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RESUMO 

 

O trabalho proposto procurou refletir sobre a relação entre uma rádio comunitária e os seus 

ouvintes, os moradores da região Sul de Santa Maria (RS). A temática surgiu do interesse em 

compreender como se dá o processo de produção de sentido através de um estudo de recepção 

em rádio, a partir de um público específico e consumidor assíduo da programação da Rádio 

Comunitária Caraí FM. O objetivo geral deste estudo foi investigar como as notícias 

veiculadas no programa InformAção interferem no cotidiano dos ouvintes da rádio. Através 

de um trabalho de campo, foi examinado como esse grupo segmentado apropria-se e faz uso 

do conteúdo indicado pelo programa radiofônico. O aporte teórico da pesquisa foi 

fundamentado nos estudos de recepção, mais especificamente nos estudos de recepção 

radiofônica. Portanto, para entender como funciona todo esse processo realizou-se a técnica 

da entrevista em profundidade com os receptores. Com todos os dados referentes ao assunto 

em mãos, concluiu-se, depois de analisar o material e baseado na teoria que, apesar da grande 

influência que o meio de comunicação rádio tem na vida dos ouvintes, a informação 

transmitida no programa radiofônico não interfere diretamente na realidade cotidiana. A 

notícia, nesse contexto, serve apenas para manter informados os ouvintes, principalmente, 

sobre o que ocorre na cidade. 

 

Palavras-chave: Rádio Comunitária; Radiojornalismo; Estudo de Recepção; 

 

 

ABSTRACT 

 

The proposed work sought to reflect on the relationship between community radio and its 

listeners, residents in the southern Santa Maria (RS). The issue arose in the interest to 

understand how the process of production of meaning through a study of radio reception from 

a specific audience and avid consumer of programming Caraí FM Community Radio. The aim 

of this study was to investigate how the news published in the program information interfere 

in the daily lives of radio listeners. Through field work, it was examined how this segmented 

group appropriates and makes use of the content indicated by the radio program. The 

theoretical research was based on studies of reception, more specifically in the study of radio 

reception. Therefore, to understand how this whole process took the technique of in-depth 

interview with the receivers. With all the data related to the subject at hand, it was concluded , 

after reviewing the material and based on the theory that, despite the great influence that the 

medium has on the lives of radio listeners , the information transmitted in the radio program 

does not directly interfere in everyday reality. The news, in this context, only serves to keep 

listeners informed, especially about what happens in the city . 

 

Keywords: Community Radio; Radio journalism; Study Reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa propôs-se a estudar a recepção do programa radiofônico InformAção 

veiculado pela Rádio Comunitária Caraí FM, 106,3 MHz, e como os ouvintes residentes na 

zona sul de Santa Maria (RS) consomem o conteúdo veiculado no programa.  

O que levou a escolher este objeto para estudo foi a capacidade que o rádio possui de 

conquistar adeptos e o seu alto poder de alcance. Também o interesse da acadêmica em saber 

a influência que o programa tem no cotidiano das pessoas. Foi constatado, após consulta ao 

Laboratório de Pesquisa em Comunicação (Lapec) do Centro Universitário Franciscano, não 

existir um trabalho que agregasse estudos de recepção sobre a Rádio Comunitária Caraí FM. 

Assim, sentiu-se a necessidade de, além dos fatos já expostos, realizar uma pesquisa 

sobre um programa produzido por acadêmicos do curso de Jornalismo do Centro 

Universitário Franciscano que é veiculado também fora da instituição. O InformAção passou 

a fazer parte da programação da Rádio Comunitária Caraí FM, 106,3 MHz, no ano de 2007. 

As notícias do programa radiofônico enfocam o local, regional, nacional e algumas vezes o 

que ocorre no mundo. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar, por meio do estudo de recepção, como as 

notícias transmitidas no InformAção contribuem no cotidiano dos moradores da zona sul de 

Santa Maria (RS). E como, nesse contexto, ocorre o processo de recepção entre os ouvintes e 

a forma como a mensagem é interpretada. Também foi questionada a frequência com que o 

ouvinte consome o produto. 

Com a ajuda de um suporte teórico, foi possível entender como os receptores 

entrevistados usam a mensagem transmitida pelo programa radiofônico e qual o papel do 

material veiculado no seu dia-a-dia. 

A opção por pesquisar a recepção de um programa jornalístico numa rádio comunitária 

surgiu do interesse em descobrir como é esse processo. Como os estudiosos da área afirmam, 

o estudo de recepção, ao contrário das outras linhas de pesquisas, busca compreender o 

processo inverso na cadeia emissor-mensagem-receptor. Para que isso ocorra, é preciso 

descobrir os métodos como os receptores apropriam-se dos conteúdos dos meios de 

comunicação. É preciso considerar que o receptor também compõe o processo de produção. 

Para identificar todo o processo estudado foi realizado um estudo de recepção aliado à 

técnica da entrevista em profundidade, com o auxílio de um questionário fechado. Todos os 

entrevistados responderam as mesmas perguntas, a fim de que a pesquisadora pudesse 
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construir uma análise sobre respostas equilibradas relacionadas ao programa InformAção e a 

Rádio Caraí. 

Durante o trabalho, fez-se necessário esclarecer alguns pontos que surgiram ao 

decorrer da pesquisa. No capítulo 1, está contextualizado o que é um estudo de recepção, pois 

este é um dos eixos principais do estudo. Ainda nesse mesmo capítulo, encontra-se uma 

explicação mais direta de como ocorre este processo na América Latina. 

Como uma das referências principais do estudo, explica-se no capítulo 2 a noção de 

comunicação comunitária, mais especificamente o jornalismo comunitário e o histórico sobre 

as rádios comunitárias. Ainda nesse tópico, está inserido um histórico sobre o rádio no Brasil. 

Na etapa seguinte, encontramos um breve histórico da Rádio Comunitária Caraí FM, da 

Radioweb Unifra e do objeto do nosso estudo, o InformAção. 

A seguir, um capítulo refere-se ao perfil e mapeamento do programa. Nesse estágio, 

está descrito como ocorre o processo de seleção da notícia que vai ao ar no programa, bem 

como uma explicação sobre gêneros radiofônicos e, dentre eles, o tipo que importa na 

pesquisa, a síntese noticiosa. 

Na etapa seguinte, após as discussões teóricas sobre o estudo de recepção, está 

estruturado o perfil dos entrevistados. A partir dos relatos é possível entender o contexto dos 

receptores, as experiências e o que as notícias proporcionaram.  A opção por esta metodologia 

diz respeito à possibilidade de observar o local de onde emergem as construções de sentido da 

mensagem transmitida pela mídia. 

O quinto capítulo engloba o processo metodológico utilizado no transcorrer da 

pesquisa. A análise de todo o material ocorreu após a coleta de todas as informações 

necessárias para que fosse realizado um estudo de recepção e está localizada no capítulo seis. 

O último tópico é destinado às considerações finais, onde estão incluídas as reflexões sobre a 

recepção do programa InformAção. 
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1 ESTUDOS DE RECEPÇÃO  

1.1 A RECEPÇÃO E SUAS VERTENTES 

 

Podemos dizer que a comunicação é o “processo social primário”. Relacionar os 

estudos de recepção com a comunicação é observar seus efeitos fora dos meios de 

comunicação e o comportamento do ser humano resultante dessa ação. Os dois processos, o 

comunicacional e a recepção, fazem parte da comunicação e são essenciais. Os estudos de 

recepção estão voltados à cadeia emissor-mensagem-receptor. Ela evidencia um determinado 

ponto específico dessa relação. 

Escosteguy e Jacks (2005) explanam que um dos problemas no ambiente acadêmico é 

que a palavra recepção diz respeito às “práticas de recepção midiática”, quando é analisada a 

relação entre a audiência e os meios de comunicação ou ainda a área da pesquisa que trabalha 

com a recepção em si. No segmento da comunicação, a nomenclatura recepção indica a 

relação das pessoas com as mídias. O grupo de pessoas que usufruem de um certo meio de 

comunicação são denominadas de “membros da audiência” (ESCOSTEGUY, JACKS, 2005, 

p.14) e considerados por alguns teóricos como um receptor passivo da mensagem transmitida 

por eles. 

Esta é apenas uma linha de estudo na área de recepção. “Tal vertente inclui 

investigações que estabelecem tensões com as ideias de efeitos e influências, bem como 

concentram-se nas relações socioculturais entre público, audiências e meios de 

comunicações” (ESCOSTEGUY, JACKS, 2005, p. 15). A área de pesquisa em recepção 

engloba os estudos, de alguma forma, culturais. Sendo assim, faz-se necessário uma 

explanação sobre o que aborda tal vertente. 

Os estudos culturais começaram no final dos anos 1950. Seus principais teóricos 

foram Richard Hoggart, Edward Palmer Thompson e Raymond Willians. Stuart Hall também 

contribuiu para a área. Os trabalhos nesse campo estão associados ao Center for 

Contemporary Cultural Studies, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Bem como 

foi desenvolvido em outros países e na própria a América Latina. A esfera concorda com a 

mescla entre pesquisa textual e as “formas culturais”. Tudo o que já foi falado na extensão do 

estudo colabora com a mudança social.  

Em tal circunstância, a comunicação de massa passa a fazer parte de práticas diárias 

dos indivíduos, ou seja, ações que atribuem significado ao setor. Na obra Comunicação e 

Recepção, Jacks e Escosteguy explanam que “desse ponto de vista, portanto, a vida e as 
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atividades sociais estão fundadas em atividades e são dependentes de processos de produção 

de sentidos” (ESCOSTEGUEY, JACKS, 2005, p. 38-39). 

O destaque dos estudos culturais é voltado para o lado teórico e político. A primeira 

valoriza a força das práticas culturais para a produção de sentido. A segunda faz uma 

referência à semiótica para a construção de estratégia na área da política. Para esse campo, o 

que é considerado é a mensagem ou o discurso dos meios de comunicação. Ele acentua o uso 

e a classe social onde está inserido o ouvinte/receptor. 

A bibliografia recente cita que até os anos 1970 eles eram concluídos com o discurso 

dos meios de comunicação. O foco dos estudos culturais passou a ser a audiência no modelo 

minucioso apresentado por Stuart Hall, publicado juntamente com outros estudiosos em 1973.  

A análise intitulada de “Codificação/Decodificação” discorre sobre o processo de 

comunicação em televisão a partir de quatro pontos diferente: produção, circulação, 

distribuição/consumo e reprodução. 

As etapas possuem fatores que determinam sua existência, além de poder ser 

combinada entre si através de relações institucionais. No que diz respeito à codificação, um 

dos estágios da produção concebe dois fatores, a personificação que o meio de comunicação 

faz o receptor e a linguagem usada pelos profissionais da área. Sobre o momento da 

decodificação à etapa do consumo ou recepção, Hall propõe uma análise que contempla três 

estratégias de recepção: 

- Dominante: o sentido da mensagem é decodificado segundo as referências de sua 

construção; 

- Oposicional: quando o receptor entende a proposta dominante da sua mensagem mas 

interpreta seguindo uma estrutura de referência alternativa, isto é, outra visão de mundo. 

- Negociada: quando o sentido da mensagem entra “em negociação” com as condições 

particulares dos receptores, compondo-se de um misto de lógicas contraditórias que contêm 

tanto os valores dominantes quanto argumentos de refutação”(ESCOSTEGUY, JACKS, 2005, 

p. 40). 

De acordo com Fiske (1990 in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p. 40), o trajeto de 

pesquisa na área apresentou uma nova diretriz denominada de etnografia da audiência. A sua 

função é apontar a correlação entre a leitura e a sociedade. Essa teoria pôs em dúvida as 

teorias estruturalistas e a semiótica que destacavam o texto. As pesquisas que surgiram depois 

dos anos 1980 trataram de salientar a importância dentro dos estudos de recepção, a influência 

do cenário doméstico e o cotidiano para a construção do sentido do conteúdo transmitido 

pelos meios. 
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O desenvolvimento dos trabalhos sobre recepção midiática no segmento dos estudos 

culturais sofreu constante mutação. Contribuíram, para isso, a redução do interesse sobre o 

conteúdo dos programas e o fascínio pelo cotidiano das pessoas, onde observa-se o papel dos 

meios de comunicação. Nesse contexto, a atenção foi voltada à análise cultural de 

determinadas comunidades. 

A análise de recepção propõe-se a solucionar os limites das diferentes perspectivas que 

a teoria de recepção exibe. Essa linha de pesquisa é constituída por diversas áreas do saber. A 

concepção exibe pontos em comum com os estudos culturais e o fundamental é a tendência 

que analisa a audiência.  Para Jensen e Rosengren (1990 in ESCOSTEGUEY E JACKS, 

2005, p. 41), a análise de recepção é uma espécie de entendimento inclusivo. Ele faz uso de 

inúmeras técnicas de pesquisa para analisar a qualidade da audiência. 

A análise de recepção compartilha com estudos culturais o interesse sobre a mensagem 

dos meios, levando em conta as formas culturais e as decodificações. Sobre a audiência, ela é 

caracterizada como agente produtor de sentido. O âmbito considera o receptor como uma 

pessoa ativa que utiliza a mídia apenas para o consumo ou até mesmo para o uso social. 

O diferencial na análise de recepção concentra-se na mensagem e deixa em segundo 

plano o sistema social. Ele ignora a elucidação sobre os fenômenos e emprega o uso de 

métodos de diagnóstico qualitativo e interpretativo.  Jensen e Rosengren (1990) consideram a 

recepção como um estudo que envolve a análise da audiência com a análise de conteúdo. A 

pesquisa pode também exibir um caráter qualitativo e empírico. 

Esse tipo de pesquisa reúne informações sobre a audiência por meio de observação e 

entrevista em profundidade. São utilizados métodos qualitativos para examinar os dados e o 

conteúdo dos meios de comunicação. A descrição sobre a análise de recepção é o sistema 

comparativo entre “o discurso dos meios e o da audiência, e entre a estrutura da resposta e a 

estrutura da audiência em relação a este conteúdo” (ESCOSTEGUY, JACKS, 1990, p. 218). 

A avaliação da análise deve levar em consideração o sistema sociocultural. Nesse 

contexto, ele precisa ser compreendido como um componente da história das práticas sociais, 

a circunstância em que é utilizado e de comunidades interpretativas. Esse ângulo instiga a 

pesquisa que investiga os usos e o impacto dos meios de comunicação, pois avalia 

proximamente todo o processo de recepção. Para Jensen e Rosengren (1990), esse aspecto 

precisa ser evidenciado e isso é que o difere dos estudos culturais. 

Certos estudos enfocam uma dimensão maior que do cotidiano das pessoas. A relação 

dos indivíduos com os meios de comunicação faz práticas exercidas por eles. Em material 
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recente, ao referir-se a essa abordagem, Jensen (2000) opta por privilegiar o critério de 

classificação de acordo com a metodologia qualitativa e quantitativa.  

A finalidade nos estudos de ordem sociológica, os recursos e as técnicas 

metodológicas mais usados são as pesquisas experimentais, laboratoriais, natural, campo e 

survey
1
. Em segundo plano, estão a observação participante e a entrevista em profundidade. A 

pesquisa dos efeitos inclina-se para técnicas estruturadas e padronizadas. Em contrapartida, os 

estudos humanísticos fazem uso de técnicas abertas. Ultimamente, os dois processos tratam 

essas perspectivas de uma visão mais abrangente, em que o uso dos meios e os seus efeitos 

são introduzidos na interdisciplinaridade. Para que o estudo seja realizado, é necessária uma 

série de técnicas e métodos. 

A categoria analítica é extremamente importante para as teorias de estrutura social e a 

subjetividade. A interpretação do pesquisador é a prioridade e deve encontrar na cultura a 

fundamentação à base para o estudo. Os formatos culturais ou as chamadas expressões 

populares caracterizam a identidade cultural e social de um certo grupo. Elas assumem o que 

Jensen e Rosengren (1990 in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p.43) nomeiam como 

“comunidades interpretativas”. Elas são distinguidas por gênero, etnicidade e subculturas que 

abastecem de alguma forma os meios de comunicação. 

Jacks e Escosteguy enfatizam “o foco da análise recair no discurso mais amplo da 

cultura do que propriamente no discurso da mídia ou apenas do receptor empírico” (2005, 

p.45).  De modo a entender o processo de recepção, Jensen e Rosengren (1990 in 

ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p.45), aconselham o pesquisador a aliar a análise de 

recepção com a interpretação proposta pelos estudos literários. O que ocorre durante esse 

processo são leituras comparativas entre a linguagem da mídia e a da audiência. O 

procedimento serve para apreender os dados da audiência, a entrevista em profundidade e a 

observação participante. Essas técnicas ajudam o pesquisador a comparar os indícios com o 

conteúdo vinculado pelos meios de comunicação e, dessa maneira, apontar como determinado 

gênero ou tema é absorvido pelo grupo estudado. Os estudos em questão na área das Ciências 

Sociais lidam com vestígios representativos de comunidades específicas. 

Os estudos de recepção contam também com a pesquisa dos efeitos, cuja origem é dos 

primeiros estudos de comunicação realizados por volta de 1920. A sua realização ocorreu 

devido a inquietação dos estudiosos com os novos meios de comunicação que apareceram na 
                                                           
1
 Survey - Método de pesquisa que obtém dados ou informações sobre determinado grupo de pessoas. Autores: 

Henrique Freitas, Mírian Oleiveira, Amaralinda Zanella Saccol. 

(www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_metodo_de_pesquisa_survey.pdf)  

http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_metodo_de_pesquisa_survey.pdf
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época. A teoria dos efeitos preocupou-se com o impacto que a industrialização da cultura pela 

mídia causaria nos indivíduos. 

No período inicial, os estudos de efeitos executados nos meios de comunicação de 

massa excederam, mas tempos depois voltaram e figuram na área até hoje. A renovação 

proveniente na comunicação motivou o estudo. Wolf (1994) legitimou o motivo dessa linha 

de pesquisa durar até agora. O histórico das pesquisas em comunicação é caracterizado pelas 

diferentes formas como os meios influenciam a vida social e como ocorre a relação entre eles. 

Em muitas ocasiões, a teoria aborda a comunicação da mídia de massa e pressupõe a 

influência que ela exercita na sociedade e na cultura. Em outro momento, esse poder é 

conhecido por “Teoria dos Efeitos Fortes” e “Teoria dos Efeitos Fracos”, de Jensen e 

Rosengren. A terminologia segue uma série de modificações no conceito de efeito, de um 

olhar limitado, “efeitos diretos e específicos” (WOLF, 1994, p.10), ao amplo, “efeitos 

indiretos e difusos” (WOLF, 1994, p.10). O receptor passa por uma transformação e torna-se 

um alguém ativo e com alto poder de seleção. Os estudos de efeitos dividem-se ainda em de 

curto e longo prazo, além de limitado e ilimitado. Podemos notar que a estratégia evidencia 

diferentes tendências na teoria dos efeitos. 

Na contemporaneidade, surgiram novas correntes, como agenda-setting, espiral do 

silêncio, teoria dos gaps, etc. A sua base figura-se na ideia de que o efeito é o resultado de um 

“estímulo comunicativo” como é referido por Escosteguy e Jacks. O seu conceito reflete no 

comportamento das pessoas. Wolf observa que a renovação da pesquisa nos anos 1970 surge 

do novo foco nos distintos modos de indução da mídia. Ele pode ser constatado no choque 

sobre o conhecimento ou na descrição da realidade social ou também na propagação desta 

forma de influenciar. É incluso nessa linha de pesquisa a Teoria do Cultivo, de George 

Gerbne. Ela confere aos meios de comunicação a grande persuasão que os processos exercem 

sobre os seres humanos através da idealização da produção da realidade. 

A teoria dos efeitos fortes discute sobre outra teoria, a Hipodérmica, cuja essência é 

embasada no modelo que considera as evidências colhidas na pesquisa empírica. O estudo é 

relatado como o método simples de explicar a relação entre mídia e audiência. Nesse 

contexto, os meios de comunicação passariam ao seu público-alvo valores, informações e 

ideias. A mídia atua de maneira direta nos indivíduos em uma percepção que faz referência ao 

modelo “estímulo-resposta”, criado por Watson, em 1913. 

A etapa já mencionada dos Efeitos Fortes é equiparada às análises de Laswell sobre as 

estratégias de propagandas usadas na Primeira Guerra Mundial que, de certa maneira, 

fortalecem a teoria hipodérmica de forma subentendida. Segundo Wolf, esses efeitos 
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identificados sucedem de modo direto sobre o receptor. Laswell assegurava que os processos 

comunicacionais assinalados na sociedade de forma minuciosa apresentam várias atividades 

especializadas com o mesmo valor. 

Outro fator encontrado nessa época é a complementação de duas teorias, a Condutista 

e a das Sociedades de massa, com grande influência do período pós-guerra. Para 

contextualizar, podemos dar como exemplo o impacto que a transmissão no rádio de A 

Guerra dos Mundos, de Orson Welles, causou nas pessoas. Alguns elementos tornaram-se o 

objeto de estudo de Laswell, como propaganda de caráter político, expansão dos meios de 

comunicação, opinião pública e campanhas publicitárias. Ele especializou-se em pesquisa de 

análise de conteúdo e desenvolveu o método quantitativo. A técnica foi concebida para 

estudar a mensagem da mídia já existente na época. 

O modelo de Laswell, publicado em 1948 no artigo “Estrutura e Função da 

Comunicação na Sociedade”, marcou o início das normas que gerenciam a atribuição dos 

meios de comunicação de massa. Para Mattelart (1990), o papel do meio de comunicação é 

“supervisão ou vigilância do contexto social, correlação das diferentes partes da sociedade em 

resposta a este contexto e transmissão da herança social de uma geração para outra. [...] a 

partir dessa sociologia, definem-no como funcionalista” (MARTTELART, 1990, p.40). 

Laswell entende a comunicação como prática e usa as seguintes perguntas: Quem? Diz 

o quê? Em que canal? Para quem? Com que efeitos? para realizar uma análise detalhada do 

processo e divide-os em parcelas separadas. Muitos autores consideram a teoria apenas como 

um recurso em oposição a essa ideia. Uma pequena porção considera apenas como uma 

norma que estabeleceu a fundamentação para as pesquisas em comunicação. 

Sobre a influência no campo dos receptores, todos entram em acordo ao enfatizar os 

efeitos que os meios de comunicação causam. O padrão permite ampliar o campo da 

recepção. “A comunicação é sempre pensada como tendo um efeito sobre o receptor, que é 

alvo de sua influência e persuasão, o que para os críticos traz como consequência que os 

efeitos identificados analiticamente podem ser sempre exagerados” (ESCOSTEGUY, JACKS, 

2005, p. 28-29). 

O modelo não considera o retorno do processo de comunicação entre a mídia e a 

audiência. Para verificar os procedimentos onde acontece a mediação, faz o uso de um recurso 

que refere-se à relação entre os meios e a audiência. Claude Shannon, matemático americano, 

cria a Teoria Matemática da Comunicação. E assim surgiu, em meio aos estudiosos, como 

encaminhar um número expressivo de informações através de um canal e como avaliar a 

eficiência do mesmo em transmitir o conteúdo. O protótipo de Shannon expõe de maneira 
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direta como ocorre o processo da comunicação ao analisar cinco funções detectadas durante o 

trajeto. Entre as funções, foi identificado um problema, tido como ruído. O trajeto em questão 

pode ser descrito da seguinte forma: o emissor é considerado o ponto inicial do processo, é ele 

o detentor da informação e que produz uma mensagem; Por sua vez, a mensagem é 

transmitida para o público através de um canal; A audiência, no caso o receptor, recebe a 

mensagem e como consequência efetua a interpretação do conteúdo. 

