
 

 

 

 

 

 

 

 

Deborah da Silva Alves 

 

 

 

 

 

O MEIO RURAL E A RECEPÇÃO RADIOFÔNICA: UM ESTUDO DE 

CASO DO PROGRAMA “OLHO VIVO” NAS COMUNIDADES DE 

SILÊNCIO E PASSO DA SERRARIA EM RESTINGA SÊCA (RS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS  

2016 



 
 

2 
 

 

Deborah da Silva Alves 

 

 

 

 

 

O MEIO RURAL E A RECEPÇÃO RADIOFÔNICA: UM ESTUDO DE 

CASO DO PROGRAMA “OLHO VIVO” NAS COMUNIDADES DE 

SILÊNCIO E PASSO DA SERRARIA EM RESTINGA SÊCA (RS) 
 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, da área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para a obtenção de grau 

de Bacharel em Jornalismo.     

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Maicon Elias Kroth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS  

2016 



 
 

3 
 

 

Deborah da Silva Alves 

 

 

 

O MEIO RURAL E A RECEPÇÃO RADIOFÔNICA: UM ESTUDO DE 

CASO DO PROGRAMA “OLHO VIVO” NAS COMUNIDADES DE 

SILÊNCIO E PASSO DA SERRARIA EM RESTINGA SÊCA (RS) 
 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, da área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para a obtenção de grau 

de Bacharel em Jornalismo.  

 

 

Comissão Examinadora: 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Maicon Elias Kroth 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr.Gilson Piber 

 

_______________________________________________________ 

Jornalista Norton Ávila 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ............... de .......................................... de 2016.   



 
 

4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, porque sem Ele eu jamais conseguiria concluir esta pesquisa, que foi 

realizada em meio a um momento muito conturbado da minha vida.  

Agradeço ao Prof. Dr. Maicon Elias Kroth, meu orientador, pela sua paciência e ajuda, 

mesmo em momentos que eu já havia perdido a esperança, pela sua clareza e empenho 

inspirador na busca do conhecimento. 

Agradeço a acolhida dos moradores das comunidades de Silêncio e Passo da Serraria, durante 

a realização desta pesquisa, bem como à Rádio Integração, que cedeu espaço para a busca das 

informações. 

Agradeço ao meu noivo Raul, pelo amor, pela paciência e pelo apoio integral nessa jornada. 

Agradeço aos meus pais pela dedicação e contribuição fundamental à minha formação e 

especialmente à minha mãe pela inspiração à leitura desde a minha infância que despertou em 

mim as minhas escolhas profissionais. 

Agradeço à minha sogra, Carmen, por todo o carinho dedicado a mim nos momentos de 

angústia em que precisei trilhar novos caminhos. 

Agradeço a todos os amigos e familiares que me incentivaram a não desistir e seguir em busca 

desta conquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

RESUMO 

Esta pesquisa teve o objetivo de compreender a produção de sentidos que se constitui a partir 

do consumo do programa Olho Vivo pelos moradores das localidades de Silêncio e Passo da 

Serraria, zona rural de Restinga Sêca (RS). Através da análise da recepção dos moradores 

dessas comunidades, essa pesquisa se justifica na medida em que pretende mostrar que o 

rádio, enquanto mediador-comunicacional, é de grande importância para essas famílias, pois 

exerce papel de destaque junto à rotina dos sujeitos investigados. A pesquisa foi realizada 

com duas famílias do Passo da Serraria e uma família moradora do Silêncio. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa. A metodologia compreendeu um estudo de caso, com entrevistas em 

profundidade e observação participante. Para embasar a pesquisa, o referencial teórico 

fundamentou-se na abordagem dos Estudos Culturais e, neste contexto, as Pesquisas de 

Recepção e se utilizou autores como Nilda Jacks, Martín Barbero e outros pensadores 

referentes ao tema. Concluimos que o rádio ainda permanece presente no dia a dia do morador 

rural, criando vínculos identitários, afetivos e revelando os sentidos de pertencimento, 

reconhecimento e proximidade.  

