voz do Brasil é compreensível, por tudo que vimos até agora nesse 

trabalho. Concordamos com McLuhan, quando ele diz que a era da escrita é sequencial e 

linear, procedendo por sucessividades. A proporção que a contemporaneidade atingiu com o 

implemento tecnológico e as suas conseqüências socioculturais deixam o tempo mais 

acelerado e imediatista. Os valores sociais recompõem-se, atualizam-se, do mesmo modo, 

multiplicam-se, difundem-se e armazenam-se. E nada é duradouro! Tudo é adaptável. 

Acreditamos que esse trabalho traz contribuições para a problematização da temática 

sobre a demanda da práxis social frente aos processos midiatizados do século XXI. 

Enobrecemos o rádio como um dispostivo social pulsante, íntimo e fiel. Destacamos o anseio 

da comunicação pública de buscar o seu “lugar ao sol”, de justificar e validar a sua existência 

de natureza colaborativa, objetivada na dimensão extralinguística da organização da 

sociedade. Para além disso, tratamos as produções de sentido sobre a Voz do Brasil como um 

conjunto de sistemas cooperativos e justapostos no cenário midiatizado, através dos 

dispositivos midiáticos, nas suas dimensões constitutivas, técnicas, tecnológicas e discursivas.  

Concluída essa etapa do trabalho, outros encaminhamentos são necessários. Esse estudo 

não se encerra aqui. Construímos um cimento teórico, como base para o saber do campo da 

comunicação nos novos tempos. A evolução do espaço comunicional modifica não só a 

produção de sentido social, mas também comportamentos da sociedade, e vice-versa. Não 

existe dualidade entre mídia e sociedade, mas sim um bidirecionamento de respostas geradas 

por um trabalho social dinâmico.  

Nesse sistema progressivo, surgem novas perspectivas de reflexão, que nos levam a 

novos questionamentos: como é possível, na sociedade midiatizada, em que a lógica é de 

mercado e de visibilidade exacerbada, a comunicação pública atender a demanda e as 

expectativas sociais, na sua função primordial de assegurar o debate público?  
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