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RESUMO 

 
O artigo é resultado de um trabalho final de graduação que tem por objetivo retratar o 
papel da rádio “Voz Alegre” em São Sepé, interior do RS, comprovando o surgimento da 
primeira rádio comunitária na cidade. Devido à inexistência de documentos que contem a 
história da rádio, utiliza-se aqui a História Oral como método de coleta de dados, 
analisando a validade deste método de captação de informações para o Jornalismo. O 
objetivo central é mostrar como a Rádio Voz Alegre, uma rádio poste surgida nos anos 50, 
caracteriza-se por ter sido uma Rádio Comunitária. Pretende-se, também, agregar ao 
arquivo histórico de São Sepé e do Rio Grande do Sul material documental, resultado 
deste trabalho monográfico, que sirva como fonte para recontar a história dos meios de 
comunicação. 
 

Palavras-chave: rádio – rádio poste – rádio comunitária – história oral 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Resgatar a memória dos meios de comunicação não é tarefa fácil, porém 

importante para retratar a construção social de um meio. Há muitas pesquisas relacionadas 

às mídias existentes no país, seus princípios, suas histórias e seus contextos. Porém, 

quando fala em algo regional há pouca informação. Voltar no tempo é contribuir para que 

a memória e os primórdios da história, que fizeram com que hoje a mídia tivesse esta 

amplitude, não sejam esquecidos.  

Neste trabalho, pretende-se resgatar a história de uma rádio poste que, 

possivelmente, tenha sido a precursora dos meios de comunicação existentes na cidade de 

São Sepé, Rio Grande do Sul. 

São Sepé é uma cidade com 23.787 mil habitantes, localizada a 56 Km de Santa 

Maria. Sua área é de 2.188,83 km² representando 0.814% do estado, 0.3884% da região e 

0.0258% de todo o território brasileiro. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 

de 0.775, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). A origem étnica 

da população é de italianos, alemães, turcos, libaneses, sírios, portugueses e negros. 

Oitenta por cento (80%) da população ativa aufere uma renda familiar de até três salários 

mínimos. A economia do município é baseada nas atividades agropastoris, com destaque 

para as culturas do arroz, soja e milho. Na pecuária, destacam-se as criações de gado de 

corte e leite. No setor extrativo mineral salientam-se couro, calcário, granito, carvão, entre 

outros1. 

Além de dados econômicos e geográficos, o município, pelo fato de a maioria de 

seus habitantes fixos serem adultos, guarda uma riqueza em seu patrimônio: a memória 

das pessoas. Mesmo sem registros documentais que comprovem as mídias existentes, o 

povo sepeense recorda de alguns fatos.  

Segundo relatos, em 1913 foi fundado o primeiro jornal na cidade que se chamava 

O Chiquity2, e, desde então, muitos jornais surgiram e, com eles, as rádios.  Em 1968, foi 

instalada a rádio AM, Sepé Tiaraju e em 1980, São Sepé foi o berço da primeira rádio 

cooperativa da América Latina, Rádio Fundação Cotrisel3, também AM, existente até 

hoje.  A primeira rádio comunitária oficial de São Sepé foi fundada em junho de 1999, 

                                                 
1 Disponível em http://www.saosepe.com.br/historico. Consultado em 10 de novembro de 2007 
2 Fonte: Jornal A Palavra, edição 4333, de 18 de novembro de 2006, p.13 
3 Disponível em http://www.radiocotrisel.com.br/historia.html. Consultado em 23 de maio de 2007 
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chamada de Rádio Sepé Tiaraju, em freqüência modulada FM. O nome foi uma 

homenagem a que é considerada a pioneira. 

A partir deste contexto, desenvolve-se neste trabalho o resgate da história da rádio 

Voz Alegre, sobre a qual não há documentação que comprove sua existência. Através da 

memória dos moradores da cidade, que vivenciaram ou são descendentes do período em 

que a rádio funcionou, pretende-se fazer o levantamento sobre seu modo de operação, 

assim como avaliar se a rádio Voz Alegre pode ser considerada uma rádio. 

Desse modo, a proposta desta monografia é retratar a trajetória da rádio Voz 

Alegre comprovando ou não seu papel comunitário, e assim, analisar como a rádio poste 

está inserida no conceito de rádio comunitária. 

A utilização da memória é um fator preponderante, já que será utilizada a história 

oral, um tipo de entrevista, para retratar um período histórico e promover a reflexão sobre 

o papel da rádio no desenvolvimento da cidadania. Como procedimentos metodológicos 

para a realização do estudo serão utilizados: pesquisa bibliográfica e entrevista com 

participantes, fundadores, descendentes dos mesmos e ouvintes da rádio. Logo então, 

serão analisadas as entrevistas, relacionando as bibliografias referentes a rádios 

comunitárias, avaliando a presença de características que possam conferir o foco 

comunitário à rádio Voz Alegre. 

Esta monografia divide-se em cinco capítulos: introdução, o rádio e suas 

perspectivas comunitárias, entrevista: um resgate da história, análise das entrevistas e 

considerações finais. 

O segundo capítulo divide-se em três subcapítulos: O rádio na história do Brasil 

traz um breve histórico do início do rádio no país; O rádio na vida dos gaúchos, conta 

como o rádio foi instalado aqui no Estado e Rádio poste ou rádio popular: origem da 

rádio comunitária, faz uma ligação entre a história da rádio poste e os princípios de rádio 

comunitária, bem como suas características e limitações.  

O terceiro capítulo aborda a questão metodológica e também se divide em três sub-

capítulos: Entrevista, explica o que é a entrevista e como os pesquisadores a utilizam para 

captar as informações necessárias para os estudos; Memória: fenômeno coletivo e 

construção social, refere-se à utilização da memória para reconstituir a história; e História 

oral: vantagens e desvantagens, traz um detalhamento sobre este tipo de entrevista, 

explicando sua utilização em pesquisas e na prática jornalística. 

O quarto capítulo trará a análise do que foi pesquisado através da história oral. 

Divide-se em cinco subcapítulos: Descrição: passos, explica o caminho escolhido para se 
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obter os resultados necessários para a conclusão do trabalho; Análise das entrevistas, traz 

a avaliação da história da rádio Voz Alegre, através de tópicos construídos no processo de 

entrevista; Rádio Voz Alegre: primeira comunitária de São Sepé, pretende contar a 

história da rádio e como está inserida no conceito de rádio comunitária, por isso dividiu-se 

em dois subitens Como tudo começou e a Programação da rádio Voz Alegre. 

O último capítulo traz as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, 

observando todos os passos seguidos e os objetivos propostos, comprovando ou não a 

existência da rádio Voz Alegre e sua perspectiva comunitária. 

O material oral e escrito será entregue, após a avaliação deste trabalho, à Biblioteca 

Pública Municipal Clara Gazen, de São Sepé, permanecendo em responsabilidade da 

mesma. Assim, pretende-se contribuir para o acervo histórico dos meios de comunicação 

do Rio Grande do Sul, não permitindo que importantes descobertas de comunicadores de 

outras épocas caiam no esquecimento. 

Também se tem a intenção de divulgar esta monografia em eventos de caráter 

acadêmico, contribuindo para a formação de material documental sobre a história dos 

meios de comunicação do Rio Grande do Sul, visto que há escassa documentação sobre o 

tema, de modo geral. 
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2. O RÁDIO E SUAS PERSPECTIVAS COMUNITÁRIAS 
 
2.1 O RÁDIO NO BRASIL 
 
O rádio foi um dos primeiros meios de comunicação em que se fez uma relação 

direta entre o repórter ou locutor e o ouvinte. A imprensa escrita exercia um papel 

importante, mas o rádio conseguia fazer com que os ouvintes se sentissem mais próximos 

daquelas pessoas que transmitiam as informações: os jornalistas. 

A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro 

de 1922, durante a inauguração da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que 

comemorava o Centenário da Independência na Esplanada do Castelo. O público presente 

à inauguração do evento escutou as transmissões por meios de alto-falantes. A população 

brasileira ouvia pela primeira vez o pronunciamento do então Presidente da República, 

Epitácio Pessoa.  

Além disso, a Westinghouse International Company (estação transmissora) 
distribuiu 80 receptores às autoridades civis e militares. Assim, o som das 
emissões foi captado em diversos pontos da então capital federal, como o 
Palácio do Catete e alguns prédios públicos. Foram transmitidos o discurso do 
presidente da República, além de trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, 
apresentado no Teatro Municipal, que chegaram a ser ouvidos mesmo em 
outros estados, como registrou a imprensa da época. (FERRARETTO, 2004, p. 
94) 

 

Desde 1922, as experiências com rádio-clubes4 vinham sendo realizadas. Mas foi 

somente um ano depois, em 1923, que o professor Edgard Roquette Pinto, que mais tarde 

seria conhecido como o pai do rádio brasileiro5, inaugurou a primeira emissora de rádio, a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Como pioneira no país, inovou com a instalação de 

um possante transmissor Marconi com dois mil watts de potência - o melhor da América 

do Sul - e com a criação de uma escola de radiotelegrafia.  

Em 1924, foi inaugurada a Rádio Clube do Brasil6, por Elba Dias, um dos técnicos 

que auxiliaram na estruturação da Rádio Sociedade, marcando o início da expansão do 

rádio. 

 
Nos primeiros anos de suas vidas [referência às rádios Sociedade e Clube do 
Brasil], quando nenhum espírito de competição orientava aqueles arrojados 
empreendimentos, além de pouquíssimas horas em que se mantinham no ar, as 
duas emissoras acertavam um sistema de irradiações intercaladas, a fim de, 

                                                 
4 Para demonstrar o financiamento da “elite” as primeiras rádios traziam em seu nome termos como clubes 
ou sociedades, segundo Cogo, 1994. 
5 Em homenagem a Roquette Pinto, 25 de setembro, data em que ele nasceu no ano de 1884, é considerado o 
Dia Nacional da Radiodifusão, segundo Ferraretto, op.cit. 
6 Mais tarde, seria transformada na Rádio Mundial, posteriormente integrante da Central Brasileira de 
Notícias, segundo Ferraretto, op. cit. 
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principalmente, acomodar os interesses dos ouvintes sempre em número 
crescente. Suas transmissões se faziam em dias alternados: às segundas, 
quartas, sextas, funcionavam uma delas, às terças, quintas e sábado, a outra. 
(Henrique Fôreis Domingues apud FERRARETTO 2004, p.100 ) 

 

Com as experiências das pioneiras, mais rádios foram surgindo em todo o país. Em 

1926, foi inaugurada a Rádio Mairynk Veiga, seguida da Rádio Educadora, no Rio de 

Janeiro, além de outras na Bahia, Pará e Pernambuco.  

O grande impulso à expansão radiofônica foi na década de 30, quando o país 

passava por várias mudanças na indústria elétrica e fonográfica, que proporcionaram o 

apogeu do rádio como veículo de comunicação de massa. 

O rádio trouxe inovações técnicas transformando-se na maior atração cultural do 

país. Em 1932, a Rádio Philips, no Rio de Janeiro, investia no Programa Casé, que 

representou uma revolução na forma de apresentar programas de rádio. Adhemar Casé, e 

seu assistente Silvio Salema inovavam com uma programação dividida entre a música 

popular e erudita: “Mesmo sendo só o primeiro programa, senti que deveria fazer uma 

opção. O programa tinha fins lucrativos e eu precisava de audiência. Decidi tirar, a 

contragosto, a parte erudita, dedicando quatro horas à música popular”. (Adhemar Casé 

apud CASÉ, 1995, p.44). 

 O Programa Casé possuía um espaço de “peso” na rádio Philips e, para manter-se 

nesse patamar, Salema contratou Antonio Gabriel Nássara e Cristóvão de Alencar que já 

trabalhavam durante algum tempo como redatores e speakers7, assim imprimiram um 

modo diferente ao programa. Segundo Rafael Casé, Nássara foi quem criou os primeiros 

jingles da publicidade brasileira ao ouvir uma história contada por Adhemar Casé que, ao 

entrar em uma padaria, ofereceu um anúncio publicitário ao dono. 