 

Palavras-chave: Rádio, Mediações; Produção de sentidos; Meio Rural 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O rádio, mesmo com a infinidade de tecnologias que nos rodeiam hoje, ainda 

continua a ser um dos principais veículos de comunicação existentes. É marcado pela 

proximidade com os ouvintes, pela prestação de serviços, mobilidade, agilidade e pelo 

grande alcance de suas ondas. Por essas e outras peculiaridades, ele se consagra como 

meio de entretenimento e informação principalmente em cidades pequenas e áreas 

rurais, como no caso do município de Restinga Sêca (RS), lugar onde a pesquisa desta 

monografia se desenvolveu. 

Restinga Sêca é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul com 

uma população em torno de 16 mil habitantes. Sua formação é composta 

predominantemente por quatro etnias: alemã, italiana, portuguesa e afro-brasileira. 

Dentre as principais atividades econômicas desenvolvidas no município, estão a 

agricultura, a indústria, o comércio e o extrativismo mineral.  

O Silêncio e o Passo da Serraria, locais onde reside o público-alvo desta 

pesquisa, são comunidades do interior de Restinga Sêca, cuja economia é notadamente 

agrícola, baseada principalmente no cultivo do arroz e do fumo. Grande parte dos 

moradores possui escolaridade baixa. 

Nas comunidades em estudo nesta pesquisa, por se caracterizarem pela 

atividade agrícola e afastada da zona urbana, o rádio possui boa penetração com forte 

credibilidade e audiência.  A maior parte das famílias das comunidades trabalha em 

suas propriedades, começando as atividades diárias cedo. Neste sentido, a pesquisa se 

justifica na medida em que pretende mostrar que o rádio, enquanto mediador-

comunicacional é de grande importância para essas famílias, pois exerce papel de 

destaque junto à rotina dos sujeitos investigados. 

Por ser um objeto de fácil manuseio e de baixo custo, o rádio lhes é quase 

sempre um bom companheiro das atividades diárias. Nesta aproximação com o 

ouvinte, o rádio provoca sentidos variados. A partir deste viés, das relações simbólicas 

do meio com o receptor, se constituiu o objetivo geral desta pesquisa que é 

compreender a produção de sentidos que se constitui a partir do consumo do programa 

Olho Vivo. Foram objetivos específicos: investigar as formas de identificação das 

famílias com o programa Olho Vivo; verificar o consumo das informações veiculadas 

pelo programa; encontrar as mediações atuantes na sua recepção; verificar como 
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ocorre o consumo das informações veiculadas pelo programa e quais são os usos e 

apropriações que os moradores de Silêncio e Passo da Serraria fazem das informações. 

O programa Olho Vivo é veiculado de segunda à sexta-feira, das 6 horas e 20 

minutos às 10 horas, na Rádio Integração AM 1310 KHz. A coleta dos dados envolveu 

três famílias, que utilizam o rádio não só como meio de informação, mas como meio 

de entretenimento, ressignificações e produção de conteúdo. 

Para se obter os dados desta pesquisa qualitativa, que foi desenvolvida por 

meio de um estudo de caso, foram utilizadas como técnicas de coleta a entrevista em 

profundidade e a observação participante. Inicialmente, foi aplicada a entrevista, para 

traçar o perfil pessoal, social e de consumo dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Em 

seguida, se passou à observação participante para conhecer o cotidiano dos receptores 

e acompanhar como efetuam a audição do programa, para, finalmente, fazer 

apontamentos sobre a produção de sentidos.  