A análise da propagação da mensagem leva em consideração os elementos 

informação, redundância, entropia, convenção, código e feedback. Outros autores, como Fiske 

(1990), consideram o modelo de Laswell uma forma de entender a comunicação como a 

transmissão da mensagem. A conclusão que Laswell chegou é que, se algum dos elementos 

for trocado, o efeito apresentado é completamente diferente do esperado. 

O padrão criado por Shannon-Weaver foi o que exerceu a maior influência nos estudos 

sobre a audiência. A questão central da teoria era os efeitos e a sua aplicabilidade. Em 

contrapartida, Armand e Michèle Mattelard (1999)  indicam que essa vertente esta ligada à 

teoria da informação. Dessa forma, pode-se adequar as técnicas para esclarecer a estrutura da 

irradiação da mensagem. 

A perspectiva dos usos e gratificações analisa o que as pessoas fazem com os meios de 

comunicação. Ela é relacionada com a dos efeitos limitados. Nos anos de 1940, entre os 

diversos estudos, o pioneiro foi o de Herta Herzog, que apurou a satisfação que o rádio 

proporcionava aos seus ouvintes. Ela identificou que o meio de comunicação servia para um 

fim além do lazer, como, por exemplo, o aconselhamento, como ser uma boa mãe e dona de 

casa. 

A teoria apresenta quatro fases para concretizar seu desenvolvimento: análises 

descritivas; construção de tipologias; análise explicativa e sistematização de teorias. McQuail 

e Windhal (in ESCOSTEGUY, JACKS, 2005, p. 31) constataram somente duas fases, a 

clássica e a moderna. A Clássica foi apurada no Bureau of Applied Social Research, em Nova 

York, pelo estudioso Paul Lazarsfeld. Ele identificou os traços característicos de ouvintes de 

rádio. A área de estudo procurava ressaltar a interpretação dos membros da audiência e 

Lazarsfeld verificou a necessidade, orientação e característica social e individual dessas 

pessoas. 

Nos anos de 1960 início dos anos 1970, começou a fase nomeada de moderna e uma 

de suas características era a ideia contrária ao primeiro período. Mas ela continua a salientar 

os estudos da audiência, onde o indivíduo é responsável por suas preferências e 
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interpretações. Essa concepção tem como meta chegar à resposta da pergunta “o que as 

pessoas fazem com os meios?”. 

O estudo sobre uso e gratificação segue a orientação que:  

 

as necessidades tem origens sociais e psicológicas, as quais geram expectativas em 

relação aos meios de comunicação que conduzem a diferentes padrões de exposição 

a eles, resultando em certas necessidades e gratificações ou outras consequências 

não pretendidas (MCQUAIL, WINDHAK, 1996, p.134). 

 

 

 O professor McQuail (1997), de forma simples, explica esse processo da teoria dos 

usos e gratificações. De acordo com o autor, o conteúdo e a mídia são designados conforme 

os seus “objetivos e satisfações específicos”. O público que compõe a audiência é ciente do 

que lhe é necessário, claro ao conteúdo relacionado aos meios de comunicação em 

“circunstâncias sociais (compartilhadas) e pessoais (individuais) específicas” (MCQUAIL, 

1997, p. 71 in ESCOSTEGUY E JACKS, 2005, p. 32). 

Podemos concluir que os membros da audiência são pessoas ativas que apoiam suas 

decisões segundo sua bagagem anterior. Ele ainda observa que esse uso dos meios de 

comunicação compreende suas necessidades diárias. Em sua reestruturação foi acrescido mais 

alguns elementos de análise, como: 

 

a percepção das necessidades como problemas a serem resolvidos (cuja motivação o 

uso dos meios é a consciência da possibilidade de uma solução) e confrontação entre 

gratificações esperadas e obtidas (considerando as crenças e valores no que se refere 

a tais necessidades (ESCOSTEGUY, JACKS, 2005 p.32) 

 

 

Encontra-se nessa vertente a distinção entre a experiência cultural e a informacional, o 

obter dos meios de comunicação ou as escolhas que a audiência faz entre essa numerosa 

opção de produtos midiáticos. Uma série de estudos contemporâneos aponta três funções 

essenciais para os meios de comunicação: a busca por informação, a diversão e o 

aperfeiçoamento da identidade cultural. 

A meta nesse caso é adquirir por meio da mídia o que não foi possível por outros 

artifícios. De acordo com McQuail, há um erro ao tentar achar padrões para a seleção e uso 

dos meios., bem como o vínculo entre preferência, escolha e avaliação. Os autores citados 

anteriormente divergem sobre a metodologia aplicada a esse estudo. Eles reconhecem a 

utilização de um questionário simples além da pesquisa etnográfica e a técnica de survey. 

Jensen e Rosengren (1990) explicam que tem acontecido uma discordância sobre como lidar 

com o conteúdo transmitido pela mídia. Percebe-se a importância em conceituar o conteúdo 
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dos meios de comunicação, concordância com a audiência e a necessidade em estudar o uso 

do conteúdo das mídias através da análise de conteúdo. 

Os estudos literários surgem como importante herança, e o destaque fica por conta do 

conceito de leitor que apresenta uma visão da audiência que consome a mídia inscrita. A 

vertente supre o aparecimento das formas literárias no ocidente e pode ser aliada a explanação 

dos textos com o objetivo de adquirir conhecimento ou estético.  

A regra de interpretação é uma maneira de representar tanto a vida social quanto a 

cultural. Tudo isso acarretou a leitura como uma maneira dos indivíduos sentirem um prazer 

pessoal. Uma de suas funções é provar e também explicar como a literatura promove uma 

experiência estética que supera o tempo e o espaço. Na opinião de Jensen e Rosengren (1990), 

esse empenho origina a “ação normativa” para auxiliar na educação das pessoas em sua 

transformação em leitores. A prática discutida permite que respondam a uma tradição 

literária, apesar desta não configurar  uma pesquisa literária. 

A área de pesquisa dos estudos literários divide com a teoria dos efeitos o 

entendimento que o resultado faz parte da estrutura da mensagem.  

 

Isto porque a crítica literária vê a obra como uma configuração governada por 

formas linguísticas e estruturas retóricas dotadas de regras próprias, as quais em seu 

conjunto definiriam um gênero,, a partir de critérios da estética e da 

hermenêutica”(ESCOSTEGUY, JACKS, 2005, p.35). 

 

 

Por isso, os estudos literários estariam mais próximos do questionamento feito na 

teoria dos efeitos porque, na verdade, o que interessa aos estudiosos é entender o que a 

estrutura do texto causa no leitor. Ela analisa a recepção proveniente dos textos. A análise 

literária interpreta os dados conforme a tradição literária onde a obra está incluída, mesmo que 

certos pontos tenham como objetivo o leitor. 

Assim, esta perspectiva preocupa-se em deduzir o perfil do leitor embasado no 

discurso ou na sua tradição literária. Quando seu caráter é empírico, o destaque é dado à 

leitura individual e não aos receptores definidos. Desta maneira, o modelo social em que a 

literatura é produzida oferece uma estrutura abstrata para análise. Entre as vertentes que 

compõem os estudos literários, está a estética da recepção constatada na Escola de Constança, 

na Alemanha. O pioneirismo nos trabalhos é de Hans Robert Jauss, entre outros. Eles foram 

inspirados pelos acontecimentos políticos e culturais nos anos 1960, que afetaram não só o 

meio universitário quanto à pesquisa literária. 



19 

 

O segmento leva em consideração que a estética da recepção tem sua origem em 

vários setores e motivou inúmeras outros. Ela salienta que a literatura é uma parte 

significativa da comunicação e toma como suposição o ângulo do produtor, leitor e o diálogo 

entre eles. Jauss, em uma de seus principais estudos, pressupõe a ligação entre leitor e obra. O 

leitor de cada geração atualiza o histórico da obra que determina a recepção. Dessa maneira, o 

leitor pode reagir de modo diferente a respeito de um texto “mas a recepção é um fato social, 

uma medida comum, localizada entre as reações particulares”. (ESCOSTEGUY, JACKS, 

2005, p.36.). 

 

1.2 A RECEPÇÃO NA AMÉRICA LATINA 

 

No final dos anos 1960, surgiu na América Latina uma literatura que relatava o 

expansionismo dos Estados Unidos e que acreditava que o receptor era um ser passivo diante 

dos meios de comunicação de massa. A Teoria da Dependência tinha como pretensão explicar 

os efeitos tardios da industrialização nos países latino-americanos. Inspirada na vertente 

citada, foi gerada a Teoria da Dependência Cultural, que ganhou muito destaque no cenário 

internacional. Essa linha de pesquisa considerava a realidade, por isso, contou como enfoque 

principal durante muito tempo. 

Esta prática passou por muitas críticas nos anos 1980 e, a partir desse ponto, as 

pesquisas comunicacionais começaram a passar por mudanças. Os motivos que provocaram 

as modificações foram o pensamento constante sobre a produção da comunicação 

internamente, além das Ciências Sociais. O aperfeiçoamento na área metodológica e teórica 

no âmbito da comunicação é a consequência da mudança comportamental cultural dos 

indivíduos, onde podemos incluir a globalização e a transformação na prática social. 

Nesse ambiente, aparece uma nova linha de pesquisa que favorece o vínculo entre a 

comunicação e a cultura. Ela tem como pretensão observar o relacionamento das pessoas com 

os meios de comunicação. O aparecimento desse pensamento surge com conexão ao contexto 

histórico da época e os estudos na área. Por esse ângulo, foi associada uma ponderação 

alternativa “às análises funcionalistas, semióticas e frankfurtianas, predominantes até então” 

(LOPES, 1999, p. 13 in ESCOSTESGUY E JACKS, 2005, p.53). 

Martín-Barbero (1991) reconhece uma série de fatores culturais e sociais para uma 

nova produção de sentido na sociedade latino-americana da época. A publicação do artigo na 

Revista Diálogo de La Comunicación destacou a importância que a reestruturação teórica 

adquiriu sobre a maneira de relacionar-se dos meios de comunicação e os receptores.  
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O aporte teórico latino-americano emergiu da incapacidade dos modelos americanos 

em relatar o cotidiano dos indivíduos em correlação com as mídias de massa. Juntamente a 

esses fatores somam-se duas causas para essa transformação no suporte teórico: as 

“experiências culturais e os fatos sociais específicos”. Contribuíram ainda as mobilizações 

populares que visavam apossar-se de bens e serviços e pediam ao governo que acatasse as 

suas demandas sociais. 

Sobre os pesquisadores que concentraram-se a analisar o Sistema de Comunicação, 

Orozco (1997 in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p. 54) afirma que um movimento lutou 

para a “desideologização dos estudos em comunicação”, salientando a vertente dos estudos 

empíricos. Assim, foi reestabelecida a função do sujeito na relação dele com os meios de 

comunicação e criados os estudos latino-americanos em recepção. Para melhor compreender 

essa vertente, ela ganhou a terminologia de Pesquisa da Audiência. 

Os estudos que analisavam o vínculo entre os meios de comunicação e a audiência 

foram de fundamental importância. Tal linha de estudos argumenta “que a recepção não é 

apenas uma etapa do processo de comunicação. É um lugar novo, de onde devemos repensar 

os estudos de comunicação” (MARTÍN-BARBERO in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, 

p.54). O estudioso foi grande incentivador da linha de pesquisa, além de desenvolvê-la. Ele 

considera que a linha investigativa de recepção da América Latina é baseada em quatro 

elementos: “os estudos da vida cotidiana, os estudos sobre consumo, os estudos sobre estética 

e semiótica da leitura e estudos sobre a história social e cultural dos gêneros” (MARTÍN-

BARBERO in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p. 58). 

A pesquisa de recepção, principalmente as modificações na área da comunicação, 

considerou o contexto da cultura popular para elaborar uma vertente teórica para um 

pensamento onde ocorre o deslocamento das mídias às mediações.  Esta é a justificativa usada 

pelos teóricos brasileiros. O cenário internacional acabou por adotar esta configuração da 

teoria. Para os pesquisadores internacionais, a renovação teórica destaca como a cultura 

popular foge ao modelo industrial midiático internacional e atende a solicitação popular. 

White (1994 in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p.55) diferencia o trabalho de 

Martín-Barbero na apresentação da Teoria da Mediação, bem como acentua uma outra 

categoria instituída pelo autor: a mestiçagem cultural. Alguns trabalhos do pensamento latino-

americano analisam a noção de hegemonia, embasados na percepção de frentes culturais. E 

também o trabalho de Orozco, que analisa diálogo entre os diferentes grupos e o quadro da 

recepção televisiva. Mas, para que os estudos de recepção na América Latina conquistassem 

esse destaque, foi necessário muito tempo para se desligar dos estudos efeitos. É preciso 
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esclarecer que, para validar seu valor, os estudos de recepção tiveram muito trabalho em meio 

a outras teorias. 

 Essa vertente de pesquisa surgiu em um momento destinado aos estudos dos meios e 

precisou resistir para não desviar à linha culturalista. O aparecimento aconteceu durante uma 

série de circunstâncias relativas ao campo científico e propiciou um debate latino-americano. 

Tal tendência priorizou outras perspectivas, como o contexto, interação, sujeitos e os estudos 

de recepção. Para Orozco, a grandeza na produção do subcontinente é estabelecida quando há 

uma interação:  

 

Entre os estudos que foram realizados antes da década de 1980, sob influência das teorias 

funcionalistas e semiológicas, e os que desenvolveram a partir das apropriação do conceito de 

hegemonia, concebido por Gramsci, compondo uma visão cultural dos meios de comunicação 

(OROZCO, 2002, p.16 in ESCOSTEGUEY E JACKS, 2005, p. 56). 

 

 

É nessa situação que aparecem as principais linhas metodológicas, que evidenciam a 

prática do indivíduo e o seu convívio com os meios de comunicação. Contudo, nem todas as 

áreas de pesquisa podem ser consideradas estudo de recepção e sim como um ponto de vista 

que averigua a experiência do sujeito. Algumas dessas linhas de pesquisa firmaram-se como 

teoria conceitual e metodológica. 

Entre as linhas de pesquisa, a que melhor se aplica no estudo proposto é o Uso Social 

dos Meios. A teoria instituída por Martín-Barbero tem como objetivo o vínculo entre os meios 

de comunicação e os receptores. Ele examina a associação das práticas comunicacionais e os 

movimentos sociais, percebida através das “distintas temporalidades e pluralidades de 

matrizes culturais” (ESCOSTEGUY, JACKS, 2005, p. 65), desenvolvendo a concepção das 

mediações. 

É nessa situação que aparecem as principais linhas metodológicas, que evidenciam a 

prática do indivíduo e o seu convívio com os meios de comunicação. Contudo, nem todas as 

áreas de pesquisa podem ser consideradas estudo de recepção e sim como um ponto de vista 

que averigua a experiência do sujeito. Algumas dessas linhas de pesquisa firmaram-se como 

teoria conceitual e metodológica. 

A ideia nasce com o propósito de interpretar a introdução das classes populares no 

cenário de desenvolvimento da modernização, o que proporciona o nascimento de novas 

identidades culturais e atores sociais através das tecnologias da comunicação. Ao sugerir uma 

nova abordagem para o processo comunicativo, Martín-Barbero explica que nesse contexto 

das práticas sociais o receptor é considerado um produtor de sentido e o cotidiano é o espaço 
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essencial da pesquisa. A comunicação é percebida “a partir da cultura e atravessa sua proposta 

de investigação de uma aproximação antropológica, pois o cotidiano tem valor histórico para 

compreender a sociedade” (ESCOSTEGUEY E JACKS IN ESCOSTEGUY 2004). 

O uso que o receptor faz do conteúdo depende da sua situação sociocultural e, a partir 

da apropriação, ele é reelaborado e ganha um novo significado. Como Martín-Barbero 

considera o receptor também um produtor, ele revê a noção de consumo.  

 

Não é só reprodução de forças, como também produção de sentidos: lugar de uma 

luta que não se esgota na posse dos objetos, pois passa ainda mais decisivamente 

pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e 

dispositivos de ação que provêm de diferentes competências culturais (MARTÍN-

BARBEIRO, 2003, p. 231). 

 

 

Para recolher as experiências culturais onde elas acontecem, o autor propõe verificar 

três formas de mediações: “a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência 

cultural”. A mediação deve ser compreendida como uma maneira de afastar-se do argumento 

contrário e assim ultrapassar a oposição entre produção e consumo. No esquema 

epistemológico de Martín-Barbero, ocorre a modificação de onde as perguntas sobre 

comunicação serão feitas, por isso, ele revê a suposição do processo de comunicação. 

Para o espanhol naturalizado colombiano, as mediações executam novos significados 

sociais ao conteúdo dos meios, o que facilita a compreensão das interações entre a produção e 

os receptores. As mediações reorganizam a forma como o receptor (ouvinte) enxerga a 

realidade onde está inserido. A centralidade do estudo é concentrada no deslocamento da 

atenção para onde o sentido é produzido. É nesse local que acontecem as práticas sociais que 

podem se dar pela sociabilidade, ritualidade ou tecnicidade. A primeira tem a ver com a 

apropriação cotidiana dos meios de comunicação e a forma como acontece essa interação. A 

segunda trata da maneira como essa sociabilidade é adquirida na investigação dos sentidos. E 

a última interliga o discurso às práticas sociais. Em poucas palavras, a técnica é o que 

converte a prática social em novos modos de sociabilidade.  
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2 RADIOJORNALISMO COMUNITÁRIO  

 

2.1 A COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

A comunicação popular difundida no Brasil corresponde a uma forma alternativa de 

comunicação. A sua base nasceu de movimentos populares no país, nas décadas de 1970 e 

1980. Uma das características do processo de comunicação aflora da atuação das classes 

subalternas. Essas ações de mobilização coletiva desenvolvem seus próprios canais de 

comunicação para difundir suas ideias. Podemos citar, como exemplo, a comunicação ligada 

aos movimentos populares da igreja católica. 

 Podemos denominar a comunicação popular de alternativa, participava, horizontal, 

comunitária e dialógica. O uso de qualquer um dos termos referidos depende do “lugar social 

e do tipo de prática” (PERUZZO, 2006, p.2) a ser desempenhada. Não podemos esquecer que 

esses movimentos têm fundamentos políticos. A parcela excluída da sociedade vê nessa forma 

de expressão um meio de alcançar seus interesses e preenche as necessidades políticas. 

 Como modo de ordenar esse tipo de comunicação no território nacional, passou-se a 

usar a terminologia Comunicação Comunitária. O segmento engloba conceitos e práticas 

típicas da comunicação popular. Originalmente, a palavra popular significou “comunicação 

do povo”. Organizações e movimentos sociais utilizam ela para as estruturas existentes. As 

referentes pesquisas da área visam a “compreender esse fenômeno na vida dos latino-

americanos e caminhar junto na busca comum das utopias libertárias. Essencialmente, essa 

comunicação a partir do social buscava alterar a inércia histórica que empunhava dimensões 

sufocantes, através da vocação libertadora que se nutria por uma multiplicidade de 

experiências comunicativas” (REYES in FESTA, 1995, p. 131-132). 

 Kaplún (1985 in PERUZZO, 2006, p.3) alega em seus estudos sobre a comunicação 

popular que ela é uma “comunicação libertadora, transformadora” (1985, p.17), que têm o 

povo como produtor e consumidor. Ele ainda ressalta as características educativas do modelo 

comunicacional, entre elas, a que a mensagem produzida deve esclarecer o povo sobre a 

realidade e permitir a reflexão. 

 Entre as primeiras publicações no país, podemos destacar Festa, que contribuiu para a 

pesquisa na área da comunicação popular. A autora afirma que essa linha de estudo origina-se 

dos movimentos sociais, em especial o sindical e o operário. Um dos conceitos iniciais sobre 

a prática comunicativa foi a de Gimenez. Para ele, essa comunicação alternativa modifica a 

alternativa. O formato permite que a próprio emissor e receptor transmita suas ideias. 
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 O método de expressão popular pretende melhorar as condições de vida de quem 

participa dos movimentos sociais. O espaço possui um caráter para reivindicação dos seus 

direitos. Com isso, a sociedade pode se tornar igual e justa. Com a chegada do século XXI, 

veio a reelaboração das práticas dos movimentos sociais e estimulou o surgimento de novas 

modalidades “tanto no nível midiático como no econômico e político-ideológico” 

(PERUZZO, 2006, p.4) 

 Com a acessibilidade dos meios de comunicação, após vários anos de luta, foi 

verificado o aumento das emissoras de televisão e rádio. As estações de rádio de caráter 

popular funcionam em baixa frequência e ganham a denominação de Rádios Comunitárias. 

Ainda no presente trabalho, as rádios comunitárias ganham destaque e suas trajetórias são 

abordadas. 

 As mudanças que ocorreram para a democratização da comunicação iniciaram no 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). O evento provocou a 

modificação no conceito de comunicação proveniente dos movimentos populares.  Essa forma 

de comunicar-se dirigida às minorias expandiu a abrangência aos meios de comunicação de 

massa, bem como a linguagem e conteúdo. O avanço das tecnologias contribuiu e apropriou-

se dos movimentos populares. 

 Na metade da década de 1990, os movimentos populares começaram a efetuar uma 

comunicação diferenciada, conhecida como Comunicação Comunitária. O princípio é 

baseado no coletivo e, como cita Peruzzo, existem vários exemplos de “projetos coletivos de 

desenvolvimento social por meio da comunicação” (2006, p.5). A maioria das propostas de 

ações comunitárias é direcionada a crianças e adolescentes e mescla mídia comunitária e 

alternativa. O propósito é estimular o desenvolvimento da cidadania e a autoestima em 

localidades de baixa renda. 

 Uma das abordagens apresentadas na mídia tradicional é a de temas antes exclusivos 

dos canais populares e alternativos. A programação regional e local ganha destaque nas 

emissoras, em especial na radiodifusão. A televisão abriu espaço para iniciativas com função 

de propagar a educação informal, cultural e o desenvolvimento social. Como já foi dito no seu 

primórdio, a comunicação popular tinha em sua essência o caráter político-ideológico e de 

contestação. Atualmente, o espaço é usado para discursos e uma experiência mais realista. 

 Pode-se notar que, muitas vezes, a comunicação popular, alternativa e comunitária 

possibilita a convergência e confusão. Esta confusão concebeu um conceito que  torna as 

nomenclaturas sinônimos, mesmo que eles apresentem pontos peculiares entre si. O material 
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produzido por elas desempenham um opção diferente de informação tanto no conteúdo quanto 

pela abordagem. 

 Salientamos que a comunicação popular provém da palavra “povo”. Wanderlei (1997) 

explica que o termo tem múltiplos significados e “um conceito sempre em transformação que 

contém rica negatividade e está sempre em oposição aos que se apresentam como antipovo, os 

opressores ou aqueles que contradizem as necessidades e interesses da maioria”. 