 

O seu Albino quis fechar questão, dizendo que nunca ouvira falar em padaria 
anunciando em rádio e que não valia a pena. Mas Casé estava decidido a dobrar 
o português e o convenceu com a seguinte proposta: ”O preço é o seguinte: vou 
colocar o anúncio no ar. Se o senhor gostar, paga, senão, fica de graça”, 
finalizou Casé. 
Nássara, ao ouvir a história, se inspirou na nacionalidade do cliente e fez três 
quadrinhas em ritmo fado, que foram ao ar na voz de Luís Barbosa (imitando o 
sotaque português acompanhado por um coro). (CASÉ, 1995, p. 49) 

 

Algumas das principais inovações do Programa Casé foi abrir espaços para 

patrocinadores e veicular quadros humorísticos. Este fato foi possível após março de 1932, 

quando o governo federal liberou, através do decreto de lei 21.111, a publicidade na 

                                                 
7 No senso comum entre radialistas, speakers significa locutores 
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Rádio. Segundo Casé, com “a venda de horários e a criação de comerciais diferentes a 

cada programa, não importando qual fosse o produto, alguns acabavam se transformando 

em verdadeiras esquetes8”. Exemplos como: “Sente-se mal? Compre uma cadeira de 

balanço na Casa Bela Aurora e sente-se bem”. Ou então: “Pilogênio é tão bom que faz 

crescer cabelos até em uma bola de bilhar”. 

Em 1936, foi inaugurada a Rádio Nacional que tinha em seus quadros os talentos 

de Iberê Gomes Grosso, Luciano Perrone, Henrique Foreis Domingues (o Almirante), 

Radamés Gnattali e Dorival Caymmi, músicos da época. Segundo Casé, “Almirante, 

conhecido como a patente do rádio brasileiro, era o que hoje chamamos de polivalente. 

Cuidava das finanças (quando trabalhou no Programa Casé como braço direito de 

Adhemar), cantava, contava piadas no ar e ainda era speaker”. 

A expansão do rádio exerceu uma grande influência na política. Através dos 

transmissores da rádio, a propaganda eleitoral, os pronunciamentos do presidente e a Hora 

do Brasil começaram a fazer parte da programação e alcançavam milhares de 

ouvintes/eleitores.  

Nesta época, em que o país passava por uma ditadura, os militantes também  

utilizavam a rádio para expressar sua oposição ao governo de Vargas.  

 

A Rádio Record liderava as transmissões contrárias ao governo Vargas, usando 
em larga escala o rádio com finalidade política 9. É, no entanto, o regime 
implantado em 1930 que vai transformar o veículo em instrumento ideológico. 
Dentro da lógica dos revolucionários de 30, a radiodifusão serve para 
consolidar uma unidade nacional necessária à modernização do país e para 
reforçar a conciliação entre as diversas classes sociais. Nesta linha de 
raciocínio, em 22 de julho de 1935, o governo cria o programa Hora do Brasil 
10, que transmitia, inicialmente, informações, pronunciamentos e música 
popular.  (FERRARETTO, 2004, p.107-108 )  

 

Em 1937, após o golpe militar em que o Brasil passaria a viver o Estado Novo, a 

ditadura ficava cada vez mais intensa e o programa Hora do Brasil tornava-se obrigatório. 

A transmissão era em rede nacional, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 19h30. Em 

1939, surgia o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que substitui o antigo 

Departamento Nacional e Difusão Cultural (DNDC), criado em 1934. Um ano depois, em 

8 de março de 1940, o presidente Getúlio Vargas decretou a encampação da Rádio 

                                                 
8 Esquetes:pequena  cena cômica em teatro, rádio ou televisão. Luft, Celso Pedro. Minidicionário Luft, 2000. 
Editora Ática. São Paulo, p.300. 
9 Dois anos antes, os revolucionários do Rio Grande do Sul haviam utilizado os microfones da Rádio 
Sociedade Gaúcha para a divulgação de seus manifestos, segundo Ferraretto p. 107, op. cit. 
10 Atual Voz do Brasil 
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Nacional, sob a direção de Gilberto de Andrade, inaugurando uma nova fase no rádio 

brasileiro. 

 

A programação radiofônica passa a ser controlada com a colocação de censores 
em cada emissora. Assuntos como reivindicações trabalhistas, presos políticos, 
organizações estudantis, passeatas ou críticas ao governo eram 
terminantemente proibidos. O zelo dos sensores do DIP reflete-se em algumas 
estatísticas do período. (FERRARETTO, 2004, p. 108)  
 

Na nova programação da Rádio Nacional houve estréia de programas como o Um 

Milhão de Melodias, sob a regência de Radamés Gnattali, em 1943, tendo como 

patrocinador a Coca-Cola, que lançava o refrigerante no Brasil. Almirante passou a 

apresentar diversos programas, entre eles a história da música popular brasileira, 

destacando-se A História do Rio pela Música, Clube dos Fantasmas, Vida Pitoresca e 

Musical dos Compositores da Música Popular. Estes programas eram produzidos a partir 

do valioso acervo do próprio radialista e também músico.  

Em 1941, o rádio ganha a primeira radionovela, Em busca da Felicidade, onde 

Gilberto Martins era o responsável pela tradução e adaptação do texto original do cubano 

Leandro Blanco. O primeiro noticiário era marcado pelo Repórter Esso. Surgia o 

radiojornalismo, e não por coincidência, era também transmitido pela Rádio Nacional, do 

Rio de Janeiro. 

O radiojornalismo cresce em importância durante a Segunda Guerra Mundial. 
No espírito da aproximação brasileira com os Estados Unidos, irrompe nos 
receptores o Repórter Esso, identificado por uma característica musical e textos 
de abertura que ficariam na memória de milhares de ouvintes em todo o país: - 
Prezado ouvinte, bom dia. Aqui fala o Repórter Esso, testemunha ocular da 
história, apresentando as últimas notícias da UPI. (FERRARETTO, 2004, p. 
127) 

 

Nomes importantes da música surgiram no rádio, como Carmem Miranda, Silvio 

Caldas, Noel Rosa, Moreira da Silva, Ciro Monteiro, Francisco Alves, Orlando Silva, 

Emilinha Borba e Marlene. Mesmo com as críticas que acusavam o rádio de não ter a 

mesma credibilidade dos jornais, ele marcou a história dos artistas brasileiros. 

 

2.2 O RÁDIO NA VIDA DOS GAÚCHOS 
 

Segundo Hausen (2005), a trajetória do rádio no Rio Grande do Sul foi semelhante 

ao do resto do país, iniciando, efetivamente, em meados de 1920. As experiências 

pioneiras do padre Roberto Landell de Moura já vinham sendo feitas desde o final do 
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século XIX, mas a radiodifusão como a conhecemos hoje, desenvolvida através de 

emissoras constituídas, tem seu primeiro registro no estado em 1924. Naquele ano, o 

pioneirismo da rádio Sociedade Rio-Grandense, uma experiência que duraria dois anos, 

em Porto Alegre, deixaria o seu registro na história gaúcha. Na seqüência, viriam as rádios 

Sociedade Pelotense, em 1925, no interior do Estado, e, na capital, a rádio Sociedade 

Gaúcha, em 1927, a rádio Difusora Porto-alegrense, em 1934, e a rádio Farroupilha, em 

1935. 

 Em São Sepé, a primeira rádio surgiria, segundo constatado por fontes orais, 

apenas na década de 50, denominada Voz Alegre, rádio poste, cujo conceito e 

características temáticas serão vistos a seguir. 

 
2.3 RÁDIO POSTE OU RÁDIO POPULAR: A ORIGEM DA RÁDIO COMUNITÁRIA 

 
“ Dar voz a quem não têm voz”  

(COGO, 1998, p.33).  

 

Para muitos pesquisadores, a frase acima resume os princípios da rádio comunitária 

que leva os anseios do povo através de ondas radiofônicas, construindo formadores de 

opinião. O rádio também pode ser um simples aparelho de transmissão que possibilita ao 

ouvinte a convivência, tirando-o do isolamento e mantendo-o em contato com a 

comunidade. 

A “rádio Poste” ou “rádio Popular” surgiu no país na década de 80, quando a Igreja 

Católica, agregada ao Movimento de Educação Base, sugeriu este tipo de experimento 

como uma forma de comunicação popular. Como explica Denise Maria Cogo (1998) em 

seu livro “Rádio no ar...uma rádio comunitária”, o sistema de transmissão da rádio é 

formado também por alto-falantes que nada mais são que amplificadores de som local de 

curto alcance. São usados em praças, mercados, paróquias, vilas, periferias, favelas, locais 

comunitários, escolas, etc.  

O sistema pode ter alto-falantes fixos, instalados em postes, locais comerciais, 

comunitários, religiosos, educacionais e, móveis, instalados em carros, bicicletas, motos, 

veículos de tração animal... 

Uribe (1997) explica que o alcance da transmissão dos alto-falantes depende da 

qualidade, potência e estado dos aparelhos, como também das condições de sua instalação 

e das características geográficas do lugar. 
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É importante ressaltar que o sistema de alto-falantes é apenas um amplificador do 

som e não é um sistema de radiodifusão que passa a mensagem por meio de um receptor 

que decodifica sinais e que leva uma onda portadora, passando as informações para um 

número expressivo de pessoas. Portanto, os alto-falantes limitam a um determinado grupo 

o alcance da transmissão. A recepção individual ou coletiva é constante, pois o sistema 

não permite ao ouvinte o poder de escolha: não há como desligar ou não o som. 

Para Uribe (1997) os alto-falantes, por serem aparelhos de comunicação simples e 

de fácil manejo, podem ser operados por qualquer pessoa, pois não exigem um grau 

técnico de conhecimento. Devido a isso o sistema é muito utilizado, ainda hoje, nas 

periferias dos grandes centros, como uma forma de expressão da comunidade em que 

supre as necessidades de informação. Atua, também, como um meio barato de transmitir 

informações promocionais, educacionais e recreativas, na manifestação da comunidade, 

mobilizando para obras de bens comuns (problemas de saneamento básico, transporte, 

moradia, educação), tornando-se assim uma comunicação comprometida com as causas do 

grupo. 

Para Peruzzo, as experiências com alto-falantes são germinadoras de algumas das 

atuais rádios comunitárias: 

 

A origem dessas rádios está ancorada nas experiências de rádios populares de 
alto-falantes, também conhecidas como rádios poste, cujo apogeu ocorreu nos 
anos 80 no Brasil (...) foi, e continua sendo em muitos lugares, o veículo de 
comunicação a que as organizações comunitárias tiveram acesso para poderem 
levar suas mensagens aos habitantes de determinadas localidades. São as 
chamadas “rádio do povo” ou de “rádio popular”.  (PERUZZO, 1998, p. 5) 

 

A rádio Poste traz na sua programação, geralmente, os anseios da comunidade, 

tornando-se um elo entre o grupo e o governo. Portanto, a rádio Poste possui seu papel 

como propulsora de idéias e expressões de pessoas simples da comunidade. Trazendo 

também informações sobre atividades culturais, serve para reuniões, assembléias 

comunitárias, apoiar campanhas de educação e saúde, mobilizar para trabalhos 

comunitários, divulgar trabalhos dos artistas locais, transmitir avisos funerais, avisar sobre 

confraternizações, festas e dedicar um espaço musical com a participação do grupo no 

repertório. 
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Cogo (1994, p.82) afirma que o sistema de alto-falantes: 

 

É o tipo de experiência no campo do rádio comunitário que mais se tem 
expandido no interior dos movimentos populares em função do seu baixo custo 
e das próprias restrições impostas pela legislação, que acabam se contrapondo 
ao caráter aberto da ação desses movimentos. 

 

As primeiras rádios comunitárias surgiram com sistemas de alto-falantes. A 

regulamentação aconteceu há pouco tempo, se comparado ao início da radiodifusão no 

Brasil, em 19 de fevereiro de 1998, aportada pela Lei nº 9.612. Segundo a Lei, o serviço 

de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o atendimento à comunidade: dar 

oportunidade de difusão de idéias, elementos culturais, tradições, hábitos sociais, oferecer 

mecanismos à formação e integração da comunidade, estimular o lazer e o convívio social. 