Para tanto, esta pesquisa se organiza em seis capítulos. Inicialmente, no 

Capítulo 1 – Introdução, há uma breve apresentação da problemática da pesquisa, bem 

como sua justificativa e seus objetivos.  Em seguida, no Capítulo 2 – Comunicação e 

Cultura, apresenta-se o manancial teórico que balizou o desenvolvimento da 

investigação a partir dos Estudos Culturais e dos Estudos de Recepção. No capítulo 3 

– O rádio e sua evolução, apresentamos um panorama sobre as mudanças sofridas pelo 

veículo na era da tecnologia. No capítulo 4 – Percurso Metodológico, explicamos os 

procedimentos técnicos empregados na realização da pesquisa de campo. No Capítulo 

5 – Análise dos dados, apresentamos os resultados obtidos na investigação, a análise 

da recepção nas três famílias. Por fim, no Capítulo 6 apresentamos as conclusões da 

pesquisa.  

Ao final da pesquisa pode-se ter acesso às referências bibliográficas utilizadas 

na pesquisa e aos roteiros das entrevistas realizadas pela pesquisadora (apêndices) 

assim como também os registros fotográficos das visitas. 
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2. COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 

Neste capítulo, busca-se pensar a comunicação a partir da cultura e 

compreender a comunicação como espaço privilegiado de trocas e de 

compartilhamento de significados culturais. 

 

2.1 Estudos Culturais e Estudos de Recepção 

 

A compreensão dos sentidos na atividade de escuta dos ouvintes de rádio AM 

requer uma abordagem ancorada em investigações que visualizem as imbricações 

entre cultura e comunicação. Nesse sentido, os Estudos Culturais compõem uma 

construção teórica que articula o diálogo entre as práticas culturais e os meios de 

comunicação, visto que trouxeram para debate, principalmente a partir do século XX, 

inúmeras temáticas que sofreram expressivas transformações frente à reconfiguração 

contemporânea mundial em termos econômicos, sociais, políticos e culturais. 

Os Estudos Culturais surgiram na Inglaterra, no final dos anos 50, 

fundamentados por três obras: The uses of literacy (1957), de Richard Hoggart, 

Culture and Society (1958), de Raymond Williams e The making of the English 

working-class (1963) de E.P. Thompson. Segundo Escosteguy (1998), o principal eixo 

de pesquisa dos Estudos Culturais são as relações entre a cultura contemporânea e a 

sociedade em suas formas culturais, instituições e práticas culturais e suas relações 

com a sociedade e as mudanças sociais.  

Tais investigações surgem de forma organizada a partir de 1964, com a 

fundação do Centro Contemporâneo de Estudos Culturais (CCCS) por Richard 

Hoggart, pesquisador da área. Em 1969, Stuart Hall assume a direção do Centro, 

substituindo Hoggart, e “dá início a uma série de estudos etnográficos, de análises dos 

meios massivos e de investigações de práticas de resistências dentro de subculturas” 

(Escosteguy, 1998, p. 89), contribuindo bastante para o desenvolvimento das pesquisas 

dos Estudos Culturais. 

Para Escosteguy (1998), a partir destes estudos, a atenção se volta sobre as 

estruturas sociais (de poder) e a importância do contexto histórico que são encarados 

como fatores essenciais para a compreensão dos meios massivos, deslocando-se o 

sentido de cultura da sua tradição elitista para as práticas do cotidiano.  
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Gomes (2005, p. 9), por sua vez, afirma que os Estudos Culturais nascem a 

partir da preocupação em romper com a perspectiva behaviorista que vê a influência 

dos meios como um mecanismo de estímulo e resposta e os concebe como forças 

sociais e políticas amplas e difusas.  A premissa básica dos Estudos Culturais, segundo 

Gomes (2005, p. 9), é a de que “a cultura não pode ser pensada fora de suas relações 

com a sociedade”. Esses estudos suscitaram significativas mudanças na teoria cultural 

e nos entendimentos relacionados ao conceito de cultura, permitindo novos olhares e 

significados para a cultura como um todo.  