 As comunicações popular e comunitária são providas de vários significados, mas nesse 

contexto a que melhor se aplica é a que tem o povo ( entre iniciativas coletivas e organizações 

populares) como personagem  principal e o destinatário da mensagem. Em outras palavras, a 

comunicação comunitária refere-se ao “canal de expressão de uma comunidade (independente 

do seu nível socioeconômico e território), por meio do qual os próprios indivíduos possam 

manifestar seus interesses e suas necessidades mais urgentes. De ser um instrumento de 

prestação de serviço e formação do cidadão, sempre com a preocupação de estar em sintonia 

com os temas da realidade local” (DELIBERADOR, VIEIRA, 2005 in PERUZZO, 2006). 

 Uma das particularidades desse sistema se dá no fato de os processos comunicacionais 

conceberem como eixo os princípios públicos. Em detalhes, as rádios comunitárias não 

possuem fins lucrativos, permitem a participação ativa da comunidade e contam com uma 

propriedade coletiva. Pela lei, emissoras com esses propósitos devem transmitir programas de 

cunho educativo, cultural e de cidadania. Elas englobam, além do direito à informação, a 

liberdade das pessoas de acessarem os meios de comunicador como receptor e o emissor do 

conteúdo produzido. Assim, o cidadão compõe os processos educomunicativos e desenvolve a 

concepção de cidadania.  

 Apesar de a mídia comunitária considerar mais os conceitos referentes à comunidade, 

todo o processo de comunicação contribui para a produção e transmissão da mensagem. 

Precisamos esclarecer que a comunicação comunitária está diretamente ligada à concepção de 

comunidade. Então, faz-se necessário uma rápida explicação sobre o que é uma comunidade. 

Entre os conceitos existentes, destacamos a abordagem de Dascal e Zimmermann sobre 

“comunidade universal”. Na teoria elaborada, as barreiras seriam suprimidas entre os homens. 

Já Buber destaca a natureza concreta do “pequeno circulo” que a comunidade emergia. Para o 

estudioso, as pessoas da comunidade universal estão conectadas por uma vivência comum. 

Buber assegura que:  

 

uma grande associação humana só pode ser dominada comunidade quando for 

formada por pequenas comunidades vivas, por organismos celulares fortes em 

coexistência sem mediação, que entram em relação direta e vital, uns com os outros, 
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com seus membros o fazem, e que se unem em vista dessa associação igualmente de 

modo direto e vital [...] urge libertar a verdadeira vida entre os homens. É imperativo 

o renascimento da comunidade, da comunidade da vila, da cooperativa, do 

companheirismo, da união religiosa (BUBER, 1987, p.56). 

 

 

 Para MacIver e Page (1973), a comunidade é o lugar onde um grupo independente do 

tamanho divide as condições básicas de vida em comum. O fator que define comunidade é 

que alguém pode viver completamente nela. Os autores também afirmam que os conceitos 

podem ser flexíveis e listam as “bases de uma comunidade”: 1) Localidade: uma comunidade 

ocupa sempre uma área; e 2) Sentimento de comunidade: existência de uma coesão social que 

dá um caráter de comunidade. (MACIVER, PAGE, 1973, p.122 - 124). 

 Peruzzo explica que a concepção de comunidade teve como padrão a sociedade 

agrária. A contínua transformação na sociedade requer uma atualização do termo comunidade.  

Algumas das particularidades que caracterizam comunidade envolvem a proximidade 

geográfica ou residencial, e o pertencer a uma etnia. A constante mudança na configuração 

está fortalecendo o sentimento de agregação e participação do indivíduo. Então, é normal 

observar a mobilização de variados movimentos e organizações populares. Em resumo, esse 

conjunto de ações visa ampliar o direito à cidadania das minorias. 

 A questão da cidadania também está diretamente ligada à comunicação comunitária. A 

educomunicação, fabricação na educação informal, é detectada em ações promovidas pelas 

camadas menos favorecidas. Nos últimos anos, as ações produzidas pelo terceiro setor 

evidenciaram a existência de uma comunicação diferenciada. Ao participar de atividades 

como essas, voltadas ao interesse do grupo, o indivíduo é introduzido no processo de 

educação informal. Todo o sistema contribui para a reconstrução do significado de cultura 

popular e cidadania. 

 O tipo de manifestação popular detectada é significativo no Brasil e América Latina. A 

ocorrência dá-se pela grande particularidade da minoria da população excluída dos locais. Há 

mais de vinte anos, o país vivenciou uma importante modificação social.  Precisamos 

esclarecer que o vínculo é identificado na questão da “educação para cidadania”, oriundo do 

envolvimento das pessoas nos meios de comunicação comunitária. “Cidadania diz respeito à 

nacionalidade: o direito de pertencer a uma nação. Para além dessa nação, cidadania incorpora 

a garantia de se ter: A) Proteção Legal -  na perspectiva da igualdade, como a de que todos 

são iguais perante à lei; B) o direito de locomover-se – ir de um lugar para o outro livremente; 

C) participação política – votar e ser votado, interferir na vida política; D) direito de 

expressão” (PERUZZO, 1998, p. 283 - 286). 
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 Cidadania tem origem na compreensão do que é sociedade. Rousseau desenvolveu, no 

século XVIII, uma concepção do que se trata a cidadania. O filósofo afirma que cidadania 

origina-se na noção grega de “pólis” (cidade). A visão compreende um direito coletivo que 

auxilia o desenvolvimento da individualidade e supõe a ação política e a socialização. A 

legislação procura priorizar dois princípios, a igualdade e liberdade, que levam em conta o 

direito e o dever da pessoa. 

 A pólis configurava-se como uma sociedade politizada, onde o âmbito público era 

mais valorizado que os assuntos provados dos cidadãos. O fundamento baseava-se na 

liberdade coletiva. Já o problema que envolve a cidadania está em quem pode praticá-la e 

como. O tema está no acesso aos recursos sociais e aos direitos dos cidadãos. A conquista 

refere-se à elevação da pessoa para a categoria de súdito, redefinindo o grau de envolvimento 

do indivíduo onde é verificada a maior participação dele na sociedade. A diferença de 

cidadania na Grécia antiga e hoje em dia depende do tamanho do ambiente da comunidade 

política dos indivíduos. Nas cidades, atualmente, o suporte de cidadania é a predisposição em 

participar dos processos políticos. O cidadão, como refere-se Peruzzo (1999, p. 207), “é uma 

construção social que vem modificando ao longo da história, numa extensão que varia 

conforme os países”. Na sociedade moderna, essa configuração é baseada na votação 

universal onde todos são iguais de acordo com a lei. 

 A educação necessária para a transmissão dos valores à crença para as futuras gerações 

é educar as pessoas para a convivência social, bem como passa a noção de cidadania e a 

prática dos direitos e deveres do indivíduo. A escola tem o papel de preparar o estudante para 

a vida profissional e estimular os direitos civis, políticos e sociais. O processo de formação de 

um cidadão é compartilhado pela família, meios de comunicação de massa, Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) e Igreja. 

 A sociedade tem sofrido a influência de vários meios de comunicação, entre eles o 

rádio e a televisão. É evidente que parte do material divulgado na mídia é absorvida pelas 

pessoas. Logo, a comunicação é algo cada vez mais presente na vida do ser humano. Desse 

modo, ela apresenta uma forma de educação informal presente nas situações cotidianas. É 

dessa forma que as pessoas interagem com seus semelhantes e as manifestações culturais nas 

dinâmicas sociais. É nessa linha de educação informal envolvendo a comunicação e educação 

que acontece a conquista da cidadania. As ações só ocorrem a partir do papel da comunicação 

desempenhada nos movimentos populares e comunitários. Elas apresentam como estratégia o 

interesse pelo coletivo. 
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 Os movimentos populares mencionam que as organizações das classes subalternas têm 

como objetivo melhorar a condição de vida através do alcance aos bens de consumo 

individual e coletivo. Peruzzo refere-se a esses objetivos como “direitos básicos de 

sobrevivência e participação política na sociedade” (199, p. 212). 

 A expressão Organização Não-Governamental (ONG) foi criada em 1940 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para designar entidades formais, privadas e sem fins 

lucrativos que recebiam ajuda financeira para realizar seus projetos sociais. As ONGs 

conquistaram grande representatividade na sociedade com trabalhos voltados para a área do 

assistencialismo. 

 Os movimentos sociais estão em constante transformação em relação ao contexto em 

que estão inseridos. Após o período de estruturação, começa a fase de parcerias com o setor 

privado e público como forma de unir forças e atender as demandas. As parcerias têm por 

finalidade propagar as ideias para um número maior de atores sociais. A própria mídia passou 

a divulgar as mensagens dos movimentos sociais e ONGs, em programas de cunho educativo, 

porém de tempo restrito. Um bom exemplo são os movimentos ambientalistas que obtiveram 

uma boa aceitação e a Ação da Cidadania Contra a Fome pela Vida. O último exemplo 

mobilizou mais de dois milhões de pessoas para melhorar a qualidade de vida das classes 

pobres. 

 Nota-se a redução entre a relação cultura política, movimentos sociais e cidadania. 

Podemos dizer que a cultura política inserida nessa forma de mobilização é a relação entre os 

atores sociais e a ordem social. Em outras palavras, é a transformação pela qual passam as 

organizações do gênero. Krohling (1997) realizou um estudo no estado do Espírito Santo e a 

pretensão foi “mostrar que o processo de redemocratização da sociedade brasileira colocou a 

ação de sujeitos individuais e coletivos como protagonistas principais da construção coletiva 

de diretores de cidadania”. 

 Os movimentos populares desenvolvem suas próprias maneiras de fazer a 

comunicação com uma composição a partir de ações sociais. Toda essa plataforma desenvolve 

um determinado processo educativo direcionado à educação.  O cenário mostra-se propício 

para as relações entre comunicação e educação. A essência para conseguir misturar educação 

e cidadania em movimentos sociais está na participação do público no processo 

comunicacional e no empenho das atividades concretas no ambiente onde é construída. 

O indivíduo mudou a postura em relação ao lugar na sociedade e passou a lutar por 

melhorias na condição de vida. A sociedade contemporânea é dotada de uma multiplicidade 

de movimentos sociais no espaço em que o cidadão exerce a cidadania. Os novos grupos 
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surgidos nos anos 2000 usufruem de uma nova forma de relacionar-se com os outros e novos 

assuntos porque lutar. À medida que esses movimentos articulam-se e formam redes de 

formação dos cidadãos, tomam o espaço no âmbito regional e nacional. As experiências 

desenvolvidas por eles ganham a denominação de comunicação popular ou comunitária. Por 

contar com características peculiares, estimulam a participação dos integrantes desses grupos 

sociais. Sendo assim, o receptor do conteúdo produzido pelos meios de comunicação torna-se 

emissor da mensagem. Por participar dos processos comunicacionais já citados, as pessoas 

adquirem o status de personagem principal da ação comunitária. E, consequentemente, 

passam a compreender o mundo de outra maneira e o modo de se relacionar com o mundo. 

Os meios de comunicação comunitária englobam apenas uma parte do processo de 

organização popular, além de participarem diretamente do planejamento, produção e gestão 

da mensagem. A eficácia dos programas radiofônicos estruturados em favelas, com o projeto 

de prevenção ao uso e o tráfico de drogas junto a jovens e crianças, é um bom exemplo de 

comunicação comunitária. 

 A participação das classes na produção e transmissão da mensagem nos veículos de 

comunicação comunitária as torna sujeito. E, a partir de ações como essa, estimula a produção 

de um material que normalmente chega às mãos do sujeito pronto. Os veículos organizados 

com essa função criam um espaço para o desenvolvimento da educação para a cidadania. 

Sabemos que a participação ativa nas diversas fases do processo de comunicação comunitária 

ainda é restrita a um pequeno número de experiências. 

 Mesmo produzida pela própria comunidade ou por representantes dos movimentos 

populares, tem a capacidade de contribuir para a formação da consciência crítica ou ampliar o 

conhecimento dos emissores e receptores. As pequenas conquistas da minoria contribuíram 

para a criação de seus próprios canais de expressão e o espaço na mídia tradicional para 

transmitir a sua mensagem. As reformulações promovidas pelas manifestações 

comunicacionais propiciaram a reelaboração da sociedade. Organizações comunitárias e 

ONGs fizeram o uso das novas tecnologias para complementar a transmissão da mensagem 

desejada. A situação é presenciada no espaço destinado para os programas produzidos por 

essas instituições. O público consumidor interessou-se por incluir temáticas ligadas com a 

realidade. Assim, a mídia viu-se obrigada a suprir a demanda para o público local ou o 

segmentado. 

 É notória a presença de inúmeros canais de televisão como estratégia de programação 

voltada para a informação, a cultura e a educação. Nesse mesmo período, proliferou uma 

quantidade enorme de emissoras de radiodifusão comunitária. O presente trabalho, por ter 
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como objetivo de estudo uma rádio comunitária, conta com uma recapitulação sobre o assunto 

até os dias atuais.  A rádio comunitária baseou-se nas emissoras de radiodifusão livre. As 

estações de baixa potência foram regulamentadas após muita pressão em 1998 no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Essa segmentação do rádio ainda encontra resistências do 

governo federal para obter a autorização para o seu funcionamento. Como solução, elas 

recorrem ao Judiciário para continuar no ar. 

 As pequenas comunidades pouco alfabetizadas ainda têm com base na transmissão das 

notícias a oralidade. Tudo isso, sem esquecer o papel do jornalismo escrito. Nos centros 

urbanos, essa comunicação dá-se de forma rápida e exerce um papel significativo na 

mobilização coletiva. De maneira estratégica, os meios orais, impressos e mediados 

complementam e auxiliam a comunicação comunitária. 

Como aponta o estudo, o rádio provou expressivas mudanças na forma de elaborar a 

comunicação comunitária. Uma das primeiras adaptações foi o sistema de alto-falantes,  que 

separou o a transmissão das mensagens. O regimento tinha como embasamento a 

regulamentação do rádio. As emissoras radiofônicas comunitárias, clandestinas ou livres, com 

suas pluralidades bem definidas, também ajudaram nas mobilizações das comunidades. Uma 

das mais salientes modificações é a oportunidade em trocar informações. As rádios se 

tornaram a maior fonte para as transmissões de notícias locais. 

 Para Henriques (2005), a corrente alteração na produção e circulação de informação e 

comunicação influencia, sim, as relações sociais. Já Thompson (1998) assinala que a mídia 

participa diretamente na elaboração do que ele chama de “mundo social”. A comunidade 

detém problemas que não podem ser resolvidos de modo individual e que necessitam da ajuda 

de outras localidades ou grupos que partilham das mesmas dificuldades. 

 É inegável que o desenvolvimento dos meios de comunicação e da urbanização 

transforma os modos de convivência entre os indivíduos e o próprio espaço. A inclusão de um 

meio de comunicação de massa como o rádio foi crucial para a descentralização das relações 

instauradas. Os avanços na área da comunicação atendem a nova configuração. Por ter se 

constituído como algo complexo, a comunidade apela para uma rede de mobilização que 

atenda a toda essa carência. 

 Antigamente, o acesso de informações das comunidades acontecia por intermédio de 

poucas vias. Na sociedade contemporânea, essas não são as únicas maneiras de realizar a 

entrada e saída de informações.  Outros fatores colaboraram para o avanço nesse aspecto 

como, por exemplo, a crescente evolução dos transportes e a melhor disseminação da 
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comunicação. Em pleno século XXI, é possível encontrar comunidades isoladas que, apesar 

de sua condição, conseguem multiplicar as formas de acesso de informações. 

 Então, quando associamos essas comunidades ao termo comunitário, além de 

acrescentar a ele uma conotação de alternativo, queremos afirmar que ali há um lugar de 

pertencimento. Os residentes da localidade assemelham-se aos demais e criam assim um laço 

de identidade. Portanto, a noção de comunidade ultrapassa a fronteira da territorialidade e 

fomenta a organização de novos grupos sociais. É encontrada, nessa forma de organização 

social nas comunidades, a problemática da diversidade. Faz-se necessário identificar ali uma 

base orientadora para realizar a mediação entre os grupos de minoria e o público receptor da 

mensagem que se deseja transmitir. 

 A mobilização social, segundo Henriques (2005), é “a reunião de sujeitos que 

pretendem resolver problemas e transformar uma dada realidade, em relação a uma causa que 

possa ser considerada de interesse público”. Um elemento importante a ser considerado como 

principal motivo para organização de um grupo é a política. A elaboração de uma democracia 

onde todas as pessoas possam participar de maneira igualitária requer uma estratégia de 

mobilização maior do que exercida no passado. Os temas de interesse público 

obrigatoriamente e de maneira igual devem ser discutidos entre governo e população. O 

empenho dos movimentos sociais em discutir temas de interesse popular gera a efetiva 

implementação de políticas públicas. 

 É identificável entre os grupos de mobilização social a competição pela atenção do 

povo, mas também é notável a articulação de projetos populares que têm em comum a luta 

pela mesma causa social. O resultado dessa união é a origem de uma “rede de colaboração e 

solidariedade” (HENRIQUES, 2005, p.9). O novo formato carece de uma organização no 

método de cooperação entre os atores sociais, além de desenvolver as possíveis ações que 

modifiquem a realidade social. A nova configuração requer um compartilhamento de 

informações sobre a causa em questão. Os movimentos sociais citados no texto não utilizam-

se apenas do ativismo para atingir o seu objetivo. Eles conseguem assimilar o conhecimento 

proveniente das ações programadas e adequar os ensinamentos dentro das lutas sociais. 

 A principal característica assinalada pelo grupo é a disputa por visibilidade para poder 

apresentar sua visão sobre a causa. A importância da mídia nessas mobilizações diz respeito 

ao fato de os veículos difundirem para o mundo o posicionamento dos grupos. Então, o 

projeto social precisa movimentar o maior número de informação para os atores difundirem 

seus propósitos durante a ação. A informação que falamos não é a proveniente dos 
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especialistas. Ela precisa ser traduzida para que uma expressiva porcentagem da comunidade 

entenda o problema levantado pela mobilização. 

 

2.2 O JORNALISMO COMUNITÁRIO 

 

Em primeiro lugar, é importante destacar que o jornalismo comunitário é confundido 

com o jornalismo popular, o de serviço, o de movimentos sociais, o alternativo e o de bairro. 

Apesar das distinções entre eles, salientamos que ambos os segmentos dialogam entre si. Para 

Felipe Pena: 

 

o jornalismo comunitário atende às demandas da cidadania e serve como 

instrumento de mobilização social [...] outra característica importante é o completo 

afastamento do ranço etnocêntrico. O jornalista de um veículo comunitário deve 

enxergar com os olhos da comunidade [...] deve fazer um esforço no sentido de 

verificar uma real apropriação dos processos de mediação pelo grupo (PENA, 2005, 

p.185-187). 

 

 

 

A imprensa pode ser considerada como comunitária quando é produzida pela 

comunidade onde atua e para ela. Toda sua estrutura e esquema do seu funcionamento são 

dedicados para a comunidade. As novas tecnologias podem possivelmente modificar a 

intenção da mídia comunitária e desviar o interesse pelo qual a comunidade luta. 

A proximidade entre os residentes da localidade é a principal marcar do gênero 

comunitário. Eles de modo geral dividem os problemas que a comunidade passa. Para tratar 

esses assuntos, é necessária uma linguagem de fácil percepção e entendimento para que o 

conteúdo da mensagem seja compreendido. O processo de construção, edição e administração 

da mensagem passa pela própria comunidade. 

Conseguimos identificar no jornalismo comunitário cinco características que 

compõem a atividade: a) valorização da realidade local; b) participação da comunidade 

durante todo o processo de produção; c) consagração das ideias da mobilização e da 

transformação; d) resgate de um viés pedagógico e educativo; e) articulação com a produção 

independente e de resistência. Vale a pena pensar com um pouco mais de profundidade sobre 

cada um dos itens” (SEQUEIRA E BICUDO, 2007, p.9). 

No jornalismo comunitário, as pautas priorizam o âmbito local e enfatizam os 

acontecimentos de uma área limitada. O fato de dialogar de perto com o público-alvo permite 

aprofundar a relação. Portanto, a proximidade geográfica tende a ganhar destaque no 

noticiário. Isso não quer dizer que notícias de domínio nacional fiquem de fora do jornalismo 
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comunitário. Geralmente, elas aparecem desde que estabeleçam relação entre a temática e o 

contexto local. Assim, os assuntos de ordem geral estimulam o debate, mas o foco deve ser 

sempre a comunidade, o local. 

Sequeira e Bicudo (2007) afirmam que a “narrativa precisa viabilizar estratégias 

capazes de criar vínculos, identidades e sentimento do pertencer” (2007, p.10) do indivíduo, e 

que ele seja reconhecido na notícia. O comunitário tem a capacidade de recortar um pedaço da 

realidade e inseri-lo em seu contexto de atuação. Ele deixa de lado a sua lógica ao incluir a 

comunidade na produção e transmissão da notícia. Em todo o longo processo de produção da 

notícia percebemos a participação ativa dos atores sociais. 

O indivíduo ganha a conotação de cidadão protagonista da ação mobilizadora. A 

hierarquia na transmissão da informação è rompida e o integrante da manifestação torna-se o 

emissor e também o receptor da mensagem. A participação do então protagonista da ação 

estimula as mobilizações e as lutas dos pequenos grupos para modificar a estrutura vigente. 

O jornalismo comunitário tem como proposta o discernimento da cidadania sobre os 

assuntos de interesse público. É claro que ele deve ser aliado a outras práticas para que a 

mobilização das classes de baixa renda apresentem resultados.  Conforme Sequeira e Bicudo 

(2007), a função social da prática é a “democratização a informação e incentivar as ações de 

cidadania”. 

A pretensão é formar uma sociedade crítica e de livre pensamento capaz de decidir 

sobre o que é de interesse. O que nomeia o veículo como comunitário é a proposta social 

apresentada. É nesse espaço que temas esquecidos pela mídia tradicional ganham destaque e, 

por sua vez debatido, ou também que as temáticas presentes na sociedade sejam abordadas de 

maneira diferente.  

Marcondes Filho (1987) denomina o jornalismo comunitário como o meio que 

conecta, atualiza e estrutura a comunidade a fim de realizar a sua proposta. Ele complementa 

a concepção ao dizer que ela auxilia na socialização do indivíduo. O autor compreende que os 

participantes das mobilizações são elementos importantes no jornalismo comunitário. 

Como podemos notar, esse tipo de jornalismo é concebido por princípios diferentes do 

jornalismo alternativo. Então, o que pretende-se com o gênero é “conscientizar, mobilizar, 

criar condições de educar os cidadão politicamente, além de informar e dar espaço para 

manifestações culturais do povo” (PERUZZO, 1998). O jornalismo comunitário deve seguir 

as características que o diferem de outros modelos jornalísticos, pois senão será o jornalismo 

tradicional. 
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2.3 O RÁDIO NO BRASIL 

 

 Para falar sobre as rádios comunitárias, um dos pontos desta pesquisa, sentiu-se a 

necessidade de relembrar como o veículo rádio chegou ao Brasil, suas mudanças e como uma 

parcela da sociedade apropriou-se desse meio de comunicação das massas para dar voz as 

suas necessidades e manter-se informado.   

 A radiodifusão sonora, como era chamada na década de 20, foi apresentada ao povo 

brasileiro através de um pedido da Repartição Geral de Telégrafos.  A primeira demonstração 

ocorreu durante os festejos do centenário da Independência do Brasil no dia 7 de setembro de 

1922, no Rio de Janeiro, a então capital federal. O público pôde ouvir o discurso do presidente 

Epitácio Pessoa de diversos pontos da cidade onde estavam distribuídos alguns alto-falantes. 