Com esta programação voltada para a comunidade, as rádios comunitárias possuem 

um papel importante em relação à cidadania. Antigamente, os meios alternativos11 e as 

rádios comunitárias tinham a preocupação apenas com os problemas do povo, que 

poderiam transformar a sociedade através das aspirações e denúncias. Hoje, a preocupação 

das rádios comunitárias vai mais além, tendo compromisso com a formação do cidadão e 

sua programação é pautada através da própria comunidade, que participa ativamente da 

rádio. 

Em uma comunidade, pode-se ter uma rádio comunitária com programas variados 

que possibilitem a participação dos moradores nos programas, mantendo a interatividade 

proposta pelo sistema. Deve prestar serviço de utilidade pública, integrando-se aos 

serviços de defesa civil, sempre que necessário. A publicidade paga não é permitida no 

sistema de radiodifusão comunitária, pois não visa fins lucrativos. O que a lei permite é o 

patrocínio sob a forma de apoio cultural, desde que restritos aos estabelecimentos situados 

na área da comunidade atendida. 

O sistema comunitário propõe-se à constituição de uma sociedade mais informativa 

e preparada para o mundo. 

 
Ao longo da última década, reunindo dados e informações que evidenciam que 
a comunicação comunitária, tal como se apresenta no final da década de 90, 
tem suas raízes nas manifestações comunicacionais que marcaram época na 
sociedade brasileira, no contexto das transformações ocorridas a partir do final 
da década de 70. Dos movimentos sociais são trazidos princípios e 
experiências, tais como de participação e democracia que vão ajudando a 
configurar as novas experiências. (ZANATTA, 1996, p.1) 

                                                 
11 Referência à época dos meios de comunicação alternativos como os jornais impressos de opinião (O 
Pasquim) distribuídos nas classes menos favorecidas que traziam os anseios do povo. 
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A rádio comunitária, por estar relacionada com um grupo, exerce uma 

responsabilidade social com a comunidade, sendo um meio de comunicação que 

estabelece um estreitamento entre as classes, oportunizando uma interatividade de 

participação popular. 

Além dos princípios éticos e a preocupação de formar cidadãos, os sistemas 

comunitários são grandes aliados à descoberta de novos talentos tanto musicais como 

jornalísticos. Através dos programas direcionados para a comunidade abrem-se portas para 

uma “diversão” em fazer o próprio programa ou até mesmo na formação profissional. 

 

...O papel da comunicação comunitária é extremamente importante. Primeiro, 
porque, como a mídia comercial se torna a cada dia mais globalizante e 
universalista, o tratamento dos assuntos passa a ser genérico e nada específico. 
O local, o regional, só são iluminados uma vez que se enquadrem em certos 
critérios, como a originalidade, repercussão,conflito, raridade. O surgimento de 
veículos a partir dos grupos comunitários tem caráter basicamente local, de 
abordagem de temática relacionada ao particular, ao que interessa 
especificamente àquele grupo, e de conscientização de sua realidade. Existe, 
assim, a possibilidade de reforçar uma das facetas a que se refere a 
comunidade: a das relações de pertencimento entre seus membros, e 
conseqüentemente o poder reivindicatório, que se instala a partir da informação 
numa óptica programática, não com um propósito meramente promocional, 
mas de melhoria da condição de vida do indivíduo. 

(PAIVA, 1998, p. 58) 
  

A comunicação comunitária não se estabelece com um princípio comercial em uma 

comunidade, mas sim com uma questão social, preocupada com um bem comum. Utiliza-

se da mídia, seja ela impressa, como os jornais de bairro, ou as rádios comunitárias que 

oferecem espaço para a manifestação oral da localidade. 

Hoje em dia, muitas comunidades, como favelas, utilizam a comunicação 

comunitária como forma de expressão, de reivindicação, já que no mundo globalizado as 

grandes mídias não utilizam diariamente os problemas sociais das periferias. 

Além dos problemas sociais, a comunicação entre a comunidade é uma maneira de 

cultivar a cultura destes grupos, incentivando nos jovens a criatividade, originalidade e a 

preocupação com o futuro. Nessas experiências, a comunidade passa a resolver problemas 

comuns e a ser vista com outros olhos. No momento em que a sociedade periférica passa a 

se preocupar com o meio em que vive, a cidadania passa a se concretizar. 

Através do exercício comunitário, forma-se um conceito de verdadeiros cidadãos, 

uma face humanitária, preocupada com os problemas sociais relacionados ao meio em que 

vivem. E os grandes propulsores deste papel são os meios de comunicação, que 
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possibilitam ao grupo uma nova visão do mundo em que estão inseridos, podendo alcançar 

dimensões que servirão de incentivo para as novas gerações. 

Paiva faz uma reflexão do papel do jornalista no mundo atual e sua concepção em 

relação à comunicação comunitária. Segundo a autora, as instituições de ensino superior 

estão preparando os acadêmicos para estarem aptos para o mercado de trabalho, cada vez 

mais competitivo, esquecendo do real exercício do jornalismo que vai muito mais além. 

“Na sua sobrevivência ao mercado de trabalho, adulterou máximas até então caras ao 

jornalismo e aos jornalistas; por exemplo, a de atuarem como agentes sociais”, (PAIVA, 

1998, p. 162). 

Dentro desta percepção de agentes sociais, os jornalistas, preocupados com os 

problemas sociais, sejam eles de uma comunidade ou do próprio país, estarão exercendo o 

seu real papel, utilizando a mídia a favor de um bem comum. “Repensar o papel do 

jornalismo pode ser, inclusive, colocá-lo além das possibilidades da profissão: a do jornal 

comunitário”, (PAIVA, 1998, p. 162). 

Paiva propõe um desafio ao jornalista: o trabalho comunitário. Mesmo que as 

rádios comunitárias e jornais de bairro possuam a característica de serem feitos pela 

própria comunidade, o jornalista que exerce um papel em um veículo comunitário irá 

contribuir para que a voz da comunidade seja ouvida além dos “muros” do meio. 

Além desta preocupação com a condição do jornalista na atualidade, a autora faz 

uma referência às formas utilizadas pelos profissionais, quando se trata da captação das 

informações. Por estarem na condição de ouvintes, ao realizar uma entrevista, os 

jornalistas procuram não se envolver com os relatos contados e, muitas vezes, acabam 

fazendo uma matéria sem a parte emocional que, segundo a autora, é essencial para a 

construção do relato de um fato: a matéria ou reportagem jornalística. Conceito que 

veremos no próximo capítulo. 
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3. ENTREVISTAS E HISTÓRIAS 

 

3.1 ENTREVISTAS 

A entrevista faz parte da rotina dos jornalistas, pois é a prática utilizada para 

obtenção das informações sobre fatos que irão compor uma matéria ou reportagem. Esta 

técnica foi criada quando foi percebida a necessidade de ouvir as pessoas e o que seus 

relatos trariam para completar o que estava escrito em documentos ou em fontes oficiais. 

Como afirma Erbolato: “As origens da entrevista remontariam a 1836, em Nova York – 

Depois de publicar notícias sobre política e administração, a imprensa norte-americana 

começou a se interessar por histórias de interesse humano”. (1991, p.156). 

Esta técnica é utilizada também como forma de captação de dados para o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Muitos pesquisadores utilizam a entrevista 

como um tipo de metodologia, pois existem diferentes aplicações. Lakatos (1991) e Gil 

(1994) selecionam como:  

o estruturada – o entrevistador segue um roteiro pré-estabelecido e uma 

ordem, não tendo a liberdade de adaptar as perguntas de acordo com a 

situação;  

o semi-estruturada – o entrevistador tem um pré-roteiro de questões, podendo 

explorar de forma mais ampla o assunto, aproximando- se de uma conversa;  

o informal – é a menos estruturada, em que o entrevistado pode expressar 

suas opiniões e sentimentos a partir do incentivo do entrevistador; 

o focalizada – enfoca um tema específico, em que o entrevistado fala 

livremente sobre o tema, sendo interrompido pelo entrevistador quando o 

assunto for desviado; 

o história de vida - o objetivo é obter dados sobre determinado indivíduo ou 

instituição em todas as fases de sua existência, buscando conhecer o modo 

de vida e as visões de mundo, sua trajetória. A técnica consiste na 

realização de uma série de entrevistas para reconstituição global da vida do 

investigado, a concepção que tem de seu papel e suas relações com vários 

grupos. Este método exige aplicação de outras técnicas, como pesquisa 

documental, história oral, etc..  

o história oral - técnica que procura resgatar e/ou reconstruir, através da 

visão dos sujeitos envolvidos, um período, evento ou fato histórico. Por 

lidar de forma direta com a memória, esta técnica exige habilidade por 
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parte do entrevistador, que deverá interferir nos momentos certos, fazendo 

com que o entrevistado sinta-se à vontade para rememorar o passado, 

respeitando os momentos de silêncio. 

 

Alguns autores caracterizam a história oral como entrevista livre e defendem como 

um meio eficaz para que possam obter o real objetivo, através do discurso e das 

expressões das pessoas, como afirmam Rosiska e Miguel: 

 

A técnica de entrevista livre, concebida como um diálogo aberto onde se 
estimula a livre expressão da pessoa com que se conversa, amplia o campo do 
discurso que passa a incluir não só fatos e opiniões bem delimitadas, mas 
também devaneios, projetos, impressões, reticências, etc. Sem dúvida, a 
entrevista livre, para não partir em todas as direções, deve ter um fio condutor, 
uma estrutura de base ligada ao núcleo temático a ser pesquisado. Porém dentro 
deste campo temático, tudo é pertinente, nada é desprezível. Muitas vezes, não 
unicamente aquilo que é dito explicitamente que é significativo. A maneira de 
dizer, as inflexões, as hesitações, as pausas e os silêncios dizem muita coisa. 
Frequentemente é nessas dobras do discurso que se esconde a ambigüidade e a 
contradição entre o pensar e o agir que importa captar e desvelar. Os 
fragmentos do discurso, o ‘não dito’ e o ‘mal dito’ – por medo, por pudor, por 
desconfiança ou porque dizê-lo seria doloroso demais – são tão importantes 
quanto as respostas superficiais. (1999, p.29-30) 

 

A entrevista bem elaborada, puxando pela memória, com paciência, tranqüilidade e 

partindo de um bom aparato bibliográfico, tem grandes chances de levar o entrevistador a 

ser bem sucedido. Há algumas habilidades essenciais que o entrevistador pode adquirir 

para chegar ao objetivo, como o interesse e o respeito pelos entrevistados, flexibilidade 

nas reações em relação a eles, além de demonstrar compreensão pelo relato contado. Outro 

fator relevante é ter um foco do que se pretende com a entrevista e sempre buscar que o 

entrevistado não fuja dele. “O lembrar, numa entrevista, é um processo recíproco, que 

exige compreensão de parte a parte”, afirma Thompson. Porém, leva-se em conta que o 

entrevistador e suas habilidades muitas vezes estão em desvantagem, pois o novo para o 

pesquisador pode ser algo tradicional para o entrevistado. Para Thompson, “os 

historiadores em trabalho de campo, ainda que mantenham, sob muitos aspectos 

importantes, as vantagens do conhecimento profissional, vêem-se também longe de sua 

mesa de trabalho, compartilhando de experiências em nível humano” (1992, p.29). 