Segundo Beck e Guizo (2013), a 

Cultura passou a ser compreendida como campo conflituoso de lutas, contestação e 

significados sociais, formas variadas dos grupos por meio dos quais são produzidos 

e recompostos sentidos e sujeitos, através da manifestação de singularidades, 

peculiaridades e particularidades dos distintos grupos sociais. A cultura, nessa 

perspectiva, não é entendida como a manifestação orgânica e natural de toda uma 

comunidade, nem como domínio cultural isolado de um grupo social, demarcando o 

que seria o bom gosto da sociedade e assim caracterizando a cultura reconhecida e 

elitizada. A cultura destaca, nessa narrativa, seu caráter fundamentalmente produtivo 

38 e criativo, vista como ação, como atividade, como experiência que produz 

identidades e diferenças (BECK E GUIZZO, 2013, p.174). 

 

Os Estudos Culturais não tratam somente sobre cultura, mas também sobre a 

relação das práticas culturais com o político, o econômico e o social para a 

compreensão de questões como a influência dos meios de comunicação de massa e a 

recepção. Neste sentido, Escosteguy (2001, p. 43) esclarece que o interesse central dos 

estudos culturais seria perceber as intersecções entre as estruturas sociais e as formas e 

práticas culturais. Para ela, os Estudos Culturais “reconhecem o papel constitutivo da 

cultura e das representações nas relações sociais” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 14). Já na 

visão do teórico norte-americano Douglas Kellner (2001, p. 39), os Estudos Culturais 

“delineiam o modo como as produções culturais articulam ideologias, valores e 

representações de sexo, raça e classe na sociedade, e o modo como esses fenômenos se 

inter-relacionam”.  

Kellner (2001) afirma que os Estudos Culturais consideram que cada receptor 

interpreta as mensagens de forma diferente, reinterpretando e reelaborando as 

mensagens dos meios de comunicação da mesma forma que cada jornalista, por 

exemplo, cria um novo significado, produzido a partir de sua interpretação, 

transmitido aos receptores. Assim, os receptores são concebidos como sujeitos ativos 

que reelaboram os sentidos dos produtos culturais midiáticos, a partir de suas 

características, contextos e vivências.  Mesmo o receptor sendo encarado como 
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produtor de sentido, o poder do emissor também no processo também é grande, já que 

a mensagem transmitida por ele afeta o que o receptor recebe, porque sofreu a 

influência do que foi sentido pelo emissor que o produziu. 

Nessas condições, os Estudos de Recepção podem ser considerados como um 

importante desenvolvimento dos Estudos Culturais. A recepção, tratada à luz das 

contribuições dos Estudos Culturais, procura entender o lugar do receptor na 

comunicação a partir da sua atividade.   

Os estudos de recepção marcam, em definitivo, o interesse dos Estudos Culturais 

pela atividade humana, que aqui se traduz no interesse pela maneira ativa, criativa, 

com que os espectadores, ouvintes, leitores põem-se diante dos meios de 

comunicação (GOMES, 2004, p. 174). 

Segundo a autora Itania Gomes (2004, p. 229), “os investigadores dos Estudos 

Culturais procuram entender a recepção não como uma etapa do processo 

comunicativo, mas como o seu sinônimo, na medida em que é o próprio processo de 

recepção que instaura a troca comunicativa”. Ainda sobre a recepção, Gomes diz que 

“o processo receptivo é entendido como decodificação de sinais, ou melhor, como a 

internalização de conteúdos”. Da mesma forma, Gobbi (2011, p.10) explica que 

“estudar a recepção midiática implica necessariamente uma preocupação com a 

maneira como o receptor se apropria das mensagens emitidas pelos meios de 

comunicação”. Estudar a recepção, na opinião de Jacks (1999, p.47), é “reconhecer 

que o receptor é um sujeito no processo comunicativo”.  