A demonstração dos norte-americanos interessou algumas pessoas, entre elas aquele que é 

considerado o “Pai do Rádio” no Brasil, o cientista e professor Edgar Roquette-Pinto. No ano 

seguinte, Roquette-Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Com a criação da 

emissora, ele pretendia perpetuar a cultura e a história do país aos pobres. De acordo com 

Federico, as entidades e associações tinham o propósito de:  

 

[...] além de divulgar os conhecimentos sobre o rádio, de angariar novos adeptos e 

até mesmo propiciar-lhes treinamento para se constituírem pelo menos em 

radioescuta. Os pioneiros eram indivíduos carregados de idealismo cujos laivos 

permaneceram ainda nos radioamadores atuais, sendo porém diferentes destes na 

medida em que não possuíam, na maioria das vezes, estações transmissoras 

(FEDERICO, 1982, p.33).  

 

 

 

 Umas das primeiras entidades a transmitir, porém sem frequência ou continuidade, foi 

a Rádio Clube de Pernambuco, em Recife.  Augusto Pereira e o empresário João Cardoso 

Aires compraram equipamentos de uma empresa norte- americana e começaram a transmissão 

de forma irregular em 17 de outubro de 1923.  

 Marcaram as primeiras transmissões da emissora regular considerada pioneira, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, conferências científicas, música erudita e análise dos fatos 

políticos e econômicos. O professor Roquette-Pinto viu no rádio “um instrumento de 

transformação” (FERRARETTO, 2001, P.98). A Rádio Clube e a Rádio Sociedade eram 

privilégio da alta sociedade. Denominadas como agremiações, a  manutenção ficava por conta 

das mensalidades pagas pelos ouvintes. As emissoras contavam com uma programação elitista 

e, deste modo, não atingiam as massas, como pretendia Roquette-Pinto quando trouxe a 

radiodifusão ao solo brasileiro. Outro fator que dificultava a disseminação do rádio era o 
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alcance limitado das emissoras controladas pela alta sociedade. Ao público, era imposta uma 

programação só de música clássica. As rádios funcionavam sem fins lucrativos e não 

utilizavam o artifício da publicidade. A autorização oficial para a veiculação de propagandas 

só ocorreu no ano de 1932, através de um decreto-lei. É também nesse período de implantação 

do rádio no Brasil que ocorrem as tentativas iniciais de transmitir informações aos ouvintes. 

Sobre as primeiras tentativas, Federico explica: 

 

Por volta de 1925, a Rádio Sociedade já emitia, além do Jornal da Manhã, efetivado 

por Roquette, que comentava as notícias dando um cunho de Jornalismo 

Interpretativo, pois se reportava ao evento comentado historicamente, fazia um 

apanhado geral da situação da época e preconizava sobre as tendências dos 

acontecimentos; o Jornal da meio-dia, o Jornal da tarde e o Jornal da noite já eram 

acompanhados de suplementos musicais e abrangiam páginas literárias, agronomia, 

esportes, seção feminina, doméstica e infantil (FEDERICO, 2001, p.38). 

 

 

 Após a regulamentação da publicidade, na década seguinte, surge um número 

significativo de emissoras de rádio em diferentes estados no país. A ação marcou uma nova 

fase na história da radiofusão brasileira. A partir da Revolução Constitucionalista, as 

emissoras paulistas mobilizaram-se contra o governo Vargas. A situação fez a sociedade 

perceber as possibilidades econômicas e políticas do veículo rádio. Até o início dos anos 

1930, as emissoras eram incluídas na legislação de telefonia e telegrafia sem fio.  Por algum 

tempo, Roquette-Pinto tentou manter sua principal ideia de expandir a cultura entre os 

ouvintes. Foi nessa época também que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro tornou a 

programação mais popular. Todos esses fatos culminaram para atingir novos públicos como, 

por exemplo, os analfabetos. 

 No começo da fase de estruturação, o rádio buscou se impor como veículo de 

comunicação e voltou a atenção para conquistar público e publicidade. Um dos decretos que 

oficializaram o sistema de radiodifusão brasileiro, obrigava as emissoras a destinar uma hora 

para a veiculação de um programa noticioso. Mais tarde, esse programa deu origem a Hora do 

Brasil. A função era divulgar informações, pronunciamentos do governo e música erudita. Por 

exigência governamental, o programa Hora do Brasil passou a ser obrigatório e transmitido 

em rede nacional todos os dias com duração de uma hora.  No início da década de 30, o que 

marcou foi o modo como Cesar Ladeira organizou a programação da Rádio Record. Os 

programas radiofônicos da época se popularizaram devido as transmissões direto de auditórios 

construídos nas emissoras, além de desenvolver a interação com o público. 
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 Já na década 40, Henrique Foreis Domingues introduz o roteiro nos programas 

radiofônicos. O programa Curiosidades Musicais foi o primeiro programa produzido e seguia 

o estilo norte-americano. Ele contava com roteiro e a participação de cantores, locutores, 

instrumentistas e radioatores. Segundo Luiz Carlos Saroldi, o Curiosidades Musicais iniciou o 

período de consolidação do rádio brasileiro. Nesta ocasião, houve a estreia do principal 

noticiário do país, o Repórter Esso, transmitido pela Rádio Nacional.  

 A fase de ouro, como foi denominado o apogeu da radiodifusão brasileira, começou 

com a ajuda dos Estados Unidos ao país para saldar a dívida com ingleses e franceses, bem 

como uma quantia em dinheiro paga em produtos. Assim, as empresas americanas 

encontraram uma forma para facilitar a entrada no mercado nacional. Desta forma, os 

profissionais brasileiros substituíram a maneira de fazer rádio pelo modelo americano. De 

acordo com Ferraretto, os programas da época eram voltados ao entretenimento dos ouvintes, 

com destaque para os programas de auditório, radionovelas e programas humorísticos. Com o 

envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o radiojornalismo conquistou espaço nas 

emissoras. No início dos anos 50, com uma audiência massiva, o rádio tornou-se a “primeira expressão 

das indústrias culturais” no país (FERRARETTO, 2001, p.115). 

 O grande destaque do período foi a Rádio Nacional, que se tornou o primeiro 

fenômeno da indústria de radiodifusão nos anos 40. Isso ocorreu quando o grupo do qual a 

emissora fazia parte passou a compor as Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União. 

Haussen (1997 in FERRARETTO, 2001) explica que o crescimento deve-se ao fato da 

emissora pertencer ao governo e mesmo assim continuar como uma empresa comercial. 

Portanto, os recursos vindos da publicidades eram investidos na própria emissora e garantiam 

uma programação sedutora para o público.   

 A programação radiofônica dos Estados Unidos inspirava os radialistas brasileiros 

desde a década de 30. Para atestar a influência da Nacional sobre os ouvintes, podemos 

descrever rapidamente uma dos fatos mais significativos que ocorreram naquela ocasião. Um 

avião da Força Aérea Brasileira tentou realizar um pouso forçado em Campo Grande (MT), 

um problema na rede elétrica deixou o aeroporto da região sem luz e impedia a manobra. O 

fato chegou ao conhecimento da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que pediu 

ajuda à Rádio Nacional. Um locutor transmitiu ao vivo uma mensagem pedindo aos mato-

grossenses que iluminassem a pista de pouso com os faróis de seus carros. 

 Conforme Ferraretto (2001), a “Rádio Nacional constituía-se, assim, em um 

importante instrumento de influência na opinião pública”. Mas o seu domínio não significava 

que ela era ouvida de modo exclusivo em todo o território nacional. O processo de decadência 
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do rádio ocorreu com o surgimento de um novo meio de comunicação, a televisão. No 

princípio, o novo veículo enfrentou dificuldades e não afetou as emissoras de rádio. A 

Nacional continuava aumentando seu faturamento, mas perdia profissionais para a TV. Esse 

processo atingiria também as concorrentes. No ano de 1955, rádio e televisão já disputavam a 

audiência de maneira igual. O que impedia as emissoras de TV de estruturar a programação 

era o fato de as grandes rádios possuírem contratos de exclusividade com os maiores artistas 

da época. 

  Outro fator atribuído ao final do apogeu do rádio foi a comemoração dos dez anos do 

Programa César Alencar. As festividades realizadas no Maracanãzinho reuniram cerca de 18 

mil pessoas. O acontecimento marcou o “último momento de afirmação popular nas relações 

do rádio com seus ouvintes” (FERRARETTO 2001, p.136).   

 

[...] O rádio passava pouco a pouco de teatro do povo para veículo sonoro de 

expectativas de ascensão social de novas camadas da classe média emergente, mais 

ligadas às subliminares mensagens econômicos-culturais da nova era de integração 

no universo do consumo internacional do que era a pobre realidade brasileira” 

(TINHORÃO, 1981, p.86). 

 

 

 Ao assumir como presidente da República, em 1956, Juscelino Kubitschek de Oliveira 

prometeu desenvolver o território nacional com o slogan “Cinquenta anos em cinco”. E 

também possibilitou o investimento externo como meta da industrialização. O momento 

econômico vivido no Brasil contribuiu para um relativo desenvolvimento da classe média. 

Temendo uma concorrência, Assis Chateaubriand tentou impedir que Kubitschek liberasse a 

concessão de uma emissora de televisão para a Rádio Nacional. 

 Como citado anteriormente, as perdas de verbas publicitárias nas emissoras 

radiofônicas motivou a migração dos profissionais para a televisão. Todos os fatores 

comentados até agora obrigaram ao rádio a encontrar novas estratégias para prender a atenção 

do ouvinte. Entram em ação “jornalismo, transmissões esportivas, serviços para a população e 

música gravada” (FERRARETTO 2001, p. 137). O transistor também foi incorporado à parte 

técnica do veículo. O aperfeiçoamento de tal aparelho, em novembro de 1954, facilitou o 

deslocamento do rádio a qualquer local pelas pessoas. Na mesma época, o receptor de bolso 

transistorizado chegou ao país. O aparelho foi popularizado nacionalmente nos anos 60. Em 

pouco tempo, o Brasil passou a fabricar o transistor. “Ele só atingiu seu apogeu em meados da 

década de 1960, devido às transmissões dos jogos da Copa do Mundo de Futebol, em 1962 e 

1966” (FERRARETTO, in João Mello). E, como em outros anos, o rádio sofreu mais uma 
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mudança. Antes fixo em apenas um local, por exemplo na sala de estar  na casa das famílias, 

agora o meio de comunicação estava à disposição das pessoas e deslocado para outros lugares.  

 O radiojornalismo ganhou força com a fundação da Emissora Continental no Rio de 

Janeiro. Foi Gagliano Netto que introduziu um novo formato radiofônico: “música-esporte-

notícia”. A Continental optava por se concentrar em divulgar informações e a cobertura 

esportiva. Apesar de inovar também com a cobertura de carnavais e esporte, como vôlei e 

basquete, a novidade foi a incorporação de reportagem na radiofonia brasileira.  

 Não podemos esquecer a pioneira nas transmissões educativas em território nacional, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira rádio sem fins comerciais, nas 

instituições de ensino, que adquiriu uma das características principais, ou seja, a disseminação 

da música erudita. Por descumprimento da autorização, o governo retirou do ar a Rádio da 

Universidade. Em 1954, o reitor da instituição, Eliseu Paglioli, consegue a concessão em 

ondas médias. A Rádio da Universidade voltou ao ar definitivamente em novembro de 1957. 

No começo dos anos 90, ela passou a transmitir em AM vinte quatro horas por dia. A ideia 

partiu de uma professora de Engenharia que desejava demonstrar o princípio básico 

envolvendo a construção de transistores e a irradiação. A reitoria da instituição obteve, em 1º 

de julho de 1950, autorização para operar uma estação de radiotelefonia voltada à transmissão 

educativa. A estação funcionava em ondas curtas e poderia divulgar dados do seu 

observatório astronômico, bem como os ensinamentos. A única proibição era a veiculação de 

programas musicais.  

Na tentativa de reconquistar o público, as emissoras de rádio focaram sua 

programação nas coberturas esportivas e a reportagem se aproximou da estrutura de uma 

crônica. Outro assunto que passou a fazer parte dos comentários foi a política. Após a eleição 

de Jânio Quadros, que surpreendeu ao renunciar à presidência da República em agosto de  

1961, a sequência de acontecimentos ganhou destaque nas rádios do sul do país. As rádios 

Gaúcha e Farroupilha divulgaram a manifestação do Marechal Teixeira Lott. Como 

consequência, o Ministério da Guerra decretou o fechamento das emissoras.  A ação marcou 

uma das atividades da Censura que, na época, dominava o Brasil.  

 Leonel Brizola requisitou a Rádio Guaíba. O empresário Breno Caldas, irritado com a 

atitude, exigiu do governo gaúcho um ofício, onde ele assumisse a responsabilidade sobre o 

gesto. Assim, as dependências do Palácio Piratini funcionaram como um estúdio de rádio, 

tendo Hamilton Chave e Carlos Conturse entre os responsáveis pelas transmissões.  Ela 

acabou se popularizando e foi chamada pelo povo de Rede da Legalidade. Diversos jornalistas 
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de diferentes áreas lotaram a sede do governo gaúcho para informar a população sobre a 

censura.  

A Farroupilha e a Gaúcha só voltaram a operar durante o período ditatorial. Outras 

emissoras passaram a fazer parte da Rede da Legalidade. Boletins informativos diários 

começaram a fazer parte da programação e foram transmitidos em outras línguas. A iniciativa 

dos jornalistas gaúchos serviu para que Brizola convidasse o povo para ir à rua. O governador 

organizou a situação no Estado. A posse do vice-presidente da República, João Goulart, o 

Jango, marcou o encerramento das atividades da Rede da Legalidade.  

O discurso do então presidente João Goulart, na noite de 13 de março de 1964, 

recomendou, entre outros fatos, a desapropriação de latifúndios improdutivos. A atitude 

desagradou aos opositores do seu governo. Os militares, insatisfeitos com o cenário, 

organizaram um golpe.  A tensão entre governo e militares era cada vez maior. A solução 

encontrada por Jango para resolver a mobilização de marinheiros e fuzileiros contra o 

ministro Silvio Mota aumentou mais a descontentamento dos militares. 

Sem condições de resistir às investidas dos golpistas, Goulart veio para Porto Alegre. 

Ao mesmo tempo, os políticos da oposição conseguiram destituir Jango da presidência da 

República. No Rio de Janeiro, as rádios Mayrink Veiga e Nacional tentaram fazer uma nova 

edição da Rede da Legalidade. No sul do país, a Farroupilha tentou o mesmo. Sem resistir e 

para evitar uma guerra civil, Jango renunciou ao seu cargo. 

Os derrotados tiveram seus direitos políticos cassados e outras ações marcaram a 

elevação dos militares ao poder. A radiodifusão também sofreu com as proibições do regime 

autoritário. A rigidez do regime militar com os meios de comunicação foi marcada por 

demissões, detenções, fechamento e censura às emissoras de rádio.  

A Mayrink Veiga teve seus transmissores lacrados em 1º de abril em 1961 e só voltou 

ao ar nas semanas seguintes. A Rede Piratininga assumiu a emissora em 1962. Em seguida, o 

deputado Leonel Brizola assumiu a Mayrink. A situação foi divulgada pela imprensa e 

desmentida mais tarde por um inquérito instaurado pelo regime.  Brizola fazia uso dos 

microfones da estação para seus discursos políticos. Como consequência, o presidente 

Humberto de Alencar Castello Branco anulou a concessão da emissora Mayrink Veiga em 26 

de julho de 1965.  

Para validar a cassação, o então governo recuperou uma lei da era Vargas. A norma 

alegava irregularidades no processo de transferência da emissora ao grupo Leuzzi, ligado ao 

senador Miguel Leuzzi. O texto permitia ao governo federal destituir qualquer concessão de 

serviços de radiodifusão sem ter a obrigação de indenizar o grupo atingido. Apesar de tentar 
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adiar o processo de cassação, os transmissores da Mayrink foram lacrados em novembro de 

1965. O ato marcou o fim de uma das principais emissoras de rádio do Brasil. 

Quem também sofreu com a chegada dos militares no poder foi a Rádio Nacional. O 

atual governo nomeou o radialista Mario Neiva Filho como diretor da emissora. Ele foi 

encarregado de elaborar um relatório sobre a atuação dos profissionais que trabalhavam na 

estação. A supervisão do documento era do coronel José Ferreira Dias. Setenta e sete 

funcionários foram afastados e oitenta e um viraram alvo de investigação, que resultou em um 

decreto aprovado em 23 de julho de 1964 e assinado pelo presidente Castello Branco. O 

documento oficializou a demissão de trinta e seis profissionais do rádio.  Um dos nomes mais 

importantes da era de ouro do rádio, Cesar Alencar Almirante, foi citado publicamente por 

seus companheiros como o principal informante durante a perseguição política na Nacional 

depois do golpe militar.  

A severidade do regime militar instaurado no país foi divulgada no Ato Institucional 

número 5, em setembro de 1968, e estabeleceu plenos poderes ao governo. Com base no AI-5, 

a censura existente tornou-se uma prática comum. A Lei de Segurança Nacional, em um dos 

seus artigos, penalizava com a prisão de seis meses a dois anos o jornalista que “divulgar, por 

qualquer meio de comunicação social, notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado 

ou deturpado de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as autoridades constituídas” 

(BAHIA, 1990, p. 324-325). 

A censura era igual para todas as áreas do jornalismo. O livro negro das emissoras de 

rádio e televisão era composto de vários avisos sobre críticas à censura e inquéritos 

envolvendo oficiais das Forças Armadas, entre outros. Os agentes da repreensão enviaram as 

mensagens até o ano de 1974. O cuidado dos censores provocou situações inusitadas como, 

por exemplo, determinações da Polícia Federal, que chegavam antes dos jornalistas receberem 

as informações sobre o que não poderia ser noticiado. 

A situação no Brasil propiciava a autocensura nas emissoras de rádio. A possível perda 

das concessões incentivava essa prática. A publicidade era limitada a divulgar empresas e 

bancos estatais. Para não perder essas verbas, fatos foram omitidos dos proprietários das 

emissoras. 

Foi na fase mais conturbada da ditadura militar, entre 1969 e 1974, e liderada pelo 

general Emílio Garrastazu Médici, que o rádio redefiniu sua estrutura.  Os anos 70 marcaram 

o início das transmissões regulares e comerciais em frequência modulada (FM). A 

radiodifusão brasileira incorporou, em sua transmissão, a música ambiente. Eles também 

seguiam o modelo americano na tentativa de conquistar o público jovem.  



41 

 

Na metade da década ocorreu o princípio de uma segmentação, que dividia o rádio em 

dois ramos distintos com características próprias de som e abrangência. As estações de 

amplitude modulada (AM) destinavam sua programação ao jornalismo, coberturas esportivas 

e prestação de serviços à população. Os programas ganharam um ar popular ligado à figura do 

comunicador que explorava as situações do cotidiano. Já nas emissoras em FM predominava a 

veiculação de música. Esse conjunto de atos iniciou um processo de divisão do público que se 

solidificou na década seguinte. Diante da modificação do mercado consumidor, o rádio 

reestruturou sua grade de programação.  

A FM foi desenvolvida por Edwin Howard Armstrong. De acordo com os registros, a 

tecnologia era anterior à Segunda Guerra Mundial.  Apesar de ter um menor raio de alcance, o 

rádio em FM apresentava uma qualidade sonora superior. Em 2 de dezembro de 1970, os 

Diários Associados inauguraram em São Paulo a Rádio Difusora FM. A emissora foi a 

primeira no Brasil a transmitir em FM. 

A estação funcionava numa frequência em que não havia concorrência. A seleção 

musical era destinada a pessoas ricas. O espaço publicitário foi limitado a apenas vinte 

clientes. A programação destinava mais de dez horas de música a vários estilos, dois 

noticiários e um boletim sobre a Bolsa de Valores. Alguns autores contestam o pioneirismo da 

Difusora FM. Para Fernando Veiga, a frequência modulada começou a ser usada no território 

nacional nos anos de 1950. A prática em questão era uma maneira de ligar o estúdio ao 

transmissor. Segundo os registros, em 1968, esse método foi proibido já que o governo 

reorganizava as emissoras em FM. O modelo deveria seguir o rádio AM. Sobre o fato, 

Moreira afirma que, “no Rio, a primeira emissora FM foi a Rádio Imprensa, que começou em 

1955 vendendo sua programação aos supermercados Disco. Possuía dois canais: um 

comercial e outro não comercial, cuja programação era vendida para lojas e escritórios” 

(MOREIRA, 1991, p.43 in FERRARETTO, 2001). 

A Rádio Imprensa foi idealizada por Anna Khoury, que instalava o equipamento. 

Nesta época, apenas a empresa AEG Telefunken do Brasil produzia os receptores FM no país.  

A situação impedia a proliferação do rádio em FM. A melhor opção encontrada foi usar o 

sistema desenvolvido pela Rádio Imprensa, uma radiodifusão por assinatura. Sendo assim, 

não era uma transmissão aberta. 

A Rádio Eldorado começou a transmitir em FM a mesma programação que era emitida 

em ondas médias. Ferraretto relata que, “como emissora constituída, com programação 

própria e objetivos comerciais definidos, a Difusora parece ser mesmo a pioneira” (2001, 
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p.157). Mesmo com todas essas iniciativas, as emissoras em FM ainda eram desorganizadas e 

principiantes. 

A expansão dessas emissoras tornou-se, no princípio dos anos 1970, prioridade do 

regime militar. A Portaria número 333, do dia 27 de abril de 1973, incentivava a indústria 

brasileira a produzir transmissores e receptores. Del Bianco explana, em seu livro FM no 

Brasil 1970-1979, as ações do governo: 

 

(...) como parte da estratégia governamental de interiorização da radiodifusão, a FM, 

apesar do alcance reduzido de suas ondas servia à meta de dotar as cidades de uma 

estação. Desta forma, o governo esperava cobrir, em parte, as áreas de silêncio não 

atingidas pelas Mas que possuíam potência de 1 quilowatt. A expansão das FMs 

também atendia a objetivos políticos: “integrar e desenvolver o país” e “resguardar o 

território nacional e os valores culturais” combatendo a penetração de emissoras 

estrangeiras (DEL BIANCO, 1993, p.142). 

 

 

A trajetória da frequência modula no país mudou em 1977 quando começaram os 

trabalhos da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro. A nova direção da empresa tinha como novo 

público-alvo os jovens. Para conseguir mais ouvintes, ela seguia o modelo americano. A 

emissora logo implantou uma linguagem diferenciada nas FMs. O pontapé inicial foi dado por 

Eládio Sandoval, quando lia uma notícia e o papel caiu no chão. Então, ele disse no ar o que 

havia acontecido. O modelo da Rádio Cidade, em pouco tempo, foi copiado em todo o país. 

      Outra modificação no formato da programação foi instituída por Luiz Antônio Melo e 

Samuel Wainer Filho, na Fluminense FM. A estação especializou-se no gênero Rock, o que 

firmou o conceito de segmentação. A Bandeirantes comprou a Rádio Difusora FM em 1982. 

Os proprietários realizaram a seguinte troca: a programação da Bandeirantes passou a ser 

transmitida na Difusora. A união dessas duas estações de rádio originou a Ipanema FM. A 

configuração escolhida para ser trabalhada na Ipanema FM era diferente até na locução. A 

rádio era uma opção alternativa de lazer para o ouvinte. 