As experiências obtidas através das entrevistas resultam em uma adaptação na 

questão humanizada da técnica. Cremilda Medina em seu livro Entrevista. O diálogo 

possível reflete sobre a importância da questão humana que se estabelece através do 

diálogo. 
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A entrevista pode ser apenas uma eficaz técnica para obter respostas pré-
pautadas por um questionário. Mas certamente não será um braço da 
comunicação humana, se encarada como uma simples técnica. Esta – fria nas 
relações – entrevistado – entrevistador – não atinge os limites possíveis da 
inter-relação, ou em outras palavras, do diálogo. Se quisermos aplacar a 
consciência profissional do jornalista, discuta-se a técnica da entrevista; se 
quisermos trabalhar pela comunicação humana, proponha-se o diálogo. 
(MEDINA, 1986, p.6) 

 

 
Através do diálogo estabelecido na aplicação da entrevista, é possível obter 

informações necessárias para a concretização de um trabalho de pesquisa. Medina (1986, 

p.7) acredita que há uma troca quando este método é aplicado e que os jornalistas devem 

pensar na técnica não apenas como um ato mecânico de coleta de dados, mas como uma 

forma de compreensão do mundo: 

 
Desenvolver a técnica da entrevista nas suas virtudes dialógicas não significa 
uma atitude idealista. No cotidiano do homem contemporâneo há espaço para o 
diálogo possível. Estão aí experiências ou exceções à regra que comprovam o 
grau de concretização da entrevista na comunicação coletiva. Sua maior ou 
menor comunicação está diretamente relacionada com a humanização do 
contato interativo: quando em um desses raros momentos, ambos – entrevistado 
e entrevistador – saem ‘alterados’ do encontro, a técnica foi ultrapassada pela 
‘intimidade’entre o EU e o TU. Tanto um como os outros se modificaram, 
alguma coisa aconteceu que os perturbou, fez-se luz em certo conceito ou 
comportamento, elucidou-se determinada autocompreensão ou compreensão do 
mundo. Ou seja, realizou-se o diálogo possível. (MEDINA, 1986, p.7) 

 
A entrevista realizada utilizando o método da história oral busca uma compreensão 

melhor dos fatos, pois tem um sentido mais completo e selecionado. Neste caso, pode-se 

também reunir um grupo de entrevistados para realizar a entrevista, buscando uma 

complementação das memórias de cada um, estimulando um ao outro a lembrar de fatos 

do passado que sejam comuns a todos. Amado e Ferreira (1998, p.33) afirmam que a 

“memória coletiva vem se convertendo cada vez mais em objeto de estudo: ela tem sido 

entendida, em todas as suas formas e dimensões, como uma dimensão da história com uma 

história própria que pode ser estudada e explorada”.  
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3.2 MEMÓRIA: FENÔMENO COLETIVO E CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

A memória é um dos pontos mais importantes para que o pesquisador oral possa 

chegar à conclusão necessária. Através da memória pode ser construída uma determinada 

história adormecida no passado. Porém, a história oral não é a memória. A memória é 

apenas um dos mecanismos utilizados para se realizar a história oral. 

 

Nesse sentido, a história oral mantém um vínculo importante com a memória, e 
vice-versa. A transposição das narrativas da memória para a história, a 
sociologia, a antropologia ou outra qualquer disciplina acadêmica, no entanto 
se dá na capacidade de diálogo entre a memória, da mediação da história oral e 
a história ou suas correlatas irmãs. (MEIHY, 1996, p.62 ) 

 
Para Meihy (1996, p.62) a história oral, por ter como pressuposto o passado, 

recebeu o nome de história. “Em vez de isso ser um fator de confusão, deve-se pensar nas 

virtudes das diferenças. Assim, fica esclarecido que memória é um suporte para as 

narrativas de história oral, mas não é ela”. 

A memória vem sendo estudada por muitos pesquisadores em várias áreas, como 

na medicina, na matemática, na comunicação social... Muitos autores que defendem a 

história oral como método de pesquisa tratam a memória como o principal mecanismo 

para que possa chegar ao objetivo esperado: a reconstrução de um período, seja ele 

histórico ou não, importante para uma nação, estado ou cidade, ou apenas para um grupo 

pequeno de pessoas ou até mesmo importante para o próprio pesquisador. 

 

O tema memória vem cada vez mais instigando analistas das áreas de ciências 
humanas e sociais; suas abordagens são variadas e seus campos de investigação 
adentram para inúmeras esferas do campo social, do político, do cultural, dos 
imaginários e das representações. (TEDESCO , 2004, p.19) 

 

Para muitas pessoas, o lembrar faz com que os sentidos sejam aguçados. O paladar 

é ativado ao lembrar-se de um alimento, assim como o olfato pode ser despertado ao 

lembrar uma ocasião especial. A ativação desses pensamentos traz uma vitalidade aos 

entrevistados e colabora para a lembrança vir de uma maneira concreta e presente, assim 

acrescentando partes importantes para a pesquisa. 

A reconstituição de um fato através da utilização da memória como principal fonte, 

possui aspectos positivos e negativos. Na falta de provas documentais, o que existe é uma 

versão dos acontecimentos e não a exata reconstituição, levando-se em consideração ainda 

que a memória humana é falha. 
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Ao mesmo tempo, através da captação do material, obtido por cada entrevistado 

que utiliza a memória para contar um fato, são trazidos à tona pequenos detalhes do 

passado que muitos não conheciam, colaborando para seu papel do indivíduo na 

sociedade.  

No entanto, ao  utilizar-se da memória como fonte para pesquisa, como se trata de 

um ser humano, corre-se o risco de a interpretação dos fatos ser em grande parte o 

imaginário tomando conta do presente. O que é verdadeiro para um, é imaginário para 

outro. 

A história possui um papel importante na esfera da memória patrimonial, 
principalmente na atribuição de ‘valor histórico’ ou documental a determinado 
bem, podendo haver, porém, ‘restauração interpretativa’ na determinação do 
valor político, ideológico, econômico e cultural. (TEDESCO, 2004 p.76) 

 

Outro fator que se deve levar em consideração na tentativa de reconstituição de 

fatos históricos, é que a memória pode ser ajudada através de um grupo, formando 

opiniões diversas em que um ponto pode puxar outro, deixando mais verdadeiros os 

argumentos utilizados pelo entrevistado. 

Numa pesquisa histórica observam-se dois tipos de memórias: memória cultural e 

memória social. A memória cultural trata-se de um grupo pequeno, de critérios 

ideológicos de um povo.  

Já a memória social implica-se em um grupo extenso ligado por uma mesma idéia, 

por um fator comum, motivado pelo mesmo ideal, a concretização de uma questão que 

será relativa à sociedade como um todo. 

 

Memória Cultural é um conjunto das manifestações de grupos que guardam 
visões articuladas sobre si ou sobre o mundo segundo critérios que dão sentido 
e unidade ao conjunto. A base cultural de algumas comunidades explica a 
adesão de certos setores a princípios gerais, éticos ou políticos que os 
organizam. A memória social é sempre relativa a um grupo muito amplo, 
reunido em torno de fatores afins; a memória cultural é mais restrita. (MEIHY, 
1996, p.70) 

  

Em uma pesquisa que pretende relatar fatos e a memória é o único mecanismo 

utilizado pelo pesquisador, o cuidado em transcrever exatamente o que o entrevistado diz é 

fundamental e definitivo para a validade e conclusão do trabalho. 

O pesquisador pode utilizar mecanismos como a observação para entender o que 

foi dito. Porém, cada passo da utilização da memória deve ser guiado pelo pesquisador 

para que o foco da pesquisa não se perca, fazendo com que o trabalho tome um rumo 

diferente, não esperado. 
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Em cada relato nota-se que o domínio do tema é um argumento para direcionar a 

entrevista. Pois, como a memória é um sentido variado, este domínio facilita o processo de 

reconstituição, propiciando a que se chegue ao real objetivo da pesquisa.  

Edvaldo Pereira Lima, em seu livro Páginas Ampliadas, refere-se à memória como 

método para a captação de informações de uma fonte, o mesmo que estudamos como 

história oral. 

Pela reconstrução que faz o narrador, é ultrapassado o limite seco, diminuto, da 
informação concreta nau e chega-se a uma dimensão superior de compreensão 
tanto dos autores sociais como da própria realidade maior em que se insere a 
situação examinada. (LIMA, 1993, p.99) 

 
A memória é um mecanismo de captação de relatos feitos por pessoas sobre um 

determinado assunto, que utiliza como método a história oral. A história oral utiliza-se da 

memória para alcançar os objetivos propostos. 

             

3.3 HISTÓRIA ORAL: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

O resgate da memória é o primeiro fator determinante quando os historiadores 

utilizam a história oral. O papel social investido em cada passo da reconstituição de um 

fato, através da memória, é fundamental para alcançar o propósito da pesquisa. Para 

Thompson (1992, p. 20-21) “toda a história depende, basicamente, de sua questão social e 

o desafio da história oral relaciona-se, em parte, com essa finalidade essencial da história”. 

Amado e Ferreira (1998) referem-se ao historiador oral como parte da pesquisa. O 

historiador oral é algo mais que um gravador que registra os indivíduos sem voz, pois 

procura fazer com que o depoimento não desloque nem substitua a pesquisa e a 

conseqüente análise histórica; pressupõe-se que seu papel com o pesquisador não se limite 

ao de um entrevistador eficiente, e que seu esforço e sua capacidade de síntese e análise 

não sejam arquivados e substituídos pelas fitas de gravação. 

Thompson acredita que:  

 

a entrevista propiciará, também, um meio de descobrir documentos escritos e 
fotografias que, de outro modo, não teriam sido localizados. A fronteira do 
mundo acadêmico já não é são mais os volumes tão manuseados do velho 
catálogo bibliográfico. Os historiadores orais podem pensar agora como se eles 
próprios fossem editores: imaginar qual a evidência de que precisam ir procurá-
la e obtê-la (1922, p.25).      
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Para Amado e Ferreira (1998) a história oral é mais do que uma decisão técnica ou 

um procedimento metodológico, que não é apenas a depuração da entrevista gravada, nem 

pretende exclusivamente formar arquivos orais, tampouco é apenas um roteiro para o 

processo detalhado e preciso da transcrição da oralidade. 

 

Diria que é apenas um espaço de contato e influência interdisciplinares; sociais, 
em escalas e níveis locais e regionais; com ênfase nos fenômenos e eventos que 
permitam, através da oralidade, oferecer interpretações qualitativas de 
processos histórico-sociais. Para isso, conta com métodos e técnicas precisas, 
em que a constituição de fontes e arquivos orais desempenha um papel 
importante. Dessa forma, a história oral, ao se interessar pela oralidade, procura 
destacar e centrar sua análise na visão e versão que emanam do interior e do 
mais profundo da experiência dos atores sociais. (AMADO E FERREIRA – 
1998, p.35) 

Quando o objeto da pesquisa implica em revelar fatos ocultos, a sociedade faz com 

que o pesquisador torne-se essencial à reconstrução deste fato, que atinge diretamente a 

sociedade sendo contado através da memória das pessoas. Thompson acredita que 

“quando não existe história alguma disponível, ela é criada” (1992, p.21). E sobre a sua 

importância na sociedade, o autor afirma que: 

 

Por meio da história as pessoas comuns procuram compreender as revoluções e 
mudanças por que passam em suas próprias vidas. Por meio da história local, 
uma aldeia ou cidade busca sentido para a sua própria natureza em mudança, e 
os novos moradores vindos de fora podem adquirir uma percepção das raízes 
pelo conhecimento pessoal da história. (THOMPSON, 1992, p.21). 

 
Através da entrevista cedida ao pesquisador é oportunizada a volta ao passado e as 

lembranças são revividas. Reconstituem-se sensações que há tempos estavam guardadas 

na memória e que agora podem ser passadas a novas gerações. 

Amado e Ferreira (1998) em seu livro “Uso & Abusos da História Oral” tratam a 

história oral como uma forma inovadora, pois dá voz aos excluídos em um resgate 

histórico e sua abordagem se apega em detalhes não vistos antes. 

 

A história oral seria inovadora primeiramente pelos seus objetos, pois dá 
atenção maior aos dominados, aos silenciosos e aos excluídos da história ,à 
história do cotidiano e da vida privada, a história local e enraizada.Em segundo 
lugar, seria inovador por suas abordagens, que dão preferências a uma história 
vinda de baixo, atenta às maneiras de ver e sentir, e que às estruturas objetiva e 
às determinações coletivas prefere as visões subjetivas e os percursos 
individuais, numa perspectiva decididamente micro-histórica. (AMADO E 
FERREIRA,1998, p. 28)  
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 Além de contar fatos ocultos, a pesquisa pode servir como instrumento de 

mudança de uma concepção da sociedade ou de um meio, em que fatos novos surgirão. O 

que estará sendo contado através dos relatos pode levar a conclusões que poderão mudar a 

história. Mesmo que a própria história oral não acarrete em nenhum fato novo que gere 

uma mudança, o modo pelo qual é contado este fato pode ser considerado algo 

transformador. 