A recepção não é apenas uma etapa da comunicação, mas sim, a relação 

estabelecida entre os sujeitos e os meios, que se apropria de diversos aspectos para 

propor ressignificações. Jacks (1999) pressupõe que a recepção não se dá apenas 

durante a audiência e sim, “começa bem antes e termina bem depois, fundindo-se com 

as práticas cotidianas dos receptores, ação na qual ganha sentido e significado” (1999, 

p. 57). 

Para Corner (apud GOMES, 2004, p. 175), os estudos de recepção são 

entendidos como  

um tipo particular de pesquisa de audiência, distintivo pelo montante de interesse 

que mostram pelas questões que têm a ver com a organização simbólica e discursiva 

da produção dos media e aqueles processos de produção de sentido através dos quais 

compreensão, significação e prazer são gerados (CORNER apud GOMES, 2004, p. 

175).  

Neste sentido, a comunicação deve ser observada a partir da perspectiva do 

receptor, que não é um agente passivo (BIANCHI, 2003), mas sim um indivíduo 
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situado em um contexto histórico, cultural e social, onde adquire uma identidade que 

dá sentido às suas práticas. Nas palavras de Bianchi (2003, p. 33),  

A partir da oferta midiática, o receptor constrói seus próprios percursos, suas 

próprias processualidades. As leituras que executa sobre aquilo que é ofertado é 

mediada por múltiplas relações que passa a firmar ao longo de sua trajetória social, 

familiar, educacional e com a própria mídia. Constrói e reconstrói o que é veiculado 

no âmbito midiático (BIANCHI, 2003, p. 33). 

Nessas condições, pensar a comunicação a partir da recepção nos permite 

entender melhor o papel dos meios no cotidiano das pessoas e compreender este 

processo como interação social. Na visão de Gomes (2004, p. 175), os estudos de 

recepção baseiam-se em dois pressupostos: o de que a audiência é sempre ativa e o de 

que o conteúdo dos meios é polissêmico, ou seja, permite diferentes interpretações na 

recepção.  

Partindo destes pressupostos, o melhor lugar para analisar o processo de 

recepção é o cotidiano, pois é nele que o sujeito evidencia seu verdadeiro “eu”. É no 

dia a dia que se revelam as mediações, que permeiam a escuta e dão significado à 

recepção. Segundo Jacks, Menezes e Piedras (2008, p. 135), “o ambiente da recepção 

modifica a atenção e a retenção da informação pelo receptor, podendo um mesmo 

produto ser recebido de formas diferentes”.   

As autoras (2008) ainda defendem que a comunicação é um processo complexo 

e de mão dupla em que, “há expressão e produção de sentido tanto do lado dos 

emissores quanto dos receptores, cujo significado no processo de recepção não é 

definido pelos interesses dos emissores, mas sim mediante uma negociação desses 

sentidos por parte dos receptores” (JACKS, MENEZES, PIEDRAS, 2008, p. 134). 

Martín Barbero (1987) acredita que a recepção é mediada por práticas 

cotidianas que estão presentes nos contextos social e cultural do receptor e são essas 

práticas que irão permear as interpretações que os receptores fazem de um conteúdo 

midiático. Para o autor, o processo de recepção está sujeito à interferência das 

vivências particular e grupal do ouvinte.  

O receptor, mesmo o homem do campo, não é um receptor passivo que não 

possui saber, ele possui crenças, valores e hábitos. Este receptor reinterpreta e 

reelabora as mensagens, segundo sua vivência cotidiana, sua identidade cultural e 

características como idade, sexo, escolaridade, religião, etnia, etc.  

A recepção é um âmbito de produção de sentidos porque permite que o 

receptor dê significação para os conteúdos midiáticos. De acordo com Jacks, Menezes 
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e Piedras (2008), o interesse do receptor nas informações é ele quem vai determinar.  

A colocação das autoras vai ao encontro do que apresenta Charaudeau (2010, p. 78): 

“O público é uma entidade compósita que não pode ser tratado de maneira global”, ou 

seja, o público é heterogêneo. 