A qualidade do serviço de telecomunicações foi um dos grandes obstáculos encontrados 

para a formação de redes nacionais de rádio. A situação começou a melhorar quando a Rádio 

Jovem Pan AM, de São Paulo, criou o Jornal de Integração Nacional. A estação usou a 

estrutura oferecida pelo Governo Federal. 

       Uma das propostas da Segurança Nacional para integrar o território brasileiro foi a 

criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) em 1º de setembro de 1965. 

Três anos antes da constituição do órgão, foi implementado o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, a Lei número 4.117. A Embratel constituiu uma rede de telecomunicações 

de modo a conectar locais do Brasil entre si e com países do exterior. 
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       O noticiário da Jovem Pan foi produzido ao vivo de várias cidades brasileiras. O 

diretor de jornalismo da emissora, José Carlos Vieira, concluiu que o programa radiofônico 

sanava as necessidades da época. O governo militar aproveitou os recursos tecnológicos 

existentes no rádio e na televisão para a inserção de programas de ensino à distância durante a 

ditadura. Com os horários obrigatórios para a sua transmissão, o processo pedagógico teve 

como objetivo doutrinar as pessoas para o trabalho. Não havia em todo o processo espaço 

para a reflexão da realidade. 

O Projeto Minerva era transmitido em cinco horas semanais para todo território 

nacional. A Rádio MEC era responsável por essa programação educativa. O conteúdo 

correspondia em sua maioria ao que chamamos hoje de ensino fundamental. O projeto durou 

cerca de vinte anos. O projeto foi encerrado em 16 de outubro de 1989. 

       No mesmo molde do Projeto Minerva, surgiu a Empresa Brasileira de Radiodifusão. 

A Radiobras, como foi chamada, fazia parte da doutrina de Segurança Nacional. Ela deveria 

proporcionar a cobertura das regiões consideradas importantes para a integração nacional. A 

década de 1980 foi marcada pelo final da ditadura militar. A agitação política ganhou a 

atenção do povo e foi destaque nos programas radiofônicos.  As emissoras começaram a 

explorar a particularidade de cada individuo para que o rádio disputasse a preferência com 

outros meios. 

       A rádio via satélite foi introduzida pela Rede Bandeirantes AM, em 1982, com o 

radiojornal Primeira Hora. As transmissões eram analógicas. Qualquer  pessoa que possuía 

uma antena parabólica poderia ouvir o informativo.  O país contou com um satélite próprio 

em 1985. A Embratel lançou o serviço Radio Sat que modificou a radiodifusão no Brasil. O 

sistema apresentava excelente qualidade sonora e possibilitou a união de emissoras da capital 

com as pequenas emissoras do interior para formar as redes nacionais de rádio.  A cobertura 

de notícias foi ampliada e as pequenas estações puderam dedicar mais tempo ao jornalismo 

regional. 

       Com a consolidação da frequência modulada, iniciou-se um processo de divisão entre 

AM e FM. Enquanto as emissoras FMs procuravam explorar a música, as AMs 

concentravam-se no jornalismo, esporte e serviço de utilidade pública. Com o passar dos 

anos, o mercado radiofônico procurou alterar sua programação para agradar ao público. Mas a 

primeira emissora inteiramente jornalística só foi lançada em meados dos anos 1990, a 

paulista CBN FM 90,5 MHz. 

       Quando João Figueiredo assumiu a presidência da República, a repressão e a censura 

voltaram com força. Na ocasião, ele decretou o Estado de Emergência em Brasília. A situação 



44 

 

ocorreu quando o Congresso votaria a Emenda Dante de Oliveira que, se aprovada, elegeria 

pelo voto popular um novo presidente da República. O momento das Diretas Já tinha o 

narrador esportivo Osmar Santos como um dos entusiastas. O general Newton Cruz executou 

uma série de medidas de emergência que traziam algumas proibições aos meios de 

comunicação. De acordo com os militares, elas deveriam preservar o livre exercício do Poder 

Legislativo. 

 O governo proibiu transmissões ao vivo direto do Congresso Nacional e a situação 

impediu a liberdade da população e dos jornalistas. Por causa da proibição, as emissoras 

sofriam ameaças de que poderiam perder suas concessões. Uma vez que a renovação era de 

responsabilidade do governo. Os militares deixaram implícita a possível aplicação de multas e 

a perda da licença. 

A ebulição de acontecimentos salientou o papel informativo do rádio. Tais mudanças 

no cenário político e econômico, entre os anos 1980 e 1990, enfatizaram a importância da 

informação nas emissoras de rádio. Com base nos acontecimentos, três estações optaram pelo 

jornalismo vinte e quatro horas. A primeira a instituir esse serviço foi a Rádio Jornal do 

Brasil, que tentou introduzir no país o modelo americano. A transmissão de notícias adotou o 

formato all news, mas a forma durou somente seis anos. 

     No Rio Grande do Sul, a Rede Brasil Sul (RBS) decidiu misturar o all news e o all talk. 

A empresa juntou o programa de entrevista e noticiário com a figura do âncora. Ao contrário 

de outras emissoras, ela investiu em equipamentos modernos. A inovação ocorreu na área de 

planejamento das grandes coberturas esportivas e jornalísticas. Tudo isso levou a Rádio 

Gaúcha à liderança do mercado. O esquema montado para as eleições regionais serviria como 

base para o trabalho da Rede Globo na votação para a presidência da República. 

      Em outubro de 1991 a Globo passou a administrar a Central Brasileira de Notícias 

(CBN), especializada no jornalismo 24 horas. A opção pela transmissão de notícias foi 

justificada por Jorge Guilherme Pontes: “O jornalismo é o grande produto do rádio brasileiro 

(...) pois é um veículo imediato, que oferece informações constantemente e na hora em que 

acontecem” (FERRARETTO in CAROLINA TARRIO, p. 46). 

A linha editorial da CBN foi o grande diferencial no mercado.  Ela foi citada como 

moderna e liberal. As fontes eram apresentadas. A emissora protagonizou algo inédito no 

rádio nacional, durante a cobertura de denúncias envolvendo o ministro do Trabalho e 

Previdência Social, Antônio Magri. A CBN entrou em cadeia com uma de suas concorrentes e 

deixou frente a frente o ministro com Volnei de Abreu Ávila, um dos diretores do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). Ávila gravou uma conversa em que Magri admitia ter 
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recebido propina para liberar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

há uma obra no estado do Acre. A situação garantiu a maior audiência em uma emissora FM. 

      No âmbito das estações educativas, o governo decidiu unir todas as emissoras de rádio 

e televisão. O responsável pela administração do órgão foi uma fundação ligada à Secretaria 

de Comunicação da Presidência da República. A meta do Sistema de Radiodifusão Educativa 

era continuar usando o rádio para disseminar educação e cultura. O Sinred, como era 

chamado, permitia que as emissoras educativas propagassem uma programação produzida 

pelos integrantes do sistema. A lei instituída por Fernando Henrique Cardoso disponibilizou, a 

organizações sociais, recursos financeiros. Com base em um contrato de gestão entre governo 

e entidade, as emissoras educativas ficaram impedidas de vender espaços publicitários. A 

única permissão era a veiculação de patrocínio institucional.  

O período em que José Sarney esteve no poder foi marcado pelo escândalo 

envolvendo Antônio Carlos Magalhães. Na época, Magalhães era o ministro das 

Comunicações e foi acusado de se aproveitar do cargo para liberar concessões de rádio e 

televisão para obter apoio nas eleições para o governo da Bahia. 

No governo de Fernando Collor de Mello, foi denunciado um esquema envolvendo 

rádios de propriedade de seu tesoureiro de campanha, Paulo Cesar Farias. De acordo com os 

registros, o plano de distribuição de frequência foi alterado para beneficiar a família Farias. A 

relação entre a radiodifusão e os políticos era tão intensa que uma pesquisa realizada em 1995 

apontou que um em cada seis parlamentares possuía concessão de estações de rádio e 

televisão. 

      As igrejas evangélicas também aproveitaram as ondas do rádio para propagar sua 

mensagem. A tentativa era usar essas emissoras de maneira a converter o maior número 

possível de pessoas. Um bom exemplo desse crescimento envolve a Igreja Universal do Reino 

de Deus. O bispo Edir Macedo começou com um pequeno espaço em uma estação carioca. 

Entre os anos de 1980 e 1990, Macedo já era proprietário de uma emissora de rádio e da Rede 

Record de Televisão. 

 

2.4 AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS 

 

Antes de explicar o que é uma Rádio Comunitária (RC) e contar sua história, é 

necessário discutir sobre a rádio livre. O modelo citado inspirou as emissoras comunitárias. A 

própria expressão rádio comunitária é exclusivamente brasileira. O Brasil foi um dos últimos 

países da América Latina e receber as rádios comunitárias. Já a primeira estação comunitária 
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do mundo surgiu em 1947, na Colômbia, e chamava-se Rádio Sutatenza. As rádios de caráter 

comunitário em território nacional são baseadas em três conceitos, como sugere Luz (2004): 

a) Rádios Revolucionárias: de contestação política, ideológicas de esquerda, 

“mobilizadoras do povo”, de resistência. 

b) Rádios de controle da Igreja Católica: a história das rádios comunitárias na América 

Latina tem relação direta com a Igreja Católica. A mobilização e a organização dos 

trabalhadores que essas rádios faziam (e ainda fazem) tinha um sentido político de 

contestação ao poder opressor, mas também divulgava a doutrina católica e, deste 

modo, garantia o poder religioso. A Rádio Sutatenza, citada como pioneira, que tinha a 

presença dominadora da Igreja, com o passar do tempo se tornou uma rádio educadora 

e evangelizadora, e depois anticomunista. 

c) Rádios livres: sem padrão definido. Rebeldes de contestação, de luta pela 

democratização da comunicação, anarquista. Hoje, parte das rádios livres se concentra 

nas universidades. 

 

Temos que deixar bem claro que, no Brasil, o estilo rádio rebelde não existiu. Quem 

também apoiou a regulamentação das rádios comunitárias foi a Igreja. Algumas vezes, esses 

três conceitos se confundem. Outra confusão que existia envolvia as emissoras de rádio livre e 

comunitária. Em algum momento, elas seguiram caminhos diferentes. 

Há certa dificuldade em definir quem foi a primeira rádio comunitária do Brasil. Isso 

porque, até a metade dos anos 90, existiam no país rádios que misturavam o estilo livre e 

comunitário. E também porque eram consideradas piratas. 

A primeira estação de rádio clandestina nacional foi registrada em uma ação policial 

em meados da década de 1970. O adolescente Eduardo Lima Ferreira comandava a Rádio 

Paranóica no estado do Espírito Santo. A estação era transmitida em horários alternativos e 

coincidia com a Voz do Brasil. 

 No mês de fevereiro de 1971, a Polícia Federal apreendeu o equipamento. Como a 

situação ocorreu durante o regime militar, o jovem e sua família tiveram que comprovar que 

não eram comunistas. Na década seguinte, a rádio livre ganhou contornos políticos e essas 

estações passaram a manifestar sua opinião sobre os acontecimentos divulgados na mídia. 

Com o passar do tempo, ficou expressivo o número de rádios livres, mas o que importava era 

a relação entre emissor e receptor proporcionada pelas rádios livres e comunitárias. Essa 

forma de interação nunca antes foi registrada na relação comunicacional massiva. 
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Anteriormente à regulamentação de uma lei que oficializava o funcionamento de uma 

emissora não autorizada, consta nos registros a maneira brutal que o governo federal lidava 

com elas. Era comum a Polícia Federal invadir o local das transmissões clandestinas com 

significativo poder de fogo. As pessoas presas na operação eram submetidas a inquérito 

policial, a estação era lacrada e seus equipamentos recolhidos. 

 

“Uma parte do movimento acreditava que, havendo legislação, os que lidavam com 

rádios comunitárias não seriam mais tratados como bandidos. A outra parte opinava 

que a existência de uma legislação faria o enquadramento de todas em limites 

fechados, estrangulando o acesso a um espaço limitado na radiodifusão. [...] Uma 

legislação tiraria o caráter de liberdade e anarquismo que caracterizava a rádio livre” 

(LUZ, 2004, p. 150). 

 

 

As emissoras de rádio livre exibiam nos anos 1980 um caráter mais experimental. 

Ainda nessa década, o movimento popular apropriou-se da comunicação social. Foi na 

programação do I Encontro Nacional de Radiodifusão Comunitária e Livre que as emissoras 

comunitárias adotaram o conceito usado por elas até hoje: as que funcionam com gestão 

pública e sem fins lucrativos têm como finalidade servir à comunidade. 

O fruto desta situação foi a Frente Nacional pela Democracia na Comunicação 

(FNDC). A entidade esteve presente no processo da Assembleia Constituinte entre 1986 e 

1987. A pressão imposta pela Frente resultou no texto da Constituição de 1988.  

O artigo 223 da Constituição deixou claro que “o povo brasileiro tem direito de ter e 

gerir um sistema público não-estatal de informação, comunicação e cultura” (GIRARDI e 

JACOBUS, 2009, p.21).  Anterior à implantação da Lei do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária, parte dos profissionais observava a importância da comunicação social para os 

movimentos sociais. Para representar as rádios comunitárias, em 1996 surgiu a Associação 

Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço). A entidade pressionou o governo federal de 

Fernando Henrique Cardoso, então no seu primeiro mandato, para assinar uma norma que 

autorizasse o funcionamento legal das emissoras. Naquela época, as emissoras populares eram 

consideradas ilegais. 

A responsabilidade por organizar o texto base da Lei do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária foi conferida à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(ABERT). Pressionado pela Abraço, em 19 de fevereiro de 1998 o ministro da Comunicação, 

Sergio Motta, assinou a Lei número 9.612, que oficializou o serviço de radiodifusão 

comunitária no Brasil. O artigo 1º da norma esclarece que: 
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Denomina-se o Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora em 

frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a 

fundações comunitárias sem sins lucrativos, com sede na localidade de prestação de 

serviço. 

Parágrafo 1º - Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado 

à comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do 

sistema irradiante não superior a 30 metros. 

Parágrafo 2º - Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento 

de determinada comunidade ou bairro e/ou vila (Lei número 9.612/98). 

 

 

Ainda em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou também um decreto 

que regulamentou a lei. Todos esses atos concluíram um processo de quase vinte anos pela 

democratização do sistema. Desde que foi aprovada, a lei sofreu apenas duas modificações. O 

período de concessão foi ampliado para dez anos (Lei nº 10.610 de 12/12/02) e o Congresso 

Nacional tem o prazo de 90 dias para definir sobre os processos das rádios comunitárias. Se a 

liberação não for aprovada, a emissora pode pedir a licença provisória (Artigo 19 da Medida 

Provisória nº 2.143 – 33, de 31/05/01). 

Os critérios de avaliação do processo para a liberação da concessão às rádios 

comunitárias são: 

a) A rádio comunitária apresenta ao Ministério das Comunicações um requerimento de 

“demonstração de interesse”; 

b) Depois de enviar a solicitação à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e 

a proposta ser analisada, o Ministério publica o “Aviso de Habilitação”; 

c) É feita uma análise técnica, jurídica e, se necessário, é requerido que a Associação 

ajuste as pendências do processo; 

d) É solicitado o projeto técnico; 

e) É concedida a autorização para funcionamento da rádio comunitária e enviada para o 

Palácio do Planalto (artigo 223 da Constituição Federal); 

f) A Presidência da República encaminha o pedido para o Congresso Nacional em forma 

de “mensagem”; 

g) Se não houver pronunciamento do Congresso Nacional em 90 dias, a Rádio 

Comunitária conquista o direito a licença provisória; 

h) O Congresso expede o Decreto Legislativo para a operação da rádio comunitária em 

definitivo; 
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Um decreto presidencial sancionado em 26 de fevereiro de 2004 registra que rádios 

sem autorização podem ser consideradas comunitárias e que rádios com autorização podem 

não ser comunitárias. 

Segundo Lima e Lopes, cerca de metade das concessões liberadas foram obtidas por 

políticos ou religiosos. Em oposição, rádios comunitárias sem padrinhos políticos tiveram 

seus processos arquivados.  

O fato é que, apesar de legalizado, esse modelo de estação de rádio ainda sofre com o 

fato de alguns comunicadores não levarem em conta o seu papel social no processo. O sistema 

comunitário é organizado com certa dificuldade, de acordo com os esforços dos movimentos 

populares.  

Profissionais de outras emissoras de rádio argumentavam que o sinal das comunitárias 

poderia interferir nos sistemas de comunicação dos aviões e nas proximidades dos aeroportos. 

O risco de interferência constantemente era desmentido, devido à baixa frequência das 

transmissões. No informativo da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias foi citada a 

informação de João de Ataliba Nogueira, engenheiro de instrumentos da companhia aérea 

Varig. “Nenhum tipo de radiofrequência adentra através da fuselagem das aeronaves 

comerciais modernas, pois elas são construídas para suportar todo tipo de interferência que 

possa prejudicar a segurança de nossos passageiros” (CHICO LOBO in FERRARETTO, 

2001). 

As rádios comunitárias continuam propagando-se no Brasil. A proliferação desse 

modelo permite que a comunidade garanta seu direito à liberdade de expressão. Luz (2004) 

ainda observa que as estações comunitárias contam com uma programação pouco criativa. Ele 

acrescenta que o radiojornalismo está no seu início e que a programação musical é baseada 

nas estações de redes comerciais. Tal fragilidade acontece devido a quatro fatores: o cultural, 

problemas financeiros, falta de capacitação e falta de movimento organizado. 

É preciso deixar claro que, apesar das dificuldades referidas no presente trabalho, 

algumas emissoras já desenvolvem um novo modelo de rádio comunitária. O radiojornalismo 

produzido por elas é específico e apresenta uma nova relação com a comunidade. Podemos 

destacar também um novo fenômeno onde o profissional atuante nas estações comunitárias 

percebeu a importância de estudar comunicação. 

As rádios comunitárias também inovam, ou melhor, redefinem o conceito de 

comunidade. Elas proporcionam o encontro da comunidade, a solidariedade, a integração e a 

reflexão. O estímulo feito por uma emissora comunitária gera debates entre as pessoas da 

comunidade em questão e, juntas, elas tentam solucionar os problemas da localidade. 
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3 HISTÓRICO DAS EMISSORAS 

 

3.1 RÁDIO COMUNITÁRIA CARAÍ FM 

 

A Rádio Comunitária Caraí FM 106,3 MHz entrou no ar em 11 de setembro de 2004 e 

integra a Associação Cultural de Divulgação Comunitária da Vila Tropical e Região Sul de 

Santa Maria (RS). O idealizador da emissora foi Paulo Roberto Aguiar Rodrigues. A 

associação não tem fins lucrativos e o objetivo da rádio é servir à comunidade da região sul de 

Santa Maria. A Rádio Comunitária Caraí FM 106,3 MHz está situada na comunidade da Vila 

Tropical, na zona sul de Santa Maria (RS). De acordo com o último Censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a Rádio Caraí está localizada dentro da 

comunidade mais populosa do município. O Brasil foi um dos últimos países na América 

Latina a abrigar as estações de rádios comunitárias. Elas foram influenciadas pelo modelo de 

rádio de caráter livre. O sistema radiofônico comunitário demorou vinte anos para ser 

regulamentado no país.  

 

 

3.2 RADIOWEB UNIFRA 

 

A Radioweb Unifra entrou no ar, em caráter experimental, no dia 9 de maio de 2007. 

A estreia ocorreu durante a realização do 5º Fórum de Comunicação Social do Centro 

Universitário Franciscano. Os trabalhos de transmissão foram idealizados pelo professor 

Gilson Luiz Piber da Silva e o técnico em áudio Sérgio Ricardo da Porciuncula Cruz. No 

semestre seguinte, juntaram-se ao projeto os professores Maicon Elias Kroth e Aurea Evelise 

Fonseca. A programação começou a ser organizada em 2008 com a participação de 

professores e alunos. Nos últimos anos, alunos do curso de Publicidade e Propaganda da 

Unifra também começaram a produzir e apresentar programas. Além de funcionar como um 

laboratório didático para as práticas radiofônicas, principalmente do curso de Jornalismo, a 

emissora oferece uma programação variada com foco na informação e música de qualidade, 

entre outras produções acadêmicas. A emissora pode ser acessada no endereço 

www.radiounifra.org . 

 

 

 

http://www.radiounifra.org/
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4 PERFIL E MAPEAMENTO DO PROGRAMA INFORMAÇÃO  

 

4.1 O PROGRAMA INFORMAÇÃO 

 

O programa InformAção é enquadrado no gênero radiofônico de síntese noticiosa. 

Mais adiante, no texto, o conceito do formato vai ser explicado. O programa tem a duração de 

dez minutos é transmitida de segunda a sexta-feira, das 20h às 20h10min. A síntese é 

veiculada na Radioweb Unifra, emissora laboratorial virtual do curso de Jornalismo do Centro 

Universitário Franciscano (Unifra), e na Rádio Comunitária Caraí FM, 106,3 MHz, de caráter 

comunitário. 

A estrutura do programa é composta por três blocos, onde as notícias locais, estaduais, 

nacionais e internacionais são distribuídas. A prioridade do InformAção é divulgar notícias 

que sejam úteis aos ouvintes da Rádio Comunitária Caraí. Ao mesmo tempo, informar o que 

de mais importante ocorre na cidade, no estado, no país e no exterior. 

O programa é produzido e gravado diariamente de segunda a sexta-feira, com exceção 

dos feriados e período de férias do ano letivo da Unifra. A gravação é orientada por um 

roteiro, que conta com as chamadas dos fatos mais importantes do dia. A linguagem 

radiofônica é priorizada, na busca de melhor informar ao ouvinte. Por ter a duração de dez 

minutos, pode-se veicular de sete a dez notas. 

O InformAção foi idealizado pelo então acadêmico de Jornalismo da Unifra Rogério 

Kerber e começou a fazer parte da grade de programação da Rádio Comunitária Caraí FM no 

ano de 2006. A transmissão na emissora continua até hoje. Na Radioweb Unifra, o 

InformAção entrou no ar depois de maio de 2007, quando a emissora virtual começou as suas 

transmissões. 

O programa foi criado na disciplina de Jornalismo Comunitário, do curso de 

Jornalismo da Unifra. A produção da síntese noticiosa, entre elaboração do roteiro, gravação e 

edição do material, é feita em cerca de quatro horas. As notícias são pesquisadas em sites 

especializados e de instituições, como Prefeitura, Câmara de Vereadores e universidades 

locais, e portais dos principais jornais de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil. O 

programa InformAção é uma síntese noticiosa com os principais acontecimentos do dia na 

cidade, no Estado, no país e no mundo e tem duração de dez minutos. Vai ao ar de segunda a 

sexta-feira, na Radioweb Unifra – www.radiounifra.org - e na Rádio Comunitária Caraí FM 

106,3 MHz. O InformAção já teve, na produção e apresentação, os acadêmicos do curso de 

Jornalismo Rogério Kerber, Adriana Garcia, Caroline Kleinubing, Carlos Sanchotene, Sabrina 
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Kluwe, Neli Mombelli, Anderson Puiatti, Felipe da Rosa, Camila Guterres, Sofia Viero, a 

própria pesquisadora e, atualmente, Mariane Bevilaqua Dall´Asta. 

 

 

4.1.2 O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS NOTÍCIAS 

 

O processo de seleção das notícias veiculadas no programa Informação ocorre, 

principalmente, em oito sites. Para a melhor compreensão do ouvinte, a notícia é reescrita 

conforme as normas radiofônicas. Antes de especificar o método de seleção, vamos fazer um 

breve histórico dos sites pesquisados. 