 
A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode 
certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto à finalidade da 
história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria história e revelar 
novos campos de investigação; pode derrubar barreiras que existam entre 
professores e alunos, entre gerações, entre instituições educacionais e mundo 
exterior; e na produção da história – seja em livros, museus, rádio ou cinema – 
podem desenvolver as pessoas que fizeram e vivenciaram a história um lugar 
fundamental, mediante suas próprias palavras. (THOMPSON, 1992, p.22) 
 

 
O relato de vivências que a técnica propicia pode ser utilizado para fins 

acadêmicos ou até mesmo na literatura. No meio acadêmico é comum encontrar na 

Antropologia, na História, Sociologia e também no Jornalismo, trabalhos que remetem a 

história oral como passo importante para chegar a vários fatos. Já a Literatura utiliza as 

informações para contar uma nova história sobre um determinado período, deixando 

implícito o sentimento gerado através do relato. 

 

No sentido mais geral, uma vez que a experiência de vida das pessoas de todo 
tipo possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha nova dimensão. 
Por isso a história oral oferece, quanto à sua natureza, uma fonte bastante 
semelhante à autobiografia publicada, mas de muito maior alcance. 
(THOMPSON, 1992, p. 25)  
 

Como Thompson afirma, a história oral pode ser utilizada com uma autobiografia, 

relatando fatos importantes que irão ilustrar cada pedaço da história contado da maneira 

interpretativa que cada pessoa que viveu em determinada época. 

Mas esses relatos geralmente são contados por pesquisadores que se apóiam na 

história para fazê-lo. Geralmente, o mais comum são autobiografias de grupos formadores 

de opinião. Devido ao fato de criar um tema para gerenciar a pesquisa é importante 

analisar e observar as várias formas de “realidade” que são apresentadas através da fonte. 

A realidade pode ser analisada de várias formas, levando em consideração o que  

foi dito por mais pessoas, o que é igualmente lembrado por vários entrevistados, mesmo 

que os pontos de vista sejam diferentes. Para Thompsom, “a realidade é complexa e 

multifacetada; e um mérito principal da história oral é que, em muito maior amplitude do 
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que a maioria das fontes, permite que se recrie a multiplicidade original de pontos de 

vista”.(1992, p. 25)  

Mas o valor histórico do passado lembrado apóia-se em dois pontos fortes. 

Primeiro, ele pode proporcionar informações significativas e, por vez, únicas para o 

passado. Em segundo lugar, pode também transmitir a consciência individual e coletiva 

que é parte integrante desse passado. 

Mesmo que a história oral tenha surgido no começo do século passado nos Estados 

Unidos, ainda é uma técnica nova para muitos pesquisadores, os quais acreditam que o 

método, utilizado sem provas documentais, não servirá como registro histórico. Isso se 

deve muito ao fato que, até a década de 50, a história oral foi utilizada especialmente por 

sociólogos e antropólogos que não se detinham em buscar documentos palpáveis. 

Já Thompson afirma o contrário, para ele é um dos meios com mais veracidade 

para recontar a história, pois são as experiências de vida que estão sendo recontadas, um 

momento na história que poderia ser perdido por falta de documentos e que, agora, está 

sendo comprovado através das palavras de co-autores do passado. 

 

Se se concretizar todo o potencial da história oral, disso resultará não tanto uma 
lista específica de títulos relacionados numa seção das biografias históricas, 
como uma mudança fundamental no modo pelo qual a história é escrita e 
estudada, em suas questões e julgamentos e em sua natureza. Pois é na história 
social, de que passamos a tratar, que menos se pode fugir à relevância da 
evidência social. Finalmente, a evidência oral pode conseguir algo mais 
penetrante e mais fundamental para a história. Enquanto os historiadores 
estudam os atores da história à distância, a caracterização que fazem de suas 
vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser descrições defeituosas, 
projeções da experiência e do próprio historiador: uma forma erudita de ficção. 
A evidência oral, transformando os “objetos” de estudo em “sujeitos”, contribui 
para uma história que não mais rica, mais viva e mais comovente, mas também 
mais verdadeira. (THOMPSON, 1992, p. 28) 

 
Para Amado e Ferreira (1998, p.25), a história oral é um dos poucos setores da 

pesquisa histórica que esclarecem melhor como a pesquisa empírica de campo e reflexão 

teórica sobre as problemáticas e os métodos estão ligados, e que demonstram de maneira 

mais convincente que o objeto histórico é sempre resultado de sua elaboração do 

historiador, afirmando que a história é uma construção de idéias e fatos. 

Thompson, mesmo defendendo como procedimentos metodológicos, a utilização 

da técnica, reconhece que há vantagens e desvantagens.  
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O que verdadeiramente distingue a evidência da história oral procede de razões 
bastante diferentes. A primeira é que ela se apresenta sob forma oral. Como 
forma imediata de registro, isto tem tanto vantagens quanto desvantagens. 
Leva-se muito mais tempo para escutar do que para ler, e se o que foi gravado 
tiver que ser citado num livro ou artigo, é preciso primeiro fazer uma 
transcrição. Por outro lado, a gravação é um registro muito mais fidedigno e 
preciso de um encontro do que um registro simplesmente escrito. Contudo, a 
evidência da história oral caracteriza-se também por ser geralmente 
retrospectiva por um intervalo de tempo mais longo. (THOMPSON, 1992, 
p.33) 

 

A principal vantagem é que, através dela, é possível o resgate de algo do passado 

que estava esquecido e que pode mudar o rumo da história. Através deste método, as 

pessoas envolvidas com o que o pesquisador pretende retratar estarão vivenciando 

novamente um período importante para toda a sociedade. Se esses fatos não forem 

contados, um pedaço da história se perderá.  

No passado, os antigos contavam suas histórias para os filhos, e esses fatos iam 

passando de geração a geração e renovando-se a cada época. Hoje, devido à correria do 

dia-a-dia, a humanidade não dedica mais um tempo para escutar essas histórias, fazendo 

com elas se percam no esquecimento. Por isso os historiadores orais estarão contribuindo 

para a continuação da história. Principalmente os jornalistas que utilizam esta 

metodologia, pois é uma forma de retratar melhor o real através dos depoimentos, 

podendo assim apurar os fatos e decupar as partes que forem mais interessantes, podendo 

transformá-las em fonte para uma reportagem. 

Já a principal desvantagem que a história oral apresenta é que, como se trata de 

uma versão dos acontecimentos, pode não ser confiável. Como as fontes são pessoas que  

utilizam a memória para contar o que sabem, cada indivíduo tem uma maneira de ver os 

acontecimentos, podendo relatar um fato distorcido. Mesmo com esta desvantagem, a 

história oral não perde a sua credibilidade, pois falhas acontecem em vários métodos, 

principalmente os que se utilizam coleta de informações. 

No jornalismo é comum não encontrar imparcialidades, pois em cada escolha que o 

jornalista faz está deixando implícito o seu ponto de vista. Seja em escolher as fontes ou 

até mesmo no recorte que é feito da realidade através da fotografia. 

 

Neutralidade, já é ponto pacífico, não existe nem mesmo na ciência, porque a 
própria visão de mundo do experimentador, por si só, condiciona a experiência. 
E a objetividade jornalística, questão polêmica, parece nos dias de hoje ganhar 
a condição de mito ou de utopia. (LIMA, 1993, p. 68) 
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A técnica da história oral utiliza-se da entrevista para captar as informações de que 

o pesquisador necessita. Porém, não se trata de uma entrevista com várias perguntas como 

é comum no jornalismo. Na história oral, a entrevista é feita deixando que o entrevistado 

conte cada pedaço do que é lembrado.  

O pesquisador oral, quando está realizando a entrevista, deve-se dotar de um ponto 

chave que determinará o futuro da pesquisa, a paciência, pois a memória não é um 

mecanismo que é ativado com um botão e sim é ativado de fatos que geram lembranças e 

que demoram a serem concluídos. Outro fator determinante é o foco da pesquisa que o 

entrevistador deve ter bem claro na mente, visando conduzir o entrevistado, para que não 

saia do objetivo da pesquisa. 
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4. ANÁLISE 

 

Com o intuito de comprovar a validade ou não da rádio Voz Alegre, como a 

primeira rádio comunitária de São Sepé, foram realizadas dez entrevistas com moradores 

da cidade que vivenciaram a época ou que são descendentes dos operadores, locutores e 

criadores. Os fatos foram analisados de forma que, recorrendo à memória e às 

experiências, possam reconstruir a história da rádio no seu âmbito comunitário.   

Segundo Lima (1993, p.99), “pela reconstrução que faz o narrador, é ultrapassado 

o limite seco, diminuto, da informação concreta nua e chega-se a uma dimensão superior 

de compreensão tanto dos autores sociais como da própria realidade maior em que se 

insere a situação examinada”. 

A utilização da história oral foi a forma encontrada para que os fatos fossem 

relatados, pois não há registros documentais que comprovem a existência da rádio Voz 

Alegre. 

 

4.1 DESCRIÇÃO: PASSOS 

 

O primeiro passo foi definir o foco da entrevista e procurar pessoas que tenham 

vivenciado o período. A entrevista ficou definida como reconstituição histórica, portanto 

os entrevistados poderiam contar o que lembravam sobre a rádio, buscando detalhes, como 

a data de fundação, fundador ou fundadores, programação, se havia ou não a interatividade 

com a comunidade, comprovando ou não a teoria cultivada por alguns moradores de que a 

rádio é um exemplo de comunicação comunitária. 

Antes de partir para a captação dos dados, foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre a técnica utilizada, a história oral, permitindo assim a melhor compreensão do 

método. 

Neste sentido, procurou-se entrevistar pessoas que pudessem contar com clareza e 

uma certa precisão os fatos abordados. Algumas dessas entrevistas consideradas 

imprescindíveis foram de Tayrone Brum Cunha e Dílson Brum Cunha, filhos do operador 

que era responsável pelo sistema de alto-falantes (nessas entrevistas a riqueza de detalhes 

e a contradição foram fatores importantes para a reconstituição); José Maria de Souza 

Picada, pesquisador; Mário Porto, irmão de um dos possíveis fundadores; Serileni 
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Siqueira, esposa do possível locutor; e José Garibaldi Simões (Bidico) fundador de dois 

jornais (A Notícia e A Palavra).  

No dia 7 de outubro, Bidico  faleceu, antes que a entrevista com ele fosse realizada. 

Por ser fundador de jornais que colaboraram para a ascensão da mídia em São Sepé e por 

ser historiador, seria a pessoa que poderia confirmar alguns fatos contraditórios e, por isso, 

ficou decidido que seria o último entrevistado. 

 Após as primeiras entrevistas, novos nomes foram surgindo. Nomes como: 

professor Leoni Jacinto Guedes Correa, que vivenciou o período; Rogério Vargas e 

Valdiocir Luiz Bolzan, que faziam um programa sobre histórias de São Sepé, Histórias e 

Estórias, na Rádio Comunitária Sepé Tiaraju; Walter Torres, tesoureiro do Banrisul, no 

período de funcionamento da rádio; e João Luiz dos Santos Vargas, que vivenciou o 

período na cidade como ouvinte e foi a primeira pessoa a comentar - me a existência desta 

rádio. 

 Os dez depoimentos resultaram em gravações digitais transcritas no papel12em que 

os pontos convergentes foram os escolhidos para a reconstrução da história da rádio Voz 

Alegre. Em alguns pontos pôde-se observar a riqueza de detalhes, pois o exercício da 

memória fez com que as lembranças se tornassem uma parte do real, oportunizando ao 

pesquisador imaginar o que estava sendo contado. Já alguns entrevistados se preocuparam 

em apenas contar os fatos, como lembravam e o que sentiam no momento da lembrança. 

Sendo assim, cada entrevistado teve um importante e singular papel para que fosse 

possível retratar o período, não levando em conta apenas o resultado, mas sim a trajetória 

exercida através dos relatos, como veremos a seguir. 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Será feita uma análise descritiva de cada entrevista realizada através do método da 

história oral para a reconstrução da história da rádio Voz Alegre, avaliando seus princípios 

comunitários. 

As entrevistas deram-se separadamente, devido ao fato de que na pré-observação 

dos entrevistados foram percebidos alguns pontos comuns e outros que se contradiziam. 