 Desta forma, pode-se compreender o processo de recepção não apenas como 

um fator comunicacional e descontextualizado, mas sim como um processo inserido 

num contexto amplo que é o tecido cultural ao qual pertence a sociedade. 

A relação do ouvinte com o rádio não se dá apenas no momento da escuta, mas 

envolve o contexto e é perpassada pelas vivências, crenças e experiências individuais e 

familiares do receptor. Assim, a recepção das mensagens ocorre de maneira diferente 

para cada ouvinte, que as compreende e ressignifica a partir de suas particularidades. 

A mensagem pode conter vários significados, mas o receptor vai entendê-la da 

forma como acredita ser correta. Como explicam as autoras JACKS, MENEZES e 

PIEDRAS, em seu estudo “Meios e Audiências: a emergência dos estudos de recepção 

no Brasil”, “o receptor não recebe o significado da mensagem, mas o negocia frente a 

diversas circunstâncias” (2008, p. 135). Em caráter complementar, Hall (2003, p. 354), 

entende que 

Produzir a mensagem não é uma atividade tão transparente quanto parece. A 

mensagem é uma estrutura complexa de significados que não é tão simples como se 

pensa. A recepção não é algo aberto e perfeitamente transparente, que acontece na 

outra ponta da cadeia de comunicação. E a cadeia de comunicação não opera de 

forma unilinear (HALL, 2003, p.354). 

Para Sólio (2011), outra pesquisadora da área, as audiências são múltiplas e 

diversificadas.  “Quando se fala em recepção, um dado importante é que as leituras 

não são homogêneas, porque nem o receptor o é” (2011, p. 119).  

Outro aspecto importante são os efeitos das mensagens. Quanto aos efeitos e 

capacidade de persuasão das mensagens, Gomes (2005, p. 43) explica que seriam 

variáveis conforme as características de personalidade dos indivíduos que compõem o 

público. Da mesma forma, Hall (2006, p. 368) afirma que “antes que essa mensagem 

possa ter um ‘efeito’, satisfaça uma ‘necessidade’ ou tenha um ‘uso’, deve primeiro 

ser apropriada como um discurso significativo e ser significativamente decodificada”.  

Ou seja, antes da mensagem atingir seu propósito, ela deve ser compreendida pelo 

receptor, se o receptor não compreender o significado da mensagem, ela não cumpriu 

sua finalidade, então, não há consumo.  Se o sentido não é articulado em prática, ele 
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não tem efeito” (HALL, 2006, p. 366). Sendo assim, só há efeito quando o significado 

da mensagem é compreendido pelo receptor. 

Como as maneiras de receber as mensagens são diferentes para cada pessoa, há 

aqueles que as interpretam de forma distinta daquela intencionada pelo emissor. Isto 

seria, na visão de Hall (2006), uma “falha na comunicação”, um desencontro de nível 

e, conforme o autor, “surge das contradições e disjunções entre codificações 

hegemônico dominantes e decodificações negociadas corporativamente” (Hall, 2006, 

p. 379). 

 A recepção é sempre distinta e única, ou seja, o receptor irá ouvir e captar a 

mensagem a partir de suas características e experiências próprias. “O ambiente da 

recepção modifica a atenção e a retenção da informação pelo receptor, podendo um 

mesmo produto ser recebido de formas diferentes” (JACKS; MENEZES; PIEDRAS, 

2008, p. 135).  

Isto ocorre porque os receptores são afetados pelas mediações. Estas 

mediações, segundo Jacks, Menezes e Piedras (2008), são a identidade cultural, 

cultura regional, local onde os receptores vivem (rural ou urbano), características de 

gênero, etárias e socioeconômicas, laços com a comunidade, família, escola, 

professores, profissão, rotina e práticas do dia a dia, o espaço doméstico-produtivo e a 

religiosidade. 