O jornal Diário de Santa Maria surgiu em 19 de junho de 2002 e integra o Grupo RBS. 

A empresa de comunicação também gerencia outros produtos jornalísticos. O jornal é um dos 

mais distribuídos na cidade, e conta com uma versão online do material, atualizada 24 horas 

por dia. O jornal A Razão é o mais antigo de Santa Maria e está em circulação há mais de 

setenta anos. É distribuído em mais de quarenta municípios e também pode ser acessado na 

versão online. 

A Prefeitura de Santa Maria também possui um portal na Internet, onde é possível 

encontrar informações sobre as secretarias de município, notícias gerais e as datas de eventos 

organizadas pelo governo municipal. O jornal Zero Hora é gerenciado pelo Grupo RBS. A 

circulação prioriza a região sul do país, especialmente todo o Rio Grande do Sul. O impresso 

foi fundado em 4 de maio 1964. O portal do impresso entrou no ar no dia 19 setembro de 

2007. O conteúdo disponibilizado no site é atualizado 24 horas por dia. 

O jornal Correio do Povo pertence à Rede Record e é distribuído apenas no Rio 

Grande do Sul. A fundação foi em 1º de outubro de 1895 e o jornal circulou ininterruptamente 

por 89 anos, até 1984. O impresso voltou a circular em 1986, depois que a família Ribeiro 

adquiriu o controle da família Caldas Júnior. Em 2007, a Rede Record passou a dirigir o 

Correio do Povo. O G1 é o portal de notícias da Rede Globo e disponibiliza todo o conteúdo 

jornalístico produzido pelas empresas da organização Globo. É possível encontrar, no local, 

diversificado material multimídia.  

A Agência Brasil é gerenciada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A 

companhia foi criada para complementar o sistema radiofônico brasileiro. O portal Bei é um 

canal de notícias recente na cidade. No site, é possível encontrar um resumo dos principais 

fatos que ocorrem em Santa Maria. 
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O processo de seleção das notícias que compõem o roteiro do programa Informação 

deve contemplar informações que sejam úteis para os membros da comunidade onde está 

situada a Rádio Comunitária Caraí. A meta é que eles possam usufruir do conteúdo da 

mensagem e que ela faça algum sentido em seu cotidiano. A apuração inicia com a pesquisa 

detalhada do que foi noticiado nos sites onde ocorre a procura. Logo depois da fase de 

pesquisa, é hora de avaliar quais as notícias que devem compor o roteiro do programa. 

Os meios de comunicação disponibilizam uma grande quantidade de informação 

atualmente na sociedade. Com os avanços na área tecnológica, vieram a instantaneidade e a 

interatividade entre emissor e receptor, o que acaba por facilitar o processo de seleção das 

notícias. Porém, ao mesmo tempo, os profissionais do rádio precisam identificar qual a notícia 

que melhor se adapta ao informativo, de que maneira ela pode ser transmitida ao ouvinte e 

qual o seu impacto sobre ele. 

Notícia é a descrição do fato que ocorre sem a exposição de opinião do jornalista e 

com relato objetivo do acontecimento. Os valores-notícia usados para selecionar as notícias 

variam de acordo com a linha editorial adotada pela emissora de rádio. Cada empresa 

jornalística reserva à informação determinado tratamento e, assim, hierarquiza a notícia a sua 

maneira. É o critério de noticiabilidade que reconstrói a realidade. 

Segundo Traquina (2005), “o jornalista é um espelho que reflete a realidade”. Os 

valores-notícia servem de referência para a complexa construção da notícia. O autor ainda 

descreve que os critérios “são o conjunto de valores-notícia que determinam se um 

acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como 

merecedor de transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo valor-notícia” 

(TRAQUINA, 2005, p.63). 

As características que definem os critérios de noticiabilidade pouco sofreram 

alteração. Wolf (1987) divide os critérios em dois grupos: os valores-notícia de seleção e os 

valores-notícia de construção. Nós encontramos esses critérios de avaliação que determinam 

se um acontecimento é digno ou não de ser informado em todo o processo de construção da 

notícia. 

Os valores-notícia de seleção são aqueles que guiam o jornalista na escolha de 

determinado acontecimento para virar notícia. Já os valores-notícia de construção levam em 

conta a “qualidade” da informação para a construção da notícia. Eles auxiliam na montagem 

da notícia à hierarquização da importância dos fatos. Para esta pesquisa, os critérios de 

noticiabilidade que importam são os de construção. Podemos definir eles como uma espécie 
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de “critérios de seleção dos elementos dentro do acontecimento de serem dignos de serem 

incluídos na elaboração da notícia” (TRAQUINA, 2005, p.91). 

O autor elenca os seguintes critérios: 

1) Simplificação: quanto menos significados e complexo for o acontecimento, maior a 

probabilidade da notícia ser notada; 

2) Amplificação: quanto mais desenvolvido for o acontecimento, maior é a possibilidade 

da notícia ser notada e compreendida; 

3) Relevância: quando a notícia dá um sentido ao acontecimento, há a viabilidade da 

informação chamar a atenção; 

4) Personalização: quanto mais valorizado o personagem do acontecimento for, será mais 

fácil a identificação entre a notícia e o receptor do conteúdo. 

5) Dramatização: o reforço ao lado emocional do acontecimento pelo jornalista. 

6) Consonância: a notícia deve ser inserida em um contexto conhecido, para ser 

interpretado e sanar a expectativa da mensagem. 

 

 McLeish (1999) elenca os critérios de noticiabilidade que os jornalistas devem 

considerar na hora de escolher as informações do noticiário. Os valores-notícia são: 

importante; controverso; dramático; culturalmente pertinente; imediato; e inusitado. O fato de 

uma notícia ser escolhida para fazer parte de um noticiário radiofônico é denominado “fixação 

da agenda”. 

Para McLeish (1999), as primeiras e as últimas informações apresentadas em uma 

síntese noticiosa exercem uma maior influência no ouvinte. O produtor do noticiário deve 

escolher as informações de acordo com o público-alvo que deseja atingir. As notícias devem 

estar de acordo com o programa. Ele orienta que o “formato e o estilo” da síntese necessitam 

ser planejados. Diferente de outros meios, o rádio pode somente enfatizar a importância da 

notícia através do tratamento aplicado a ela. 

Depois de decidir o número de notas e o tempo que o programa vai ter, o próximo 

passo é ordenar a notícia por importância. Um critério de seleção utilizado é a prioridade em 

relação a matérias sobre pessoas e não as coisas. A notícia do rádio é seletiva, o processo de 

seleção considera a “relevância e a pertinência” (MCLEISH, 1999, p.74). O jornalista 

necessita encontrar um ponto em comum do acontecimento com o contexto humano. O 

jornalista deve traduzir os fatos para a compreensão do ouvinte. A síntese noticiosa tem como 

obrigação informar seu ouvinte. 
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4.1.3 O MAPEAMENTO DO PROGRAMA 

 

4.1.3.1 DE RECEPTOR A PRODUTOR DE CONTEÚDO 

 

Os meios de comunicação exercem uma grande influência na sociedade 

contemporânea, no qual podemos verificar a reformulação do cenário cultural brasileiro. A 

convergência dos dispositivos tecnológicos auxilia o processo de midiatização que, por sua 

vez, atinge os campos sociais. As ações que provêm de situações como essas modificam o 

modo de interação entre os indivíduos. Presenciamos, nas últimas décadas, como diferentes 

áreas, com auxilio dos meios de comunicação de massa, fazem apropriação de suas técnicas 

para divulgar sua mensagem. 

Freitas e Nascimento (2012) mencionam que, “de modo acelerado, a dinâmica 

comunicacional interfere na produção de sentidos, a partir das mensagens difundidas, dos 

mecanismos, constituindo estratégias discursivas e diferentes categorias de propagação”. A 

mídia deixou de ser apenas um veículo emissor de conteúdos. A partir de sua própria 

conclusão, o público muda sua posição e percepção de realidade. 

Nesse âmbito, a mensagem radiofônica promove no ouvinte inúmeros sentidos. A 

interpretação da informação modifica a relação do ouvinte com o coletivo. É perceptível o 

poder que o rádio exerce sobre o público. Contribuem para o fato a mobilidade e a 

instantaneidade no fluxo de informações. Como em outras áreas da comunicação, os 

movimentos sociais ou populares apropriam-se da mídia para multiplicar seu discurso com 

uma parcela da sociedade que compartilha dos mesmos ideais. 

Influenciada de certa maneira pelos movimentos religiosos, os movimentos sociais 

escolheram um dos meios de comunicação de massa, o rádio, para realizar seu jornalismo 

comunitário. Nessa apropriação, os ouvintes ultrapassam o campo midiático, eles deixam de 

ser apenas os receptores do material para também participar de todo o processo de produção 

do conteúdo. E a evolução tecnológica exigiu dos novos emissores certa profissionalização. 

Alguns pontos podem ser identificados nas transmissões radiofônicas atualmente: a 

nova linha de transmissão no rádio estabelece uma maior intimidade com o ouvinte e a 

individualidade, que ocorre durante a recepção. O rádio ainda configura-se como a melhor 

opção para veicular conteúdo. As “suas características técnicas e operacional” (FREITAS E 

NASCIMENTO, 2012, p.8) ainda conferem ao rádio o detentor de grande público, a maioria 

dos ouvintes pertence à classe social mais baixa. 
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Para agregar mais ouvintes, as rádios comunitárias fazem uso da produção e 

linguagem jornalística. Os programas devem selecionar as notícias de maneira que atendam 

ao interesse da maioria. Busca-se, com isso, colaborar com o “processo de esclarecimento” 

(GIRARSI E JACOBUS, 2009, p. 57). Tudo isso sem nunca perder a sua maior característica, 

que é a credibilidade. 

 

4.1.3.2 PERFIL DA RÁDIO COMUNITÁRIA CARAÍ FM 

 

 A Rádio Comunitária Caraí FM está situada na Rua Caracaraí, número 49, Vila 

Tropical, na Zona Sul de Santa Maria. A região fica localizada no nono bairro mais populosa 

do município. A comunidade foi a primeira a instalar uma rádio comunitária na cidade no ano 

de 2004. 

 A criação surgiu da necessidade de informar os moradores do local sobre tudo o que 

acontecia na própria comunidade de uma maneira mais rápida. De acordo com um dos 

coordenadores da emissora, Paulo Roberto Aguiar Rodrigues, a comunidade se viu obrigada a 

ter um veículo de comunicação para informar sobre o que ocorria na região,  como, por 

exemplo, missas ou eventos de igrejas. 

 Segundo as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) e o Ministério da Comunicação, o alcance do sinal é de um quilômetro de 

distância a partir da antena. Para exemplificar melhor, a partir da antena, o indivíduo pode 

pegar um rádio de pilha e escutar a emissora. O coordenador ainda acrescenta que, como a 

propagação atmosférica leva o sinal para muito mais longe, o raio de alcance atinge toda a 

região sul do município. A Rádio Comunitária Caraí FM também está disponível na Internet, 

no endereço www.caraifm.com.br. Através do site, é possível escutar a mesma programação 

disponibilizada para os moradores na frequência 106,3 MHZ. . 

 Paulo Rodrigues conta com o auxilio da esposa, Roselaine Magrini Rodrigues, para 

coordenar a Rádio Comunitária Caraí FM. Ela é responsável pela parte técnica e operacional 

da emissora, já que Paulo trabalha também em outro local. Ele dedica-se mais à rádio no 

período da noite e no fim de semana. A programação entra no ar às seis horas da manhã e é 

encerrada à meia-noite. 

  A emissora contempla em sua programação um espaço para programas religiosos, da 

igreja católica e igreja evangélica, programas de música gaúcha e programas diversificados. 

Na tabela abaixo, é possível constatar as informações mencionadas no texto. Os programas de 

http://www.caraifm.com.br/
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caráter jornalísticos são dois, o InformAção, produzido pelos acadêmicos de Jornalismo do 

Centro Universitário Franciscano e transmitido pela Radioweb Unifra. O programa foi 

idealizado pelos acadêmicos na disciplina de Comunicação Comunitária. O outro programa 

jornalístico é o Ecolândia, de responsabilidade dos alunos do curso de Jornalismo da a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e vai ao ar todas às sextas-feiras, ao vivo. Os 

apresentadores saem nas ruas da comunidade atrás de notícias. O coordenador explica que o 

programa Informação apresenta um jornalismo comunitário mais amplo, com notícias da 

cidade que são de grande utilidade para os moradores da zona sul. Os nomes dos programas, 

pelo menos da grande maioria, foram estabelecidos em uma reunião para estruturar a 

emissora. E foi realizada uma pesquisa para descobrir se outras rádios não possuíam 

programas com os mesmos nomes. 

 O primeiro passo para firmar um acordo entre a Rádio Comunitária Caraí FM e o 

curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano partiu da instituição. Houve 

reuniões e discussões para debater como o programa iria permanecer na grade de 

programação da Caraí. No começo, o programa era gerado ao vivo, via telefone e híbrida, dos 

estúdios do Laboratório de Rádio do curso de Jornalismo da Unifra. Com o avanço nos 

equipamentos e na tecnologia, hoje, o programa é gravado nos estúdios da Radioweb Unifra e 

o arquivo de áudio é enviado, via e-mail, para a emissora. A qualidade do áudio fica melhor 

para a recepção. 

 A Rádio Caraí FM não possui um método de verificar a audiência da emissora quanto 

ao programa Informação. O número de ouvintes é contabilizado através das ligações que a 

emissora recebe durante os programas. Mas também há ouvintes que não ligam para a 

estação, apenas escutam a programação. A Rádio Caraí ainda não realizou uma pesquisa para 

fazer o levantamento do número de ouvintes. 

 A emissora é mantida através de apoio cultural. O detalhe dessa norma é especificado 

na Lei de Serviços de Radiodifusão Comunitária, já que esse tipo de rádio não tem fins 

lucrativos. Rodrigues observa, porém, que a emissora tem custos, assim como uma rádio 

comercial, além dos encargos. A parte estrutural da rádio não sofreu nenhuma modificação e 

continua no mesmo local. A evolução constatada é na questão de equipamentos.  
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4.1.3.3 QUADRO COM A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA CARAÍ FM
2
 

 

HORÁRIOS Segunda-

feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

6:00 Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura 

6:30 Prece da 

manhã 

Prece da 

manhã 

Prece da 

manhã 

Prece da 

manhã 

Prece da 

manhã 

Prece da 

manhã 

Musical 

7:00 Reprise do 

Ecolândia 

Espaço 

Musical 

Espaço 

Musical 

Espaço 

Musical 

Espaço 

Musical 

Espaço 

Musical 

Domingo 

Gaudério 

8:00 De bem com 

a vida 

De bem com 

a vida 

De bem com 

a vida 

De bem com 

a vida 

De bem com 

a vida 

De bem com 

a vida 

* 

10:00       Prosa Rural 

11:30 Comunidade 

de Fé 

Comunidade 

de Fé 

Comunidade 

de Fé 

Comunidade 

de Fé 

Comunidade 

de Fé 

Comunidade 

de Fé 

Domingo 

Gaudério 

12:00 Querência 

gaúcha 

Querência 

gaúcha 

Querência 

gaúcha 

Querência 

gaúcha 

Querência 

gaúcha 

Encontro 

com os 

Serranos 

 

13:30 Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

  

14:00       Fique ligado 

14:30 Embalos da 

tarde 

Embalos da 

tarde 

Embalos da 

tarde 

Embalos da 

tarde 

Embalos da 

tarde 
Sábado 

Banda Show 

 

17:00      Programa 

Legal 

Mulher 

Cidadã 

18:00 Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

Programa 

Evangélico 

Ecolândia   

19:00 A Voz do 

Brasil 

A Voz do 

Brasil 

A Voz do 

Brasil 

A Voz do 

Brasil 

A Voz do 

Brasil 

  

20:00 Informação 

Rádio Web  

 

Informação 

Rádio Web  

 

Informação 

Rádio Web  

 

Informação 

Rádio Web  

 

Informação 

Rádio Web  

 

Informação 

Rádio Web  

 

Flash Back 

20:10 
Na Banheira Na Banheira Na Banheira Na Banheira Na Banheira 

Na Banheira  

20:50 Sertanejo 

Comunitário 

Sertanejo 

Comunitário 

Sertanejo 

Comunitário 

Sertanejo 

Comunitário 

Sertanejo 

Comunitário 

  

21:00      Sertanejo 

Comunitário 

 

22:00 Flash Back Flash Back Flash Back Flash Back Flash Back   

00:00 Enc. 

Programação 

Enc. 

Programação 

Enc. 

Programação 

Enc. 

Programação 

Enc. 

Programação 

Enc. 

Programação 

Enc. 

Programação 

 

 

 

                                                           
2
 A grade de programação referida no presente trabalho esta disponível no portal eletrônico da Rádio 

Comunitária Caraí FM 106,3 MHz. O horário do transmissão do objeto desse estudo foi modificado pela 

acadêmica pois o horário de veiculação do programa não correspondia com o horário de transmissão. 
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4.1.4 GÊNEROS RADIOFÔNICOS 

 

Como já dito no presente trabalho, o rádio no Brasil foi idealizado para ser um meio 

educativo. A linguagem utilizada na atualidade demorou para ser instituída. Até ser 

estabelecida, as emissoras radiofônicas realizaram o chamado “gillete press”, as notícias 

transmitidas eram retiradas do jornal impresso. De acordo com Lucht (2009), o pioneirismo 

do programa radiofônico Repórter Esso promoveu agilidade na informação. O conteúdo 

divulgado era enviado por agências de notícias. 

A partir das adaptações que o rádio sofreu desde o seu princípio, a linguagem e os 

formatos dos programas adotaram a classificação instituída aos outros meios de comunicação. 

Do latim, a palavra gênero deriva de genus/generis e significa família, espécie. A definição de 

gênero começou a ser delimitada na Grécia. A primeira iniciativa foi do filósofo Platão, que 

propôs a seguinte classificação: gênero “sério” e gênero “burlesco”. Muito tempo depois, o 

próprio Platão aperfeiçoou a divisão. 

Para Bakthin (2003, p. 60), os gêneros comunicacionais são “tipos relativamente 

estáveis de expressões linguísticas desenvolvidas em situações comunicacionais específicas, 

que se refletem na forma, no conteúdo e na estrutura”. O autor afirma que são os fatores que 

caracterizam a configuração dos gêneros comunicacionais organizados em estilísticos (formas 

de expressões individuais ou coletivas) e os orgânicos (uma adequação funcional às diferentes 

esferas humanas, como jornalísticas). Bakthin cita que determinada configuração se origina 

pelo suporte midiático que faz o uso dos códigos de expressão linguística.  

O filósofo Todorov conclui, entre seus pensamentos, que os gêneros não desaparecem, 

mas são apenas substituídos por outros. Segundo Todorov, “um novo gênero é sempre a 

transformação de um ou vários gêneros antigos: por inversão, por deslocamento, por 

combinação” (TODOROV, 1981, p.48). Os gêneros são necessários para a prática do 

jornalismo. É essa determinada classificação que proporciona a uniformidade na linguagem 

que se faz presente entre o emissor e o receptor. 

Os estudos referentes a gêneros jornalísticos ultrapassam mais de cem anos. A 

primeira classificação data do início do século XVIII. Um editor do jornal Daily Courant 

separou as notícias dos comentários. Marques de Melo comenta: 

 

(...) a mensagem jornalística vem experimentando mutações significativas, em 

decorrência das transformações tecnológicas que determinam as suas formas de 

expressão, mas sobretudo em função das alterações naturais com que se defronta e a 

que se adapta a instituição jornalística em cada país ou em cada universo geocultural 

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 42 in BARBOSA FILHO, 2003). 
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Pode-se dizer que o jornalismo progrediu com a sociedade e atende ao requisito de 

sociabilidade das pessoas, a informação. A estruturação dos gêneros jornalísticos aconteceu 

na Europa e, inicialmente, eram apenas dois: o informativo e o opinativo. O gênero 

informativo se popularizou nos Estados Unidos e contribuiu com a aceleração  na produção de 

notícias. 

Nixon realizou uma avaliação do processo jornalístico proposto por Laswell e  Wright. 

Ele concluiu que a produção jornalística assume um comportamento a cada situação. Já Bond 

indicou por onde o jornalismo deveria transitar e constatou quatro razões: informar, 

interpretar, orientar e entreter. 

Beltrão realizou os primeiros estudos sobre gêneros jornalísticos no Brasil na década 

de 1960. O autor registrou a presença dos gêneros informativo, interpretativo e opinativo. 

Pouco progrediram os estudos sobre gêneros jornalísticos inteiramente nacionais. 

Barbosa Filho organizou o quadro referente aos gêneros abordados no rádio nacional. 

Segundo o autor, os gêneros relacionado à área comunicacional “podem ser entendidos como 

unidades de informação que, estruturadas de modo característico, diante de seus agentes, 

determinam as formas do que representam num determinado momento histórico” (BARBOSA 

FILHO, 2003, p. 61). 

O gênero interpretativo ainda não foi fixado. Estudiosos, como Beltrão, estabeleceram 

um padrão para a categoria. Para que ocorra o gênero interpretativo, é preciso um bom 

material para ser analisado, já que ele tem como característica situar o leitor e ajudá-lo a 

compreender a situação. 

O gênero diversional fixou-se como categoria durante o novo jornalismo americano 

introduzido por Wolf.  O gênero chama atenção pela sensibilidade, envolvimento e 

observação dos protagonistas das notícias. Na imprensa brasileira, o gênero não se firmou. 

Em relação ao jornalismo opinativo, Marques de Melo afirma em suas obras que a 

objetividade é uma lenda. Na sua opinião, neutralidade e  imparcialidade são imposições da 

cultura americana. 

Os primeiros estudos sobre gênero assemelham-se na abordagem. Em seu estudo, 

Seixas (2004) conclui que as propostas de classificação de gêneros jornalísticos exibem 

critérios em comum, como “finalidade do texto ou disposição psicológica do autor; estilo; 

modo de escrita; ou morfologia; ou natureza estrutural; natureza do tema ou topicalidade; e 

articulações interculturais”. Ela então comenta que grande parte do assunto separou forma e 

conteúdo. O fato dividiu os gêneros por tema. 
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Para Rodriguez (2001), os princípios éticos “dirigem o modo de fazer jornalístico, 

como objetividade, veracidade, imparcialidade e clareza”. Ele afirma que, para atingir o 

propósito, é necessário usar um dos quatro formatos propostos. 

1) Flash: notícia imediata, os primeiros detalhes acerca de um fato. Pode ser ampliado 

durante a programação; 

2) Avance (Chamada): resume os temas, notas ou notícias abordadas no noticiário; 

3) Boletim: sua função é sintetizar notícias que chegam às redações entre os jornais de 

meia em meia hora; 

4) Panorama de notícias: programas de maior duração, cerca de 60 minutos, transmitidos 

em horário nobre, conteúdo transmitido ou redigido, e redigido pela equipe de 

redação, agências de notícias, entre outros; 

 

Os gêneros jornalísticos estão cada vez mais ambíguos. A ampliação da tecnologia 

possibilita aos jornalistas uma renovação no modelo de comunicação. A literatura referente ao 

meio rádio é diversificada e o mercado disponibiliza manuais profissionais sobre a sua 

produção teórica. De todo o material publicado, encontramos apenas a obra de Barbosa Filho, 

“Gêneros Radiofônicos”, que analisa os gêneros em relação ao meio rádio. 