Devido ao receio de que um entrevistado influenciasse nas respostas do outro, caso fossem 

realizadas em grupo, optou-se por seguir um roteiro de entrevistas individuais. 

                                                 
12 Ver anexo  1 
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Comprovando a existência da rádio, dos dez entrevistados apenas um afirmou que 

não se tratava de uma rádio e sim de um sistema de alto-falantes. Segundo Uribe (1997), 

“dentre da classificação de rádio popular que comumente se faz na América Latina, inclui-

se ao sistema de alto-falantes dentro desta categoria. Estas rádios populares também são 

chamadas de emissoras barriais, rádios de vizindários, ou rádios ‘sem antena’”. Desta 

forma, sustenta-se a teoria de que o sistema de alto-falantes é um princípio de rádio 

popular, pois se trata de um sistema barato e de fácil manejo, não exigindo um alto grau de 

conhecimento para sua instalação.  

O sistema de alto-falantes é utilizado como forma de transmissão de informação 

de um meio restrito, de pouco alcance. É considerado um meio de utilidade pública. O 

som é passado através de cornetas instaladas em pontos estratégicos, mesmo não sendo 

transmitido por ondas, como as rádios de maior potência. Os alto-falantes conseguem 

enviar as informações aos ouvintes através deste meio, por isso, afirma a teoria de que se 

trata de uma rádio de curto alcance. 

O sistema utilizado na Rádio Voz Alegre era artesanal e simples, formado por 

quatro alto-falantes localizados na Praça Nossa Senhora das Mercês, principal da cidade, 

sendo mais tarde, devido ao aumento populacional, duplicado e colocado nos pontos 

estratégicos da cidade, como a rodoviária, a torre da Igreja Nossa Senhora das Mercês e na 

esquina do Banrisul, ponto conhecido de São Sepé. Sobre esta afirmação os dez 

entrevistados foram precisos nos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foto acima é da Praça Nossa Senhora das Mercês na década de 50.  
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Ainda sobre o sistema de alto-falantes, dos dez entrevistados, quatro afirmaram 

que também servia como anunciante do antigo cinema, Cine Alvorada13, localizado no 

centro da cidade, onde hoje está a loja Urbis. Eram dois alto-falantes que anunciavam os 

horários das sessões e o filme que iria ser transmitido. 

Sobre a data de fundação não se chegou a uma determinante, devido à 

contradição das informações dos entrevistados. Dos dez entrevistados, quatro disseram 

que a rádio funcionou em 1949 e foi até 1955, dois afirmaram que era em 1952 até 1960, 

um dos entrevistados afirmou que a rádio funcionou de 1945 a 1955, o restante não pôde 

relacionar a data certa, apenas acharam que era na década de 50. Portanto, pode-se dizer 

que a rádio Voz Alegre existiu na década de 50, mas não se tem dados claros sobre o seu 

tempo de funcionamento. 

Quanto ao fundador, cinco entrevistados apontaram o nome de José Luiz da 

Cunha Porto (Portinho), apoiado pelo Dr. Marino Brum, que era responsável pelo Teatro 

Municipal e também era quem fazia as correções dos textos que iriam para o ar. Já dois 

entrevistados afirmam que o fundador foi Adail Moreira da Cunha que codificou o 

funcionamento e instalou o sistema de alto-falantes na Praça das Mercês. Outros três 

entrevistados não souberam informar quem seria o fundador da rádio. Portanto, pode-se 

afirmar, tendo em vista a maioria das declarações, de que o fundador seria José Luiz da 

Cunha Porto (Portinho). 

Sobre quem era o responsável pela parte técnica e pelo funcionamento do 

sistema de alto-falantes da rádio Voz Alegre, nove entrevistados foram unânimes em citar 

o nome de Adail Moreira da Cunha que, além da rádio, também era responsável pelo 

sistema sonoro na cidade, como em eventos e o próprio cinema. Apenas um dos 

entrevistados não soube dizer quem seria a pessoa que colocava a rádio no ar. 

Em relação ao locutor, dos dez entrevistados, seis afirmaram que quem transmitia 

as mensagens na rádio seria o Portinho, três apontaram o nome de Ramiro Silveira e um 

também afirmou o nome de Ramiro Silveira e Odilon Vargas, como as duas vozes da 

transmissão. Chegando assim, à suposta conclusão, por se tratar da maioria, de que 

Portinho era o locutor (ou pelo menos um dos locutores) da rádio Voz Alegre. 

Os moradores de São Sepé ouviam a rádio na Praça das Mercês, em que faziam 

pedidos musicais para que o locutor oferecesse à pessoa destinada. Esta afirmação foi 

unânime por parte dos entrevistados, comprovando assim, um dos princípios de 

                                                 
13 Adail Moreira da Cunha era proprietário do Cine Alvorada 
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interatividade, uma das características de rádio comunitária, como afirma Peruzzo (1997, 

p.10): 

 

Favorece uma programação interativa com a participação direta da população 
ao microfone e até produzindo e transmitindo seus próprios programas, através 
de suas entidades e associações. Portanto, é garantido o acesso público ao 
veículo de comunicação. Aliás, é nesse tipo de experiência de comunicação, 
desde os alto-falantes e outros veículos, nos anos recentes, que tem sido 
concretizadas as mais completas formas de interatividade nos meios de 
comunicação, recentemente descoberta e ensaiada, com grandes limitações, 
pela grande mídia. 
 
 

As rádios comunitárias trazem em seu contexto, além da interatividade, a 

preocupação com a comunidade e participação da população nos programas sociais 

transmitidos pelas mesmas. Na rádio Voz Alegre, porém, não existia esta preocupação 

com os problemas sociais do município, apenas tinha o intuito de oportunizar um 

momento de lazer para a população, fazendo com que a comunidade se reunisse em torno 

da Praça para escutar músicas e ouvir recados dos namorados ou pretendentes da época. 

Como o período era de ditadura no país, em muitos lugares os radialistas não 

podiam se manifestar em relação ao governo. Devido a esse fator, acredita-se que a rádio 

Voz Alegre foi criada apenas para entretenimento, deixando de lado as questões políticas e 

as reivindicações sociais do povo, característica das rádios comunitárias. 

Sobre a programação, as respostas foram convergentes entre os dez entrevistados, 

afirmando que trazia: a publicidade do comércio local da época, convite para missa, 

falecimentos, entrevistas, momento musical, dedicatórias, convite para festas, avisos da 

paróquia, entre outras. 

A programação da rádio Voz Alegre era transmitida de uma cabine de áudio 

improvisada em uma das salas do Teatro Municipal, onde hoje é o Centro Cultural 

Diolofau Brum, que passava as informações para os alto-falantes. Esta afirmação foi 

confirmada por seis dos entrevistados, sendo que os outros não souberam informar o local 

exato da transmissão da rádio. 

 A rádio funcionava, preferencialmente, nas tardes de domingo, pois reuniam as 

famílias no centro de São Sepé, proporcionando um momento de lazer e entretenimento, 

exceto, quando havia alguma notícia importante como nota de falecimento que a Paróquia 

Nossa Senhora das Mercês utilizava os serviços da rádio. Este dado foi confirmado por 

seis dos entrevistados, que recordaram o dia de funcionamento, pois os quatro restantes 

não souberam informar a respeito. 
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Teatro Municipal 

 

Algumas curiosidades também foram coletadas através das entrevistas. Por 

exemplo: um dos entrevistados afirmou que havia um concurso de poesias e que as 

pessoas declamavam seus poemas em plena tarde de domingo. Já dois dos entrevistados 

falaram em relação ao show de calouros que existia do Cine Alvorada, e que era 

transmitido através dos alto-falantes. Participavam do show de calouros artistas locais, que 

mostravam seu talento musical para a platéia de sepeenses que, muitas vezes, vinham do 

interior e se surpreendiam com o espetáculo. Em relação a essa curiosidade, há uma 

contradição, pois, dois dos entrevistados afirmaram que o show fazia parte da 

programação da rádio Voz Alegre, já cinco dos entrevistados disseram que esse programa 

era da época da rádio AM Sepé Tiaraju, posterior à rádio Poste. 

Outro fato curioso era que os enamorados da época inventavam codinomes para 

enviar os recados que seriam lidos pelo locutor e, após, seria tocada a música romântica, 

contou um dos entrevistados. Os filhos do operador do sistema de alto-falantes que tinham 

acesso ao funcionamento, afirmaram que naquela época não existia gravador, portanto 
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toda a programação era feita ao vivo, sem cortes, contendo os erros cometidos pelo 

locutor, como troca de palavras quando não se entendia os recados dos ouvintes, espirros, 

etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abaixado, à direita, Tairone Cunha, filho de Adail Moreira da Cunha, com amigos 
ouvindo a rádio poste na praça. 
 
 
4.3  RÁDIO “VOZ ALEGRE”:PRIMEIRA RÁDIO COMUNITÁRIA DE SÃO SEPÉ 
 
4.3.1 COMO TUDO COMEÇOU: 
 
 

A rádio Voz Alegre surgiu na década de 50 em São Sepé com um sistema artesanal 

de decodificação dos sons (alto-falantes). Nesse tempo, o centro da cidade era semelhante 

a uma vila, devido ao número de habitantes14. Nesta época, faziam parte do município as 

cidades de Vila Nova do Sul e Formigueiro e os habitantes, na sua maioria, viviam e 

sobreviviam do campo. 

O sistema de alto-falantes da rádio Voz Alegre possuía dois toca-discos e um ou 

mais microfones. Através de uma linha de transmissão, era ligado em quatro caixas de 

som distribuídas na Praça Nossa Senhora das Mercês, a 90° uma da outra para que pudesse 

cobrir o leste-oeste e norte-sul da cidade. Também continha quatro projetores de som, tipo 

                                                 
14 Não há documentos que mostrem o número de habitantes na época, mas fontes orais estimam que existiam 
20 mil habitantes em toda a extensão da cidade em que faziam parte as cidades de Formigueiro e Vila Nova 
do Sul. No centro havia aproximadamente 3 mil pessoas.  
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uma corneta, que projetava o som a 360°, de maior alcance que os alto-falantes, e assim 

atingia um número maior de pessoas. Devido a este sistema a população podia ouvir a 

transmissão em praticamente toda a cidade. Anos mais tarde, com o crescimento 

habitacional do município e o êxodo rural, houve a necessidade de se distribuir mais alto-

falantes, que foram colocados na rodoviária, na torre da Igreja Nossa Senhora das Mercês 

e em pontos estratégicos da cidade.  

A iniciativa da criação da rádio “Voz Alegre” foi de José Luiz da Cunha Porto 

(Portinho) que, junto ao Dr. Marino Brum, decidiu criar a primeira rádio em São Sepé. 

Portinho já fazia parte dos meios de comunicação da época, foi um dos fundadores dos 

jornais A Notícia e A Palavra e, portanto, conhecia os anseios da comunidade. Com um 

sistema simples, os fundadores conseguiram proporcionar à comunidade sepeense um 

momento de recreação e interatividade. Dr. Marino, que na época cursava a faculdade de 

Direito, era responsável pela correção dos textos que iriam ao ar. A programação da rádio 

era transmitida de uma cabine de áudio improvisada no Teatro Municipal, onde hoje é o 

Centro Cultural Diolofau Brum, que passava as informações para os alto-falantes. 

 

4.3.2 A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO “VOZ ALEGRE”: 
 

A programação era feita de acordo com os pedidos da comunidade. Apresentava 

em diversos momentos, características diferentes: era recreativa e informativa. Tinha 

como principal objetivo o entretenimento. No transcurso do tempo destinado à rádio, os 

temas eram variados: 

• Publicidade do comércio local da época  

• Convite para missa, falecimentos  

• Entrevistas com pessoas locais e visitantes 

• Momento musical 

• Dedicatórias  

• Convite para festas 

• Avisos da paróquia 

• Declamações 

• Participação da comunidade com recados para parentes, amigos e 

namorados.  