Outro aspecto que interfere consideravelmente na recepção é a proximidade 

das mensagens com o público receptor. Segundo as autoras, o contato dos receptores 

com os meios é importante. É preciso estabelecer um vínculo com “a realidade 

cotidiana e com os valores sociais importantes para os receptores” (JACKS, 

MENEZES, PIEDRAS, 2008, p. 53), que se reflete na identificação com os 

indivíduos.  

Ao utilizar os Estudos Culturais como embasamento teórico, estuda-se a 

relação entre comunicação e cultura e esta, por sua vez, se torna suporte para analisar 

o processo de mediação da recepção enfocando as práticas sociais e culturais presentes 

no cotidiano do receptor.  

Uma das mais importantes referências para a área, Jésus Martín-Barbero, pensa 

a comunicação a partir da cultura e vale-se de um conceito fundamental para os 

estudos de recepção: as mediações. 
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2.2 As mediações 

O conceito de mediações possui grande importância quando se fala em estudos 

de recepção midiática. Neste sentido, dá-se a sua relevância para esta pesquisa, quando 

o desenvolvimento da mesma ocorre a partir da identificação das mediações entre o 

programa radiofônico e os receptores da comunidade a qual analisou-se. Inicialmente, 

parte-se do entendimento de Jacks (1999, p. 48-49), de que as mediações são 

caracterizadas por “um conjunto de influências que estrutura, organiza e reorganiza a 

percepção da realidade em que está inserido o receptor, tendo poder também para 

valorizar implícita ou explicitamente esta realidade”.  

É por meio das mediações que se produzem os sentidos, elevando o ouvinte ao 

papel de construtor de sentidos, reconhecemos sua ação na recepção do produto que 

escuta, através das mediações. Segundo Jacks (1999, p. 49), ‘as mediações produzem e 

reproduzem os significados sociais, sendo o “espaço” que possibilita compreender as 

interações entre a produção e a recepção.” 

Já de acordo com Dantas (2008, p. 4), “as mediações seriam estratégias de 

comunicação em que, ao participar, o ser humano se representa a si próprio e o seu 

entorno, proporcionando uma significativa produção e troca de sentidos”. Ainda 

segundo ele, “o receptor seria, então, bem mais que um mero indivíduo que recebe as 

mensagens, mas um sujeito do processo de comunicação em que interpreta o conteúdo 

da mensagem conforme os valores sociais que defende” (2008, p. 7).  

É no universo das práticas sociais e cotidianas que o sujeito se abastece de 

significações para o processo de construção cultural e identitário. Para Ronsini,  

 

a ênfase da recepção reside na análise da constituição do cultural pelas mediações 

comunicativas. As mediações que atravessam a relação dos receptores com os meios 

não existem fora da relação com os meios: classes sociais, gênero, etnia, família, 

escola, grupos de amigos, indivíduos estão sendo modelados pela cultura da mídia. 

As mediações comunicativas na recepção são apreendidas através da análise dos 

textos midiáticos relevantes no cotidiano do receptor, abrangendo o exame do texto 

e dos usos, da sua circulação no espaço/tempo do receptor e da conformação deste 

espaço/tempo. (RONSINI, p. 11, 2010). 

 

No mapa das mediações, Martín-Barbero (1997), referência para a área, indica 

elementos que interferem no consumo de um produto midiático e aponta para a 

existência de três lugares fundamentais de mediação: a cotidianidade familiar, a 

temporalidade social e a competência cultural. São esses lugares de mediação que 
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permitem ao receptor fazer usos diferenciados dos produtos midiáticos com os quais 

interage.  