Barbosa Filho assegura que as categorias são classificadas “em razão da função 

específica que elas possuem em face das expectativas da audiência” (2003, p. 89). Assim, ele 

organiza os gêneros nos seguintes formatos: nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, 

comentário, editorial, crônica, radiojornal, documentário jornalístico, mesas-redondas ou 

debates, programa policial, programa esportivo e divulgação científica. 

O autor ainda diferencia gênero jornalístico de gênero de serviço. Ele caracteriza a 

categoria “serviço” como informativa, que auxilia no suporte às necessidades da população, e 

o alcance do sinal da emissora de rádio. A separação em gêneros diversos acontece porque o 

de “serviço” possui um caráter de transitividade. Tal conceituação não é aceita porque 

estações do tipo all news e news talk utilizam cada vez mais matérias desse tipo. 

Os estudos mais recentes sobre o tema têm origem em países de língua hispânica. Del 

Pilar e Herrera observam que pesquisas sobre gêneros desempenham três funções: 1) 

representam a realidade e servem como referência à medida que se transformam e evoluem; 

2) são ferramentas dos profissionais da área de comunicação; e 3) servem como modelos de 

enunciação; (DEL PILAR E HERRERA, 2005, p. 2) 

Os gêneros possuem extrema importância para os produtores da mensagem, como para 

quem as recebe (consumidores/receptores). Ferraretto (2001) cita apenas três gêneros 
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jornalísticos: o informativo, o interpretativo e o opinativo. O autor discorre que, no rádio, as 

categorias em questão assumem formas específicas. De acordo dom Ferraretto, o gênero 

informativo relata o fato com o mínimo de detalhes e sua presença é identificada em notícias e 

boletins. O interpretativo tem por objetivo localizar o ouvinte no acontecimento. Em relação 

ao gênero opinativo, o autor gaúcho divide a programação no rádio em “informativa” e “de 

entretenimento”. No subgrupo da categoria informação, incluem-se os noticiários divididos 

em síntese noticiosa, radiojornal, edição extra, toque informativo e informativo especializado, 

programas de entrevista, programas de opinião, mesas-redondas, documentários. Compõe o 

segundo grupo programas de auditório e programas humorísticos, de dramatização, de 

auditório e musicais. 

Para Ferraretto, o formato “representa uma espécie de filosofia de trabalho da 

emissora, marcando a maneira como ela se posiciona mercadologicamente no plano das 

ideias” (FERRARETTO, 2001, p.60). Os formatos “puros”, conforme Ferraretto, são 

compostos de informativos, musicais, comunitário, educativo cultural e místicos-religiosos. 

Os híbridos contam com a participação do ouvinte ou também mesclam música, esporte e 

notícia. 

Kaplún ainda é referência sobre os gêneros no rádio e seus estudos datam da década de 

1970.  Para ele, o rádio tem como função informar, educar e entreter. O autor divide os 

programas radiofônicos em dois grupos: os musicais e os falados.  

Sobre a linguagem radiofônica apropriada, Ortriwano considera algumas 

características importantes para o meio, como linguagem oral, penetração, mobilidade do 

receptor e do emissor, baixo custo, imediatismo, instantaneidade, sensorialidade e autonomia. 

Esse conjunto de elementos contribui para que a mensagem seja transmitida de maneira que o 

ouvinte seja informado dos fatos do cotidiano claramente. 

As notícias são classificadas de acordo com o tratamento que recebem em sua 

elaboração. A primeira notícia apresenta-se “em sua forma pura, limitada ao relato simples do 

fato em sua essência” (ORTRIWANO, 1985, p.90). Já a segunda notícia é introduzida com o 

maior número de informação possível. A propagação de informações no rádio ocorre de 

diferentes maneiras, desde que apareçam, como critérios, oportunidade, conteúdo e tempo 

empregado da emissão. 
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4.1.5 SÍNTESE NOTICIOSA 

 

Antes de referir no presente trabalho do que se trata uma síntese noticiosa, é preciso 

fazer uma breve explicação sobre o que é um gênero radiofônico. Em resumo, trata-se de um 

conjunto de modelos que atualiza, acompanha e analisa os fatos transmitidos nas estações de 

rádio. O gênero radiofônico apresenta diversos formatos de apresentação das informações, 

como radiojornal, reportagem, nota, entrevista, comentário, editorial, crônica, documentário 

jornalístico, mesas redondas, programa policial, programa esportivo. O programa InfomAção 

é  definido como uma síntese noticiosa. 

 O gênero em questão apresenta os principais fatos do dia de maneira hierarquizada e 

em ordem crescente de importância. Cada fato corresponde a uma nota. No território nacional, 

o informativo foi introduzido em 1941. A síntese noticiosa que marcou a história da 

radiodifusão foi o Repórter Esso. 

A síntese tem a duração de três a cinco minutos e as edições são transmitidas a cada 

trinta minutos. Algumas emissoras transmitem edições mais longas com o tempo máximo de 

dez minutos e veiculação no final de cada turno do dia. A síntese noticiosa pode ser chamada 

de boletim noticioso ou apenas boletim. Algumas edições podem contar com sonoras de 

entrevistas. 

 A base para o processo de edição das sínteses noticiosas leva em consideração a 

proximidade das notícias e a similaridade do assunto. Sobre o assunto, Alves afirma:  

 

Quando nos referimos à linguagem coloquial do radiojornalismo não consideramos 

as notícias como sendo unidades isoladas, mas subunidades interdependentes, que 

formam uma unidade maior: o programa informativo. Isso quer dizer que os nossos 

conceitos devem ser aplicados ao noticiário como um todo, através de um 

encadeamento entre os assuntos. Para conseguirmos esse módulo, apelamos para 

uma das características principais de nossa comunicação interpessoal diária: um 

assunto puxa o outro (ALVES, 1974, p.30). 

 

 A edição de um noticiário requer selecionar e dispor as informações em ordem. A 

flexibilidade do radiojornalismo possibilita que uma notícia seja incluída na última hora. A 

função exige agilidade, conhecimento e informação. A escolha por essa opção depende da 

demanda da estação e o mais comum é a ocorrência das sínteses de pequena duração. 

 Sobre a distribuição das notas no noticiário, o Manual de Produção redigido para 

definir as normas de edição do Repórter Esso destaca que: 

 

O principal item das edições é colocado como a notícia final. O segundo fato mais 

importante a ser noticiado deve abrir a edição. (...)  Não existe, naturalmente, um 



64 

 

critério geral e único capa de definir a importância das notícias. A sensibilidade do 

redator e o seu bom senso são os melhores conselheiros no momento da avaliação 

(...) É de boa prática, entretanto, colocar juntas as notícias e informações afins, que 

não possam ser fundidas num único item. Agrupam-se, por exemplo, as notícias 

esportivas, eleitorais, informações sobre os preços do café e do cacau (MCCANN-

ERICKSON PUBLICIDADE S.A, 1963 e 18 - 19). 

 

 Cada bloco é estruturado por semelhança de assunto e organizado de acordo com a 

importância da notícia. Os mesmos critérios são usados para conectar cada bloco de 

informações um com o outro. O Repórter Esso é a principal referência para as sínteses 

noticiosas da atualidade. A maneira como foi estruturado ainda influencia os informativos do 

Rio Grande do Sul. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para realizar o estudo proposto, o percurso metodológico escolhido foi uma pesquisa 

qualitativa combinada com a técnica de coleta de informações por meio da entrevista em 

profundidade. Através desse recurso, a acadêmica pôde conhecer de perto a realidade em que 

está inserido o público-alvo da pesquisa - nesse caso, os ouvintes da Rádio Comunitária Caraí 

FM - e descobrir como ocorre a recepção do programa InformAção. O histórico que faz 

referência à rádio e ao programa foi referido durante o trabalho acadêmico para situar o leitor. 

O trabalho utilizou o estudo de recepção para discorrer sobre o problema de pesquisa. 

Por meio da técnica em questão, foi possível entender como os ouvintes se apropriam das 

informações veiculadas no programa radiofônico. Entre os principais aportes teóricos para 

falar do assunto, contamos com as referências de Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks. Elas 

entendem que o lugar onde o receptor passa por essas experiências é extremamente 

importante para compreender todo o processo de recepção. 

Buscamos analisar o quanto a notícia transmitida no programa radiofônico influencia o 

cotidiano da comunidade onde fica a Rádio Comunitária Caraí. Durante a pesquisa de campo, 

ficou claro que a comunidade da Vila Tropical conhece e escuta a rádio.  Diante desse ponto 

de vista, encontramos referências teóricas que pudessem validar a pesquisa. Portanto, fez-se 

necessário discorrer sobre alguns pontos importantes, como estudos culturais e também sobre 

os estudos de recepção e suas formas. 

Originado nos anos 1950, os estudos culturais contaram com grande reforço na área do 

autor Stuart Hall, mas também foram desenvolvidos em outros países. A vertente mistura 

pesquisa textual e as formas culturais. Temos que deixar claro que Escosteguy (2005) expõe 

esta trajetória que tem como finalidade explicar o valor dos estudos culturais para os estudos 

de recepção. 

A teoria da recepção envolve o estudo relacionado ao comportamento do ser humano 

resultante de uma comunicação. A sua fundamentação é proveniente de padrões de 

determinados procedimentos que um indivíduo realiza enquanto efetua ações que envolvem 

processos comunicacionais. Segundo Jacks (2006), nos estudos sobre a temática, todos os 

pesquisadores partem da ideia que acontece uma “reconstrução” e “reinterpretação”. A autora 

identifica a reconfiguração do sentido da mensagem que considera a experiência cotidiana, 

seus valores e identidade cultural. 

Em tal conjuntura, a comunicação de massa começou a fazer parte das práticas diárias 

das pessoas. As ações atribuem ao setor da comunicação um significado. A partir do novo 
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ponto de vista, tudo que está relacionado ao setor social é organizado e dependente dos 

processos de produção de sentido. 

A seleção dos entrevistados não foi uma empreitada difícil, porque todos os moradores 

da comunidade, apesar de ser um dos bairros mais populosos de Santa Maria, conhecem a 

Rádio Caraí e prontamente responderam às perguntas referentes à emissora e ao programa 

radiofônico. A abordagem com os moradores ocorreu através de visitas ao bairro, onde a 

pesquisadora foi em cada residência para aplicar o questionário. Depois de conseguir um 

número significativo de respostas, o próximo passo foi selecionar as informações que 

interessavam a este trabalho. 

Uma das dificuldades encontradas pela pesquisadora foi encontrar ouvintes da Rádio 

Caraí que escutavam assiduamente o programa InformAção. Então, uma das alternativas 

encontradas foi novamente ir a campo para fazer mais entrevistas em horários diferentes para 

encontrar as famílias em casa. Com antecedência, foi elaborado um questionário com dez 

perguntas estruturadas, seguindo o modelo de entrevista fechada. No capítulo destinado à 

análise, ocorre a descrição de uma síntese das entrevistas. 

A entrevista é um dos métodos mais apropriados para compreender o ser humano. Por 

este motivo, ele foi adotado para apreender dados ou informações na grande parte das áreas de 

estudo. O recurso da entrevista em profundidade geralmente é feito de maneira individual e é 

uma técnica qualitativa. De acordo com Duarte (2005), o tipo de entrevista selecionado 

examina um determinado tema através da obtenção de informação, perspectiva e experiências 

de um grupo. 

 

A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base em 

teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte selecionada por deter informações que deseja 

conhecer (DUARTE, 2005, p.62). 

 

 

 Uma das perguntas do questionário estava relacionada ao tempo que o ouvinte 

dedicava a consumir o produto midiático em destaque. Também questionava quantas horas 

por dia ele ouvia a Rádio Caraí, o gênero radiofônico preferido, se escutava o programa 

InformAção e por quê, o que chamava a atenção, com quem ele ouvia o programa, se a 

locução do programa radiofônico agradava ao ouvinte e  se as notícias veiculadas no 

programa tinham alguma utilidade na sua vida. 

Com a entrevista em profundidade, o pesquisador pode descobrir uma série de fatores 

como problemas, interações, padrões, detalhes e interpretações. O que ela procura é fornecer 



67 

 

informações que deem subsídio para compreender o problema. Duarte (2005) descreve a 

entrevista em profundidade como dinâmica, flexível e uma excelente oportunidade de 

conhecer a realidade onde o objeto de estudo está inserido. Com antecedência, foi elaborado 

um questionário com dez perguntas estruturadas seguindo o modelo de entrevista fechada.  E 

antes da aplicação das perguntas, realizou-se, com o responsável pela Rádio Comunitária 

Caraí, Paulo Roberto Aguiar Rodrigues, uma conversa para conhecer melhor a emissora e sua 

história. 

Além das perguntas básicas para o estudo de recepção, os entrevistados informaram 

nome, idade e ocupação. Os fatores que caracterizam a identidade de cada indivíduo são 

importantes, porque influenciam a maneira como os mesmos interpretam o conteúdo 

transmitido pelo programa radiofônico. Porém, optamos por identificar as pessoas como 

ouvintes A, B, C, D, E, F, G e H, preservando a identidade. 

A visita no bairro onde está situada a Rádio Comunitária Caraí FM foi fundamental 

para conhecer a realidade dos receptores e assim refletir a respeito da real condição da 

localidade. Os responsáveis pela emissora indicaram para a pesquisadora andar no local para 

conseguir o número estipulado de entrevistas.  

 Todo o contexto em que os receptores vivem, suas experiências e a posição que 

ocupam na sociedade tiveram influência nas respostas do questionário. Portanto, todos os 

dados apreendidos servem para que o pesquisador identifique o sentido que os ouvintes dão às 

mensagens do programa radiofônico. Para auxiliar com o aporte teórico, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica para esclarecer sobre alguns aspectos do estudo. 

 Na sequência, será apresentada a análise dos sentidos oferecidos pelos receptores. O 

questionário completo pode ser examinado no anexo que está disponível no final da pesquisa. 
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6 ANÁLISES 

 

No presente capítulo, são apresentadas as análises, discussões e informações 

recolhidas durante a aplicação de um questionário de estrutura fechada. A escolha dessa 

técnica deu-se para que obtivesse um nível equilibrado de respostas por parte dos receptores. 

Para chegar ao total de entrevistados, encontramos algumas dificuldades. Foram necessárias 

três visitas à comunidade da zonal sul de Santa Maria (RS), área de abrangência do sinal da 

Rádio Comunitária Caraí FM. Procurou-se conversar com os moradores residentes no raio de 

um quilômetro a partir da antena da emissora. 

A Lei de Serviços de Radiodifusão Comunitária estipula a abrangência de um 

quilômetro a partir da antena, e a emissora deve funcionar em baixa potência e com cobertura 

restrita pela norma. Portanto, isso configurou um dos critérios de escolha. Podemos dizer 

também que a aplicação do questionário ocorreu de forma aleatória. Como forma de conhecer 

melhor a rotina da rádio, foi realizada uma entrevista com um dos responsáveis pela rádio, 

Paulo Roberto Aguiar Rodrigues, que esclareceu como ela surgiu, qual a sua pretensão, a 

programação, entre outros aspectos. 

Luz (2004) afirma que os programas de cunho jornalístico são recentes na grade de 

programação e que parte dela é composta por programas musicais e tem base em rádios 

comerciais. Podemos aqui citar que a programação da Rádio Caraí contempla apenas dois 

programas do gênero jornalístico, no qual um deles é o objeto de estudo do trabalho e 

anteriormente foi citado. Ambos os programas radiofônicos, além de serem jornalísticos, 

apresentam um conceito de jornalismo comunitário. 

O movimento comunitário adotou a comunicação como uma maneira de suprir a 

demanda à cidadania e como um dispositivo para compor a sua mobilização social. Neste 

contexto, os profissionais da área, como explica Pena (2005), devem constatar como o 

processo de apropriação desse conteúdo ocorre durante a mediação pelos indivíduos.  

Salientamos aqui que as rádios comunitárias surgiram por meio da mistura de três 

princípios: as rádios revolucionárias, rádios livres e rádios de controle da igreja católica. É 

com base nesses preceitos que as minorias, em geral a população da classe C e, D 

desenvolvem por canais próprios as suas ideias e expõem seus anseios. 

Participaram da pesquisa oito pessoas, sendo quatro homens, três mulheres e uma 

adolescente. No questionário, os entrevistados, além das perguntas referentes ao objeto 

empírico, deveriam indicar ainda o nome, idade e a ocupação. No trabalho, optou-se por 
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manter em sigilo e nomeá-los por ouvinte A, B, C e assim sucessivamente. A faixa etária dos 

entrevistados é bem variada, indo os 13 aos 82 anos. 

Para realizar o estudo, foram utilizados dois recursos metodológicos em conjunto, ou 

seja, a pesquisa qualitativa aliada a entrevista em profundidade. O procedimento é muito 

usado por diversos pesquisadores de todas as áreas por apanhar os dados através do 

reconhecimento da realidade local dos receptores. A técnica em questão permite que o 

pesquisador adentre o cotidiano do indivíduo e compreenda de maneira aproximada o 

processo de interpretação da mensagem dos meios de comunicação. 

Duarte (2005) entende a entrevista em profundidade como um método fundamentado 

em teorias e pressupostos definidos previamente pelo investigador para coletar as respostas de 

acordo com a experiência do sujeito e assim descobrir informações do seu interesse. É 

normalmente realizado de forma individual. 

Por meio do questionário, foi possível apurar que a Rádio Comunitária Caraí é 

conhecida em todo o bairro e muito apreciada pelos moradores. A programação conta com 

pouca opção de programas radiofônicos noticiosos, como já foi lembrado. Dominam a grade 

os programas religiosos e, neste cenário, dividem o espaço a igreja evangélica e a católica.  

Os musicais também têm espaço garantido por um número significativo na 

programação. Toda a estruturação relativa à rádio é decidida em reuniões entre os 

responsáveis e seus colaboradores. O nome dos programas também é definido dessa maneira 

e, em seguida, é verificado se ele existe em outra emissora.  

Podemos identificar aí o conceito de jornalismo comunitário que é feito pela 

comunidade para a comunidade. Como também é observado que, nesse tipo de jornalismo 

possibilitado pela melhoria na tecnologia, a linguagem utilizada é de fácil percepção para que 

o conteúdo da mensagem possa ser absorvido.  

O fato de escolher os Estudos de Recepção ocorreu por essa linha de pesquisa ter 

como objetivo perceber como os efeitos do processo comunicacional ocorrem fora dos meios. 

Os Estudos de Recepção estão relacionados ao comportamento do ser humano no âmbito da 

cadeia emissor-mensagem-receptor. É evidenciado apenas um ponto específico no vínculo 

dessa cadeia. Escosteguy e Jacks (2005) explanam que nessa visão as ações sociais são 

baseadas em atividades e dependem dos processos de produção de sentido. 

Na percepção de Hall (1973 in ESCOSTESGUY e JACKS, 2005), existem três formas 

de o receptor realizar a decodificação da mensagem. Em outras palavras, ela pode ser descrita 

como o ato do consumo do conteúdo. Pelos dados que foram colhidos, os entrevistados da 

pesquisa contemplam a estratégia negociada. Nesse caso, o sentido da mensagem é ajustado 
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de acordo com a condição particular de cada receptor. O cenário propicia uma mistura de 

lógicas contrárias, que consideram os valores dominantes e a contradição dos argumentos.  

A análise do material ocorre por meio de um sistema comparativo entre o discurso do 

meio e da audiência, também pela estrutura da resposta obtida e pela audiência em relação ao 

conteúdo. A pesquisa identificou que a mediação ocorre entre os ouvintes em relação ao 

conteúdo da rádio como um todo e não ao do programa estudado. Os ouvintes que ouvem o 

programa, esporadicamente, o fazem para ficarem atentos aos assuntos do cotidiano de Santa 

Maria. Sobre os receptores que alegaram não conhecer o programa, a mediação ocorre através 

de outros meios de comunicação e não ao rádio. 

Podemos identificar, por meio da análise do material recolhido, que a grande maioria 

dos entrevistados não conhece o programa radiofônico InformAção ou ainda nunca o escutou. 

Ainda foi averiguado que a porcentagem restante liga o aparelho especificamente para 

acompanhar a programação da Rádio Caraí. Escutar o InformAção, para eles, é a 

consequência de sintonizar na emissora. A Rádio Comunitária Caraí FM começa sua 

transmissão às seis horas da manhã e encerra à meia- noite. 

O alto índice de ouvintes que não sabiam da existência do programa ou que não o 

escutavam deve-se, talvez, à falta de interesse dos mesmos em ouvir programas de cunho 

jornalísticos. Adicionamos, à lista, a ausência por parte da emissora comunitária de uma 

estratégia de divulgação que promova o programa InformAção e que o torne atrativo para o 

público-ouvinte que ela atinge. 

 Foi observado que os responsáveis pela Rádio Caraí apresentam uma preocupação 

com o conteúdo que é transmitido pela estação, mas sua principal meta é entreter o seu 

ouvinte. Ao realizar a avaliação do material, notamos que o Rádio Caraí deixa de lado o 

caráter informativo e educativo. Ela foge à regra que institui estações de radiodifusão 

comunitária e está cada vez mais parecida com uma rádio comercial. 

Uma das perguntas efetuadas aos entrevistados desejava saber qual o gênero 

radiofônico preferido do ouvinte. Eis uma síntese: 

- Cinco ouvintes preferem programas musicais. O gosto musical dos entrevistados fica 

entre a música gaúcha e a sertaneja; 

- Duas ouvintes afirmaram não ter preferência por nenhum tipo de programa em 

particular; 

- Um ouvinte apenas destacou seu favoritismo por programas radiofônicos noticiosos. 
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Todos os entrevistados enfatizaram que o ato de ouvir a Rádio Caraí ocorre sozinho ou 

com algum familiar, usualmente os filhos, a esposa ou o marido. A ouvinte G sustentou que 

esta prática ocorre quando ela está preparando o jantar da família. Ela também especificou 

que é do seu agrado ouvir notícias em que o conteúdo seja referente ao mundo infantil, como, 

por exemplo, campanhas de vacinação, cuidados com as crianças, etc.  

A parcela dos entrevistados que ouve o programa disse que o faz para manter-se 

atualizada do que ocorre em Santa Maria e o que é possível fazer no centro da cidade. Eles 

relataram não ter preferência por um gênero de notícia em particular. O que é transmitido, está 

bom, na opinião deles. Talvez pelo número significativo de programas musicais, a rádio acabe 

instigando os ouvintes a apreciarem somente a função de entretenimento e, por isso, a meta de 

informar fique de lado. O fato ocorre sem intenção, mas é constantemente executado. 

O tempo dedicado para ouvir a emissora é distinto entre os entrevistados. Três deles 

disseram ouvir a Rádio Caraí o dia inteiro, um ouvinte por volta de dez horas diárias, outro 

escuta por volta de vinte horas, e três dedicam em torno de duas a três horas por dia. A 

duração desta prática funciona de acordo com a disposição dos ouvintes no dia. Não houve 

algum tipo de reclamação sobre a locução do programa radiofônico pesquisado. Para os 

receptores, de um modo geral, a apresentadora possui uma voz agradável. 