• Mensagens 

• Programação de eventos  
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Por ser um sistema simples, não havia uma programação pré-estabelecida, mas o 

roteiro era montado de acordo com a necessidade apresentada. Como era transmitida, na 

maioria das vezes aos domingos, a programação era voltada para a família, com músicas 

que embalavam a época. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como objetivo central deste trabalho, tinha-se proposto a comprovação de que a 

rádio Voz Alegre tratava-se de um veículo de comunicação radiofônica, enquanto rádio 

poste, e, além disso, tinha características de espaço comunitário. Para se chegar a uma 

conclusão a respeito, fez-se um resgate histórico através do método de entrevista 

denominado história oral. 

Desse modo, através desta monografia pôde-se constatar que a rádio Voz Alegre 

pode ser compreendida como a primeira rádio comunitária de São Sepé. Ela foi uma rádio, 

enquanto veículo de transmissão validado pela bibliografia consultada, que considera 

rádio poste como efetivamente um meio de comunicação. 

A rádio poste foi, em vários momentos da história dos meios de comunicação no 

Brasil, considerada como a precursora de rádios comunitárias. Tem-se, desse modo, como 

características peculiares à interatividade, o espaço ampliado para o cidadão, voltada à 

comunidade, possuindo seu sistema dedicado a um número específico de pessoas de um 

mesmo meio, sem espaço de abrangência tão amplo como as rádios moduladas, etc.. 

A rádio Voz Alegre obedece aos princípios de rádio comunitária, diferenciando-se 

das rádios comerciais. Mesmo contendo publicidades, a interatividade e o caráter social, 

através da participação direta do público que a rádio Voz Alegre apresentava, fazia com 

que se caracterizasse como rádio comunitária. 

Acredita-se que o fato da rádio ter sido transmissora de publicidades, assim como  

a ausência de um cunho mais político-social, não a descaracterizam como comunitária. Foi 

uma experiência inicial onde a publicidade tinha sua importância para a manutenção da 

emissora e o cunho mais “ameno” era comum na época, devido à Ditadura vivenciada no 

país. 

O resgate histórico, realizado nesta monografia, pôde comprovar a existência do 

primeiro sistema radiofônico exercido em São Sepé, deixando de lado o senso comum que 

trazia como pioneira a rádio AM Sepé Tiaraju, que só veio a funcionar anos mais tarde 

(década de 60). 

Através do papel de contar algo esquecido, amparado na bibliografia consultada, 

esta monografia servirá para estabelecer novos dados na história dos meios de 

comunicação em São Sepé e também no Rio Grande do Sul, pois não há muitas 

informações a respeito. Como antes mencionado neste trabalho, esses dados colhidos 
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através do método da história oral, também serão uma prova documental da existência e 

funcionamento da primeira rádio comunitária de São Sepé: Rádio Voz Alegre. 

Tendo em vista a importância deste resgate histórico, este trabalho foi apresentado, 

com conclusões parciais, no 1° Encontro do Núcleo Gaúcho de História da Mídia, Rede 

ALCAR Sul, em Porto Alegre, no dia 6 de novembro deste ano. 

Assim, finaliza-se esta monografia com a consciência de ter atingido os objetivos 

propostos, na esperança de que sirva também de motivação para novos trabalhos a 

respeito. 
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Entrevistado: Dílson Brum Cunha 

Idade: 77 anos 

 

 Não era uma rádio, era um sistema de alto-falantes, cujo nome era serviço de alto-

falantes A Voz Alegre e o locutor da época era o Portinho, seu José da Cunha Porto e o dr. 

Marino Brum era revisor dos textos e colaborador também da rádio, desse sistema, ele 

fazia crônicas para serem lidas, ele corrigia textos, declamava sonetos. Os estúdios 

funcionavam junto ao Café Alvorada e os alto-falantes eram colocados onde na época 

eram considerados os pontos estratégicos da cidade, uma corneta tinha na praça, outra na 

altura onde hoje é o Supermercado Arrozão, outra mais ou menos na esquina da rua 7 de 

Setembro com a Plácido Gonçalves.O Café Alvorada era localizado onde hoje é a Loja 

Stallus ao lado do antigo cinema, onde hoje é a loja Urbis. O cinema também se chamava 

Alvorada, porque tanto o Café quanto o cinema eram do meu pai. O serviço de alto-

falantes era dele também, foi o fundador. Na época o Portinho deu a idéia e o meu pai pôs 

em prática entrou com o material necessário, pois era o estúdio em uma das dependências 

do Café. A data de fundação, com certeza! Começou em 1945 e funcionou, com certeza 

até 1955, no mínimo até 1955. O show de calouros apareceu muito depois, no que 

chamamos do novo cinema, porque antigamente o cinema funcionava no antigo teatro 

municipal, onde é hoje o Centro Cultural. O show de calouros já existia a rádio, já te digo 

foi década de 60 com certeza e era comandado pelo Irajá Scherer e pelo falecido Ramiro 

Silveira. O serviço de alto-falantes fazia propaganda das firmas, fazia dedicatórias para as 

pessoas, feliz aniversário, mensagens, participava datas de eventos festivos, convites para 

enterro, todo o tipo de comunicação inerente a época. Claro que era na minha infância, 

mas eu recordo bem, rádio nunca foi sempre foi um serviço de alto-falantes, as pessoas se 

confundem. 
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Entrevistado: João Luiz dos Santos Vargas 

Idade: 55 anos 

 

 Na década de 60, quando vim para São Sepé, vindo do interior, eu ouvia falar 

muito da rádio Voz Alegre que através de alto-falantes, aquelas cornetas antigas, 

colocadas na praça, as pessoas nos finais de semana ou no entardecer dedicavam músicas 

para namorados, faziam propaganda e a central dessa forma de comunicação, chamada 

Voz Alegre, uma maneira popular, no hoje o Centro Cultural, antigo Teatro Municipal, era 

um prédio antigo e ali tinha um sistema de som que se expandia pelas principais ruas da 

cidade, eram poucas caixas de som. E normalmente nos domingos a tarde acontecia essa 

divulgação em que as pessoas faziam mensagens para os namorados, faziam propagandas, 

convites para bailes. Quem me trouxe essa informação foi antigo personagem esportivo de 

São Sepé, Januário, que morava na Avenida 15 de novembro. Ele sempre apoiou esse tipo 

de divulgação feita por Ramiro Silveira, Tayrone Cunha e Dílson Cunha. Essa parte da 

história que eu sei. Foi a primeira forma de comunicação em São Sepé e que hoje vemos 

este sistema em muitos lugares do país.  

Esse ponto de comunicação em São Sepé fez com que estivéssemos uma radiodifusão em 

São Sepé que foi a rádio Tiaraju. Na década de 60 quando fui trabalhar na rádio Tiaraju, 

ainda falávamos sobre essa rádio, e tínhamos na rádio um programa que se chamava Voz 

Alegre, quem sabe até em homenagem a este sistema de comunicação pioneiro. Como 

essa rádio foi na década de 50, em que o país vivia no período ditatorial, essa rádio não 

tinha cunho político e sim a manifestação da comunidade que ia para praça mandar seus 

recados para os namorados, essa era uma forma de publicação dos flertes dos namorados 

da época. Nessa rádio também, tocavam várias músicas românticas muita delas 

transmitidas pelo disco de vinil de 76 rotações, era um disco pesado. Algo importante de 

contar é que as matinês do Cine Alvorada era anunciada pelos alto-falantes da rádio Voz 

Alegre. 
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Entrevistado: José Maria de Souza Picada 

Idade: 75 anos 

 

 Eu me lembro das Vozes Alegres, era um serviço de utilidade pública, mas, ela 

valia mais como elemento de lazer, faziam dedicatórias para as pessoas entre si, as vezes 

os namorados, com mensagens de amor, em geral quem fazia a primeira mensagem não 

dava o nome só dava uma referência para que a pessoa identificasse e matasse a charada e 

voltaria a falar, trazer nova mensagem. Este serviço eu lembro, quem sempre teve muita 

influência foi José Luiz da Cunha Porto, o Portinho, porque o seu Adair Moreira da Cunha 

que era proprietário do cine Alvorada ele tinha um sistema de alto-falantes mais a serviço 

do cinema, ele divulgava os filmes da semana até os filmes do mês em frente a praça 

Nossa Senhora das Mercês. Os horários de funcionamento era nos domingos após a missa, 

as 10h ou a tardinha, nos dias da semana também, após o meio dia e a tardinha quando as 

pessoas se movimentavam e saiam do comércio. Houve uma época que o Reginaldo 

Pontes, era um senhor que lidava com baterias teve um sistema sonoro que chamavam de 

Voz Sonora lá de frente a rodoviária onde hoje está o supermercado Arrozão, ali eu me 

lembro de ter um alto-falante e este alto-falante o que era? Era um estúdio onde tinha um 

aparelho gerador da voz, do som e aí saía através de cabos as cornetas presas em árvores 

ou em postes, não eram caixas de som eram cornetas e essas cornetas se usavam em carros 

na época de propaganda política, esse pessoal mais jovem se lembra desse sistema de 

cornetas. Essa época foi durante a minha mocidade, de 1952 a 1960, até vir a rádio Sepé 

Tiaraju, essa eu não me lembro bem, mais foi lá pelos anos 60. Mas, até vir a rádio Tiaraju 

eles tinham esse sistema, era o meio sonoro de divulgar música e divulgar mensagens e 

informações. Eu me recordo que o Ramiro Silveira, no final desse período ele teve na 

rádio, ele gostava de ser locutor e ele tinha uma voz boa como locutor, agora se ele era 

proprietário, dono do sistema eu não sei se era, mas, como locutor eu me lembro e eu não 

tenho certeza, no final próximo aos anos 60 que o Odilon Vieira também era locutor, 

mesmo que bem jovenzinho, mas o Odilon sempre foi dado a ser locutor. Não é um 

sistema que teve uma fundação, uma vida, ele inicia, por ali desaparecia, daí surgia, outra 

pessoa colocava esse som. Era um serviço que não era para gerar grandes rendas, mais um 

lazer, cobrava ali um valor irrisório pelas mensagens e pelas dedicatórias apenas para 

manter o serviço. Nunca foi uma atividade econômica lucrativa, não dá para se considerar 

como tal. A rádio era para as pessoas mandarem dedicatórias, dar avisos de eventos, eu 



 49 

não me lembro bem, mais acho que a parte política não era transmitida. Outro serviço de 

alto-falantes que vinha muito na cidade eram os parques, porque os parques de diversão 

ficavam ali onde hoje é a Praça da Corsan, para divulgar as atividades do parque e quando 

as pessoas iam lá também tinham um sistema de dedicatórias de mensagens, outros faziam 

mensagens de brincadeiras para brincar com as pessoas, não só nos parques, mas, também 

nas Vozes Alegres, até acho que quem despertou interesse do sistema sonoro de Voz 

Alegre de São Sepé foram os parques. 
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Entrevistado: Leoni Jacinto Guedes Correa 

Idade: 73 anos 

 

 
 O que eu posso te dizer é que foi no final da década de 40 início da década de 50, 

1952 a 1960, foi fundada pelo seu Alcides Schides, funcionou na rua Plácido Gonçalves, 

naquele prédio onde é hoje tem aquela casas das flores ao lado do Balão Mágico, era uma 

casa antiga, e funcionava como, tinha a denominação de Voz Alegre que servia de, como 

eu vou te dizer, de comunicação entre os namorados, admiradores, como a cidade era 

muito pequena, um quadrado só, ela abrangia toda a cidade praticamente, porque ela era 

alta, transmitia através de alto-falantes, colocados na praça em vários locais e ali havia 

dedicatórias como se dizia, e, ela funcionou experimentalmente, claro que naquela época 

as dificuldades eram muitas, poucas pessoas, raras pessoas, tinham rádio, principalmente 

no interior, umas tinham rádio a bateria, porque nós aqui em São Sepé, naquele período, a 

luz elétrica ia até a meia-noite só, então nós tínhamos essa carência e no interior muito 

poucas pessoas tinham rádio, só aqueles que podiam comprar e também o cata-vento para 

carregar as baterias. O que perdurou mais realmente foi a Voz Alegre que transmitia para a 

cidade músicas muito bonitas, naquele tempo a gente fala de compositores como 

Francisco Alves, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, todos aqueles grandes cantores do 

passado, Araci Gonçalves, Emilinha Borba, aquelas pessoas da época que eram famosas, 

cantores famosos, que aquela rádio transmitia, músicas românticas, naquela época já por 

excelência os moços e as moças eram mais românticos mesmo, acreditavam no luar, se 

inspiravam no luar, as coisas já hoje é bem diferente, já não acontece mais isso, mas, 

aquela época as pessoas vinham para a praça de noite, era saudável, as noites muito lindas, 

muito maravilhosas, eu me lembro, eu era jovem, primeiramente era menino, que se 

juntavam ali para ouvir as músicas da Voz Alegre, o que eu sei te dizer é isso, não posso te 

dizer com precisão exata, porque eu era muito pequeno, muito novo, mas, o que me 

recordo era isso. Os pedidos musicais eram mais ou menos assim: fulano tal oferecendo 

para a fulana, muitas vezes anônimos, ou a pessoa nem se identificava, pois, não se exigia 

a identificação, só identificava a pessoa que ia receber a mensagem, anônimo porque o 

moço ou a moça não queria se identificar, isso aí era tanto os rapazes faziam essas 

mensagens, pediam para transmitir essas mensagens com músicas muito bonitas, como as 

moças também transmitiam para os moços e aquilo ali era um mistério saudável da época, 
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quem será que está me dedicando, a pessoa ficava vaidosa, ficava feliz, ficava satisfeita e 

eram os meios de comunicação e sem dúvida nenhuma era uma época que a gente recorda 

com muita saudade e fazia parte da nossa cultura da época, lógico que com a evolução as 

transformações que aconteceram hoje é bastante diferente, já não temos aquele 

romantismo de antigamente que era muito bonito. Sobre o locutor eu não me lembro, 

quem iniciou foi seu Alcides Schide que era o dono da rádio quem iniciou e naquela 

época, como não havia transmissão de notícias, muita coisa, o locutor não precisava ser 

excelente, porque o mais eram gravações, as pessoas enviavam as dedicatórias, o locutor 

lia e colocava a música no disco. 
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Entrevistado: Mário Cunha Porto 

Idade: 74 anos 

 

 Eu lembro que esta rádio, a Voz Alegre de São Sepé, iniciou em São Sepé na 

década, mais ou menos de 50, acho que de 1949 a 1955 e que o Porto, meu irmão, fazia 

parte como locutor. Mas, lembro que quem iniciou foi o Porto mesmo que tinha uma 

central, uma guarita no meio da praça e passava com os fios para os alto-falantes. Lembro 

que era um sistema de alto-falantes, com caixas de som na Praça Nossa Senhora das 

Mercês, sempre aos domingos, após a missa, os jovens da época iam para praça escutar a 

rádio e fazer dedicatórias amorosas. Também tocava muitas músicas, davam avisos de 

acontecimentos da época, faziam publicidade das casas de comércio. O Porto estava 

sempre a frente dessas iniciativas aqui em São Sepé, um pouco ele trabalhava na rádio, 

depois no jornal.Também lembro que o dr. Marino e o Juca também participavam da rádio 

Voz Alegre. Sobre a localização exata eu não posso te afirmar, mas acredito que era no 

Teatro Municipal, onde hoje está localizado o Centro Cultural. Lembro de algo engraçado, 

as pessoas da época mandavam recados com codinomes, inventavam assim Zorro manda 

recado para fulana, mas, também tinha aqueles que inventavam um encontro só para 

“sacanear” os outros (risos). E tu imaginas, a pessoa ia até o local e não tinha ninguém 

esperando. Bom, o que eu sei foi isso, espero que tenha te ajudado. 
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Entrevistado: Rogério Vargas 

Idade: 60 anos 

 

Bom, o que me recordo foi contado em um dos programas que fazia na rádio 

comunitária Sepé Tiaraju. Não é muita coisa, não sei se vai servir. Bom, era um sistema de 

alto-falantes, com cornetas, pois, na época não eram caixas de som e sim cornetas, que 

funcionava na Praça Nossa Senhora das Mercês, colocados nos quatro postes centrais. 

Tinha um fio de luz que era ligado no antigo Teatro Municipal, onde hoje está localizado o 

Centro Cultural Diolofau Brum. Ali, o Portinho e mais algumas pessoas, faziam uma 

programação musical onde podiam fazer dedicatórias, mensagens para os namorados. 

Tinha também uma publicidade, do comércio da época, e eram feitos os avisos de missa, 

notas de falecimento, convites para festas, bailes, essas coisas. Acho que essa rádio 

funcionava aproximadamente na década de 50 a 60, porque em 1968 foi criada a rádio 

Sepé Tiaraju. Não sei mais detalhes. Lembro de contarem que os alto-falantes também 

serviam para falar sobre os filmes do cinema, o Cine Alvorada, que era de propriedade do 

seu Adail Moreira da Cunha, as pessoas faziam filas enormes para assistir, principalmente 

o do Teixerinha. 
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Entrevistado: Serilene Silveira 

Idade: 55 anos 

 

 

Quando namorávamos lembro-me do Ramiro contar que começou a carreira dele 

como locutor em um sistema de alto-falantes, que existia aqui em São Sepé em 1949 ou 

1950, eu não sei bem. Não vivi este período, só sei o que ele e os irmãos dele contavam. 

Lembro de ouvir falar que os namorados mandavam recados para as namoradas e que as 

pessoas se reuniam na praça para ouvir. Outra coisa que me lembro de ouvir Ramiro 

contar, que o primeiro show de calouros acontecia dentro do Cine Alvorada, antigo 

cinema, e que era transmitido para fora através dos alto-falantes da rádio Voz Alegre. O 

que sei é isso, como não é do meu tempo, não te saberia dizer mais nada. 
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Entrevistado: Tayrone Brum Cunha 

Idade: 67 anos 

 

Então vamos começar do início. A Voz Alegre consistia basicamente de um 

sistema de amplificação do som, com dois microfones ou mais microfones e um toca-disco 

e depois através de uma linha de transmissão é ligada em alto-falantes que ficavam 

distribuídas na praça à 90º uma da outra, para cobrir o norte-sul e o leste-oeste da cidade, 

então se ouvia praticamente em toda a cidade. Esses alto-falantes eram dispostos desta 

maneira para que o som chegasse à periferia da cidade. Os alto-falantes eram localizados 

na praça, depois houve uma época também em que distribuíram as caixas, uma na 

rodoviária, perto.... (pausa), em pontos estratégicos da cidade, além da praça. Isto aí foi 

criado de 1949 até 1955, funcionavam estes tipos de alto-falantes denominados Voz 

Alegre. Tinha locutor, tudo... Vou chegar a um ponto importante. A Voz Alegre seria 

como uma rádio hoje fazia publicidade das casas de comércio, convite de enterro, algum 

noticiário também, dedicatórias, por exemplo: vamos supor que dois namorados então, 

queriam oferecer uma música para a namorada, então o locutor dizia assim, “alô, alô, 

senhorita fulana de tal, fulano de tal com muito carinho oferece a música tal”. Este era um 

exemplo dos serviços que faziam: propagandas comerciais, convites para enterro, e às 

vezes se entrevistava alguém também, chegava uma pessoa importante na cidade, 

convidavam aquela pessoa para participar de uma entrevista. Eram transmitidas do teatro 

municipal, onde é o Centro Cultural hoje, ali era, digamos a cabine de áudio onde se fazia 

a transmissão para os alto-falantes. O locutor inicialmente, era o finado José Luiz da 

Cunha Porto, o Portinho, o dr. Marino Brum também, que faleceu já, era locutor, inclusive 

tinha um programa cultural que era interressante, naquele tempo ele fazia direito ou estava 

no ginásio, uma coisa assim, então ele fazia esse programa, fazia entrevista e é quase 

como uma rádio né! Seria uma rádio, porém, sem ser transmitida para o resto, apenas com 

os alto-falantes. Eram colocados na praça quatro caixas e tinham também um projetor de 

som tipo corneta que iam mais longe, atingia mais longe, projetavam o som à 360º e 

atingia mais que as caixas de som que também tinham quatro. As caixas de som são o 

seguinte, eles só ligavam durante a noite e durante o dia os projetores de som é que 

atingiam praticamente toda a cidade. A praça estava sempre cheia de gente, faziam os 

pedidos musicais, as dedicatórias, aniversários, é como se fosse uma rádio hoje, o que faz 

a rádio hoje fazia antigamente, porém, com a Voz Alegre. Quem colocava este sistema era 
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o meu pai, Adail Moreira da Cunha, eu era moço naquela época, mas fazia alguma coisa. 

E isto aí começou em 1949 e foi a meados de 1955. O que mais que te poderia falar sobre 

isto aí, bom, já te falei que fazia publicidades, chamar as pessoas ao antigo cinema que 

funcionava, fazia propaganda de circo. O primeiro show de calouros aconteceu em 1952, 

através da Voz Alegre e o auditório era no antigo teatro municipal onde é hoje o Centro 

Cultural. Tinha auditório né! As pessoas compareciam para cantar, tinha um conjunto 

musical. Participavam da Voz Alegre convidados especiais, estudantes de Santa Maria, 

então havia uma entrevista, entrevistavam. É basicamente isso que me lembro da rádio, era 

um utilitário da época, era um meio de comunicação audível que cobria quase toda a 

cidade. Depois veio o “Pereca” e a rádio Tiaraju. Em resumo é isso aí. 
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Entrevistado: Walter Torres 

Idade: 82 anos 

 

Eu não tenho muita informação para te contar. Eu trabalhava no Banrisul na década 

de 50 e lembro-me de uma corneta em um poste perto do banco, que na época era no 

centro da cidade, no quadrado, que chamavam na época. Lembro que faziam dedicatórias 

para os namorados e namoradas, tornavam públicos também os eventos que aconteciam na 

cidade. Os namorados nesta época eram românticos, o que hoje é bem diferente. Não me 

recordo muita coisa, só lembro que era um sistema de cornetas e o povo chamava de Voz 

Alegre ou Voz da Alegria, as dedicatórias eram bem divertidas de ouvir. Não posso te 

afirmar com certeza, mas lembro de falar que quem fazia este sistema era o José Porto, o 

Portinho. Não sei se pude te ajudar, mas é só o que me recordo. 
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Entrevistado: Valdiocir Luiz Bolzan 

Idade: 61 anos 

 

 

A rádio Voz Alegre era um sistema de alto-falante, que estava localizado em um 

poste, aproximadamente no centro da Praça das Mercês e dali saia um fio que ia até o 

outro lado da rua, até o Teatro Municipal, onde é hoje o Centro Cultural. A demolição do 

Teatro foi em 20 de setembro de 1970. Eram transmitidas músicas pelos os discos de vinil 

de 78 rotações, depois veio o LP. Naquela época, década de 50, chamavam de dedicatórias 

que as pessoas faziam através da rádio Voz Alegre. Essas dedicatórias eram feitas para os 

namorados, às vezes tinham trotes, recebiam as dedicatórias e ia encontrar a pessoa amada 

em frente o Teatro e chegava lá e não tinha ninguém. Naquele tempo não tinham muitas 

músicas, eram Calu, Cabeça enxada. Até lembro-me de um fato engraçado, seu Franscisco 

Simões não agüentava mais ouvir sempre a música Calu, calu..... Então pediu para o seu 

neto, Maneco para ir até o locutor, que era o Portinho, José Luis da Cunha Porto, e dar 50 

cruzeiros para que ele não tocasse mais essa música. Olha só! O neto muito sacana chegou 

e disse assim: “Portinho, o vô mandou trazer esse dinheiro para ti para que tu toques 

bastante à música Calu, que ele adora”, (risadas). Lembro também, que nesta rádio faziam 

certa publicidade das casas de comércio da época, que eram poucos, acredito que era para 

a manutenção do sistema, porque o que fazia mesmo eram as dedicatórias. Outro ponto 

importante que já ia me esquecendo, era que os alto-falantes também serviam para 

anunciar os filmes do cinema, o Cine Alvorada, que era de propriedade do seu Adail 

Moreira da Cunha. Era isso que me recordo e até contei em meu programa, Histórias e 

Estórias, na rádio comunitária Sepé Tiaraju. 

 

 

 

 

 

 

 