A problemática central da pesquisa era indagar como as notícias veiculadas no 

programa InformAção interferiam no dia-a-dia dos ouvintes da Rádio Comunitária Caraí FM 

106,3 MHz. A apuração dos dados chegou à conclusão que as notícias transmitidas no 

InformAção não proporcionam alguma diferença na vida dos ouvintes. Pelo contrário, os 

entrevistados que alegaram escutar o programa radiofônico, porque acompanham a grade de 

programação da Rádio Caraí, o fazem somente para estar informados, principalmente, sobre o 

que ocorre em Santa Maria. E também por assuntos pertinentes ao seu interesse. 

Os Estudos de Recepção e suas vertentes propiciam examinar a relação das pessoas 

com as mídias. Para compreender esse vínculo, os Estudos de Recepção fazem uso de 

inúmeros recursos metodológicos para analisar a qualidade da audiência. Entre as vertentes 

que surgiram, a que melhor se encaixou no estudo em questão foi a análise de recepção. Ela 

caracteriza a audiência como um indivíduo ativo e que usa os meios de comunicação para 

consumo e até mesmo para a sociabilidade. 
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6.1 A DESCRIÇÃO DOS RECEPTORES 

 

 A partir de agora, realizamos a descrição dos oito ouvintes que responderam o 

questionário. 

 

6.1.1 Ouvinte A 

 

O ouvinte A é um homem de 50 anos e trabalha como chapeador e pintor automotivo. 

Ele escuta a Rádio Comunitária Caraí FM e também outras emissoras cerca de dez horas por 

dia, ou seja, das 8h às 18h. Questionado sobre o gênero radiofônico que mais lhe agrada, diz 

que prefere os programas de entretenimento que toquem música romântica ou sertaneja. Não 

gosta muito de escutar programas jornalísticos, mas escuta o objeto dessa pesquisa para 

manter-se informado sobre as notícias da cidade e da comunidade. O que atrai a sua atenção, 

ao escutar o programa Informação, é a animação, dinamismo, apoio cultural dos comerciantes 

do bairro à rádio e as notícias. Sobre a influência das notícias no seu cotidiano, ele acrescenta 

que, por transmitir as informações quase em tempo real, elas servem para que o ouvinte saiba 

o que pode ser feito na cidade. O ouvinte A escuta o rádio sozinho ou acompanhado pela 

família. 

 

6.1.2 Ouvinte B 

 

A ouvinte B é uma estudante do ensino fundamental de 13 anos. No questionário, 

deixou claro que não escuta muito rádio e que prefere estar conectada na Internet escolhendo 

o que vai ouvir. Quando ela escuta rádio, seleciona programas musicais que em seu repertório 

estejam incluídas músicas gaúchas. A ouvinte B deixou claro durante a entrevista que nunca 

escutou o programa Informação e não sabia que na programação da Rádio Comunitária Caraí 

FM existia um programa jornalístico. Normalmente, ela ouve rádio sozinha. Portanto, as 

perguntas restantes do questionário não puderam ser respondidas porque ela não tinha 

conhecimento sobre o programa. 
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6.1.3 Ouvinte C 

 

O ouvinte C é um homem aposentado de 68 anos. Durante o dia, dedica cerca de duas 

horas para escutar rádio. Na entrevista, ele salientou que não têm preferência por nenhum 

gênero radiofônico. Ele liga na Rádio Comunitária Caraí FM e deixa tocar o que está 

passando na programação naquele momento. Em relação o que chama atenção ao ouvir o 

programa, ele explica que não percebe nada. Para ele, é importante manter-se atualizado sobre 

o que ocorre no centro da cidade. Disse, porém, que a locução do programa é agradável e que 

escuta a Rádio Caraí acompanhado de sua esposa. 

 

6.1.4 Ouvinte D 

 

A ouvinte D é dona de casa e tem 52 anos. Como levanta muito cedo e não trabalha 

fora, acompanha a programação da Rádio Caraí o dia inteiro. A dona de casa destaca que é 

ouvinte assídua da emissora comunitária. A preferência é pelos programas jornalísticos do 

tipo noticioso. Como já foi referido, ela escuta a rádio o dia inteiro e, consequentemente, 

conhece o programa Informação. Portanto, as notícias transmitidas causam uma influência em 

sua vida. Ela acha interessante ficar antenada no que ocorre em Santa Maria, no que se pode 

fazer no centro e, por exemplo, se os bancos estão em greve. Não vê problema na locução do 

programa e ouve a rádio com a filha. 

 

6.1.5 Ouvinte E 

 

O ouvinte E é aposentado, tem 82 anos e escuta a Rádio Caraí praticamente o dia 

inteiro. Ele não prefere um programa em específico, mas gosta muito de música gaúcha. O 

ouvinte E diz que, se o programa transmite notícia, ele escuta. Na sua opinião, o que o faz 

prestar atenção no que o rádio transmite é a própria notícia, é saber o que ocorreu durante o 

dia em Santa Maria. Nunca notou a locução do noticiário e ouve o programa sozinho. 
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6.1.6 Ouvinte F 

 

A ouvinte F tem 40 anos, não trabalha fora e é dona de casa. Ela escuta a Rádio Caraí 

na parte da manhã e gosta de programa musical. A dona de casa afirmou que já escutou o 

Informação algumas vezes para se informar sobre o que é possível fazer no centro de Santa 

Maria. Ela alega que sua única preferência é mesmo pelo jornal impresso. Citou que é 

assinante dos dois principais impressos da cidade. As vezes que ouve a Rádio Caraí, ela está 

sozinha em casa. As demais perguntas achou melhor não responder, por não escutar o 

programa com frequência. 

 

6.1.7 Ouvinte G 

 

A ouvinte G é diarista três vezes por semana e tem 35 anos. Ela explica que, quando 

está em casa, acompanha toda a programação da Rádio Caraí e gosta muito da emissora. Ela 

não elege um gênero de programa que goste. Escuta o programa enquanto faz a janta e quando 

o sinal da emissora não está com problema. Mas tem uma preferência por notícias sobre 

crianças. Por ter filhos pequenos, gosta de saber as datas das campanhas de vacinação ou algo 

referente às crianças. No geral, as notícias veiculadas não exercem alguma influência em sua 

vida. Na verdade, ela relata que nunca parou para pensar se isso ocorre no cotidiano. 

 

6.1.8 Ouvinte H 

 

O ouvinte H não trabalha, é estudante e tem 18 anos. Ele não escuta muito rádio, mas 

simpatiza com a Rádio Caraí. Acha que dedica cerca de quatro horas por dia para escutar a 

emissora. Não gosta muito de programas jornalísticos e, sim, de entretenimento ou musical. O 

estudante afirma que não sabia que a emissora comunitária tinha em sua grade um programa 

noticioso, muito menos o seu nome. Na sua opinião, programas desse tipo são para pessoas 

mais velhas. Em virtude das respostas e por não ouvir o informativo, não soube responder as 

perguntas restantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do trabalho era descobrir se as notícias produzidas e transmitidas pelo 

programa radiofônico InformAção exerciam alguma influência no cotidiano dos ouvintes da 

Rádio Comunitária Caraí FM 106,3 MHz, na zona sul de Santa Maria (RS). A pesquisa tinha 

como pressuposto conhecer os mecanismos que levavam à produção de sentido pelo ouvinte e 

de que formas esse processo se desenvolvia. A procura por estes ouvintes foi difícil, já que a 

pesquisadora foi induzida a regressar muitas vezes à comunidade onde a emissora está sediada 

para selecionar os oito entrevistados que desejava à realização do estudo. A partir da 

descrição dos fatos, foi possível entender como os usos e apropriações sobre o conteúdo do 

programa radiofônico eram efetuados. 

Apesar de constatar nesta pesquisa como os ouvintes realizam o processo de recepção, 

ficou demonstrado que eles desconheciam a existência do programa noticioso em questão. 

Houve a compreensão de que, para a maioria dos entrevistados, o meio de comunicação de 

massa rádio tem grande representatividade em suas vidas. É através dele que os membros da 

audiência ficam sabendo o que ocorre em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e do Brasil. 

A Rádio Caraí é conhecida em toda a extensão da Vila Tropical, onde a emissora está 

localizada. É por meio do que é veiculado na programação que as práticas de sociabilidade 

são concebidas. Nesse caso, a transmissão de notícias da comunidade para a comunidade 

proporciona algo em comum entre os moradores da região. 

Os entrevistados que auxiliaram na pesquisa o fizeram de espontânea vontade, apesar 

de não compreenderem de que forma suas experiências contribuiriam para o estudo. 

Entendemos que o processo de interpretação da mensagem não está atrelado ao programa 

radiofônico e, sim, na emissora de rádio comunitária como um todo. Foi averiguado também 

que a Rádio Caraí não realiza a promoção do jornalismo comunitário como deveria ser 

empreendido. O seu principal objetivo é estimular o entretenimento e, para isso, sua grade de 

programação conta com uma significativa porcentagem de programas de caráter musical, 

dedicando muito pouca atenção aos programas jornalísticos e de cunho comunitário. 

Por meio do aporte teórico, foi possível identificar como é o processo de uso e 

apropriação dos meios. O membro da audiência é, sim, uma pessoa ativa na produção de 

sentidos e consome exatamente o que é de seu interesse. A partir das interpretações, é que põe 

em prática no seu dia-a-dia o que ele foi capaz de decodificar no sistema todo. 

No que diz respeito à relevância deste estudo para o campo da comunicação, 

acreditamos que as ponderações sobre a pesquisa provocaram uma série de sugestões para que 
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a realidade compreendida pela pesquisadora seja modificada. Uma delas é que os acadêmicos 

do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano montem uma estratégia de 

divulgação do programa InformAção na Rádio Comunitária Caraí FM 106,3 MHz. Ela pode 

ser composta por chamadas do programa que despertem a atenção do ouvinte para que ele 

sintonize a emissora no horário de veiculação do informativo, ou seja, às 20h de segunda a 

sexta-feira. É claro que é necessário manter o caráter comunitário, uma das marcas do 

InformAção. 

Os coordenadores da Radioweb Unifra e os acadêmicos responsáveis pelo 

InformAção, como sugestão, devem reunir-se e, em conjunto, organizar uma estratégia para 

que o programa ganhe uma maior visibilidade entre os moradores da comunidade da Vila 

Tropical. Uma das alternativas seria criar um identidade visual para o programa radiofônico 

no qual o ouvinte, com o tempo, associaria a imagem ao InformAção. Para a criação da 

identidade, é indicado pedir a colaboração do curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. Essa identidade visual poderia ser publicada no portal eletrônico 

que a Rádio Comunitária Caraí FM possui. 

As pequenas mudanças sugeridas podem, de alguma maneira, começar a atrair a 

atenção dos ouvintes da Rádio Comunitária Caraí FM 106,3 MHz para o programa 

radiofônico estudado.  

A síntese noticiosa poderia contar, ainda, com um bloco especial com notícias da 

localidade uma vez por semana. O produtor do programa ficaria responsável por comparecer 

uma vez por semana e colher o máximo de notícias para preencher o espaço destinado às 

informações da comunidade. A ideia resultou de uma entrevista realizada com o responsável 

pela Rádio Caraí e que salientou que o programa noticioso poderia contar com informações 

locais para que a síntese ganhasse um ar ainda mais local. Para existir o jornalismo 

comunitário, é preciso ter essa maior interação entre a comunidade e o programa. 

Esse seria o começo de uma abordagem emergencial para que o programa radiofônico, 

como já foi enfatizado, ganhe visibilidade entre os ouvintes da Rádio Caraí. Todas as táticas 

indicadas vêm corroborar para que o InformAção conquiste mais ouvintes na comunidade 

referida. A pouca porcentagem de ouvintes foi constatada na pesquisa realizada na localidade 

e ficou evidenciada durante as análises do material colhido, através da técnica da entrevista 

em profundidade. O recurso é o mais indicado para ser utilizado, juntamente com a linha de 

pesquisa dos Estudos de Recepção. E através dela que pode-se recolher dados mais 

aprofundados de como ocorre o processo de mediação entre os receptores. 
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Outra opção que pode ser realizada é o acompanhamento do outro programa noticioso 

que a emissora comunitária disponibiliza ao seu público. O programa radiofônico Ecolândia é 

produzido pelos acadêmicos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Ele vai ao ar apenas uma vez por semana, todas as sextas-feiras. Segundo Paulo 

Roberto Aguiar Rodrigues, os estudantes da UFSM passam parte do dia na comunidade 

recolhendo informações sobre os acontecimentos da mesma. 

De tal forma, pensamos ser possível realizar um trabalho semelhante no programa 

InformAção. Acreditamos que, dessa maneira, a síntese noticiosa passe a fazer parte mais 

ativamente do dia-a-dia dos ouvintes e moradores situados próximos a Rádio Comunitária 

Caraí FM 106, 3 MHz.  
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ANEXO A – EXEMPLO DE ROTEIRO DO PROGRAMA INFORMAÇÃO (POR O 

NÚMERO DA PÁGINA). 

 

TEC: TRILHA E ESCALADA)) 

LOC - Você vai saber agora as principais notícias do dia. / 

LOC: CAMPANHA DO AGASALHO 2013 CHEGA AO FIM COM UM SALDO DE 

MAIS DE MIL E SEISCENTAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS EM SANTA MARIA 

LOC: INEP DIZ QUE GOVERNO  VAI  GASTAR  CERCA DE  CINQUENTA  REIAS POR 

CANDIDATO  NO ENEM  2013. 

LOC: CRIAÇÃO DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA TEM PIOR MÊS NO 

PAÍS. 

 

LOC: EU SOU A ACADÊMICA DE JORNALISMO MARIANE BEVILAQUA.//  

LOC: E ESTE É O PROGRAMA INFORMAÇÃO.//   

LOC: TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO,/ POUCAS NUVENS EM SANTA MARIA.// A 

TEMPERATURA MÁXIMA REGISTRADA FOI DE 27 GRAUS ÀS 4 DA  TARDE.// 

BOA NOITE.// 

TEC: CARACTERÍSTICA 

LOC: A VOTAÇÃO DOS VETOS DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF AO PROJETO 

ATO MÉDICO E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS/ NO CONGRESSO 

NACIONAL/ DUROU MAIS DE QUATRO HORAS NA NOITE DE QUARTA-FEIRA// A 

APURAÇÃO DOS VOTOS/ REALIZADOS EM CÉDULAS DE PAPEL/ FOI 

ENCERRADA ÀS DUAS E MEIA COM A MANUTENÇÃO DE TODOS OS VETOS// 

LOC: A CRIAÇÃO DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA NO PAÍS/ EM 

JULHO DESTE ANO/ SOMOU 41 MIL 463 POSTOS./ A INFORMAÇÃO É DO 

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/ DIVULGADO HOJE 

PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO//  TRATA-SE DO PIOR RESULTADO/ PARA O 

MÊS DE JULHO/ DESDE 2003/ QUANDO A ABERTURA DE VAGAS FORMAIS 

SOMOU 37 MIL 233 EMPREGOS// NA COMPARAÇÃO COM IGUAL PERÍODO DO 

ANO PASSADO/ FOI REGISTRADA UMA QUEDA DE 70,9%// 
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TEC: CARACTERÍSTICA 

LOC: A PARTIR DE HOJE/ O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO 

ALEGRE PASSA A CONTAR COM UMA NOVA ÁREA NA EMERGÊNCIA// O 

ESPAÇO PASSOU POR UMA REFORMA/ COM CUSTO DE 8 MILHÕES DE REAIS/ 

PARA QUALIFICAÇÃO DO SETOR.// NÃO HOUVE AUMENTO DA CAPACIDADE 

DA UNIDADE, MAS A QUALIFICAÇÃO PARA QUEM É ATENDIDO E PARA QUEM 

TRABALHA MELHOROU// 

LOC: A EDIÇÃO DESTE ANO DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO/ O 

ENEM/ VAI CUSTAR CERCA DE 50 REAIS POR CANDIDATO.// SEGUNDO O 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS / O INEP// O 

EXAME TEM  CERCA DE SETE MILHÕES E DUZENTOS MIL INSCRITOS// DESSA 

FORMA/ O INVESTIMENTO DO GOVERNO FEDERAL NA PROVA SERÁ DE QUASE 

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MILHÕES DE REAIS// AS PROVAS OCORREM 

NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO//  

TEC: CARACTERÍSTICA 

CONFIRA NO PRÓXIMO BLOCO: 

LOC:  PROFESSORES ESTADUAIS DE SANTA MARIA DECIDEM POR NÃO ADERIR 

À GREVE. 

TEC: CARACTERÍSTICA  

LOC: O CALOR É INTENSO PARA A ÉPOCA DO ANO EM DIVERSAS REGIÕES// 

HOJE À TARDE, A TEMPERATURA CHEGOU PERTO DOS 30 GRAUS EM BOA 

PARTE DO ESTADO. / A PREVISÃO É DE QUE O TEMPO SECO E A ALTA 

TEMPERATURA DÊ ESPAÇO A UMA NOVA FRENTE FRIA VINDA DA 

ARGENTINA.// QUEDA NOS TERMÔMETROS/ UMIDADE E CHUVA PARA O RIO 

GRANDE DO SUL SÃO OS INDICATIVOS PELO MENOS ATÉ SEGUNDA-FEIRA.// 

 

LOC: A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA REALIZA/ AMANHÃ/ 

SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO TEATRAL 

EDMUNDO CARDOSO.// NESTE ANO, A SOLENIDADE CONCEDE A HONRARIA AO 

DIRETOR/ ATOR/ ILUMINADOR/ E PRODUTOR FELIPE MARTINEZ/ E OCORRE NO 

PLENÁRIO CORONEL VALENÇA, ÀS 7 HORAS DA NOITE// A MEDALHA É 
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CONCEDIDA A PESSOAS OU ENTIDADES QUE DESTACAM-SE POR SUA  AÇÃO 

EM FAVOR DO TEATRO NA CIDADE.// 

 

 

LOC: PROFESSORES ESTADUAIS VINCULADOS AOS 18 MUNICÍPIOS 

INTEGRANTES DO 2º NÚCLEO DO CPERS/SINDICATO DECIDIRAM NÃO ADERIR 

À GREVE DA CATEGORIA// A DECISÃO OCORREU, ONTEM, EM ASSEMBLEIA 

REGIONAL NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO OLAVO BILAC. // 

AINDA ASSIM/ MUITAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO VÃO ADOTAR A CHAMADA 

OPERAÇÃO TARTARUGA/ EM QUE AS ESCOLAS TERÃO OS PERÍODOS DE AULA 

REDUZIDOS// O POSICIONAMENTO DO 2º NÚCLEO SERÁ LEVADO PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA QUE OCORRE NA SEXTA-FEIRA/ DIA 23/ 

NO AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA/ EM PORTO ALEGRE// 

 

LOC: A COORDENAÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA DE SANTA MARIA, 

FÁTIMA SCHIRMER, ARRECADOU MAIS DE 27 MIL AGASALHOS/ MIL E 

SEISCENTOS CALÇADOS E 281 COBERTORES PARA A CAMPANHA DO 

AGASALHO 2013// NO TOTAL, FORAM BENEFICIADAS MAIS DE MIL E 

SEISCENTAS FAMÍLIAS DE DIVERSOS BAIRROS E VILAS DA CIDADE.// COM O 

SLOGAN “TÁ SOBRANDO SOLIDARIEDADE NO SEU ROUPEIRO? É HORA DE 

DOAR”, A CAMPANHA INICIOU NO DIA 20 DE MAIO E CHEGOU AO FIM ONTEM.// 

A REALIZAÇÃO FOI DA PREFEITURA DE SANTA MARIA.//   

 

TEC: CARACTERÍSTICA 

LOC: Dentro de instantes. / 

LOC – AS NOTÍCIAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

LOC: O UNIFRA IDIOMAS ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 28 DE 

AGOSTO.// A INSTITUIÇÃO DISPONIBILIZA PARA ESTE SEMESTRE CURSO DE 

LÍNGUA INGLESA.// O CURSO COMPLETO CONTEMPLA SEIS NÍVEIS. // CADA 

NÍVEL TEM O CUSTO DE CINCO PARCELAS DE 200 REAIS.// MAIS INFORMAÇÕES 

NA SECRETARIA DO CURSO, 6º ANDAR, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

OU PELO TELEFONE 32-20-12-00. /// 

http://sites.unifra.br/Default.aspx?alias=sites.unifra.br/unifraidiomas
http://www.unifra.br/inscricoes/proex/cursosOfertados.asp
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LOC:  A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, EM PARCERIA COM O CURSO DE 

PSICOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, CONVIDA PARA A 

AULA INAUGURAL DO 2º SEMESTRE DE 2013.//  O ENCONTRO TEM COMO TEMA 

“INDIVÍDUO, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO: O VÍNCULO DE 

COMPROMETIMENTO”, COM PROFESSOR ANTÔNIO VIRGÍLIO BASTOS.// A 

ATIVIDADE OCORRE NO DIA 2 DE SETEMBRO, ÀS 10 HORAS DA MANHÃ, NO 

SALÃO DE ATOS DO CONJUNTO I. // 

 

LOC: O DÉCIMO PRIMEIRO FÓRUM DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO INICIOU HOJE// COM O TEMA SANTO DE CASA 

FAZ MILAGRE, SIM! OS ACADÊMICOS DE JORNALISMO E PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA TÊM A OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAR SEU 

APRENDIZADO// A PROGRAMAÇÃO DE AMANHÃ CONTA COM PALESTRAS/ 

ENCONTROS TEMÁTICOS/ OFICINAS/ E APRESENTAÇÃO DE PESQUISAS DE 

ALUNOS EGRESSOS DA INSTITUIÇÃO// 

 

TEC: CARACTERÍSTICA 

LOC: ESTE FOI O PROGRAMA INFORMAÇÃO DE QUARTA-FEIRA 

LOC: NA CENTRAL TÉCNICA/ CLENILSON OLIVEIRA E ERICSON FRIEDERICH.// 

LOC: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE JORNALISMO DOS PROFESSORES 

GILSON PIBER E MAICON KROTH. //  

LOC: O INFORMAÇÃO VOLTA AMANHÃ.// UMA ÓTIMA NOITE 
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS APLICADAS AOS OUVINTES 

 

1) Nome completo 

2) Idade 

3) Ocupação 

4) Quantas horas por dia você escuta rádio? 

5) Qual o gênero de programa você prefere? 

6) Com que frequência escuta o programa InformAção da Rádio Caraí? E porque? 

7) O que te chama atenção no programa radiofônico? 

8) De que maneira as informações noticiadas influenciam sua vida? 

9) As notícias do programa são de alguma utilidade para você? 

10) Com quem geralmente você ouve rádio? 
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ANEXO C – FOTOS DA VISITA NA RÁDIO CARAÍ FM 

 

 
Figura 1 Estúdio da Rádio Comunitária Caraí 

 
Figura 2 – A Rádio Comunitária Caraí ampliou os equipamentos 
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Figura 3 – Novos equipamentos adquiridos para auxiliar nas tranmissões 

 
Figura 4 – Escritório e acervo musical da Rádio Caraí 
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Figura 5 – Fachada atual da Rádio Caraí 

INICÍO DA RÁDIO COMUNITÁRIA CARAÍ FM 

 

Figura 6  - Primeiros equipamentos da Rádio Comunitária Caraí FM 
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Figura 7 – Espaço destinado às transmissões da Rádio Caraí Fm 
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ANEXO D –ÁUDIO DO PROGRAMA INFORMAÇÃO (POR O NÚMERO DA 

PÁGINA). 

 