É no cotidiano que ocorre a recepção, onde as pessoas vivem e onde sujeito 

mostra-se como verdadeiramente é, sendo que a família é uma situação primordial de 

conhecimento. Neste sentido, a cotidianidade familiar é o lugar de captação do real. A 

temporalidade social refere-se à especificidade do tempo do cotidiano, um tempo 

“repetitivo, que começa e acaba para recomeçar, um tempo feito não de unidades 

contáveis, mas sim de fragmentos” (Martín Barbero, 1997, p. 295). 

No processo de recepção, a competência cultural se configura como uma 

mediação fundamental. A competência cultural faz com que os receptores consumam 

diferentemente os produtos culturais e não se refere só à cultura formal, apreendida 

nas escolas e nos livros. É toda uma identidade, onde se insere também a educação 

formal, mas vai além, envolvendo a cultura dos bairros, das cidades, das comunidades 

urbanas. São as experiências culturais que o indivíduo obteve em sua vida, não 

somente pela educação formal, mas também pelo que aprendeu no seu cotidiano. Cada 

receptor possui uma competência cultural diferente, contribuindo para que a leitura das 

mensagens veiculadas seja individual.  

Estes lugares de mediação se mostram ainda mais evidentes no meio rural. 

Outra questão a se abordar é a relação do meio rural com o rádio. Quase sempre, o 

rádio tem uma relação de “afeto” com quem reside no meio rural. De acordo com 

Bianchi (2003, p. 142), “o rádio e o rural estabelecem uma relação onde a oralidade se 

constitui como uma peça de ligação”.   

No interior, o veículo se torna uma alternativa de distribuição de informações 

muito eficaz e uma companhia para o trabalho diário. Por suas peculiaridades, ele 

atinge um número maior de pessoas. É um veículo de comunicação de baixo custo, 

que também não exige um grau de instrução elevado de seus usuários. Sem o rádio, 

moradores de comunidades rurais não teriam muito acesso a prestações de serviço nem 

a informações locais, regionais e nacionais, pois em locais remotos o acesso à 

informação é somente via rádio pela abrangência de suas ondas. 

Em uma pesquisa que analisa o consumo de um programa radiofônico no meio 

rural é importante conceber que o rural é a principal mediação neste processo de 

recepção. Para Bianchi (2003, p. 143), “assim como os receptores da mídia possuem 
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consumos, apropriações, usos, recusas diferenciadas, o rural apresenta diferenciadas 

constituições em decorrência de seus habitantes”. 

Além da mediação rural, as características sociais e culturais dos ouvintes 

também influenciam no processo de recepção. O espaço que o rádio ocupa na vida do 

ouvinte e em sua história são também aspectos importantes que revelam a 

multiplicidade se sentidos gerados no processo comunicacional. 

2.3 Identidade Cultural 

O objetivo deste capítulo é realizar uma leitura sobre o conceito de identidade 

cultural e suas imbricações, a fim de, posteriormente, relacionarmos tais conceitos 

com o processo de recepção e de apropriação das mensagens da Rádio Integração AM 

1310.  

A identidade cultural é um fator determinante no processo de recepção e situa-

se no tema central desta pesquisa porque trata tanto do olhar da comunidade sobre si 

mesma, como também sobre os demais.  

Podemos entender a identidade cultural como uma identidade coletiva, 

característica de um grupo social que partilha as mesmas atitudes, crenças e 

comportamentos. Na visão dos autores Leite, Sousa e Gioielli, a Identidade Cultural é 

“um processo simbólico, uma teia de significados que se constrói no interior das 

relações sociais” (2005, p. 37). Ainda segundo os autores, a Identidade Cultural só 

ganha contornos e significado “quando inserida em um contexto específico” (2005, p. 

38). 

Identidade Cultural, nas palavras de Jacks (1999, p. 63), “constitui um 

fenômeno de autorreconhecimento tanto no âmbito individual quando no coletivo, 

sendo que neste configura um sistema de referência, no qual todos se enxergam ao 

olhar o outro”. Silva (2003, p. 89) acrescenta que ela é “um significado cultural e 

socialmente atribuído”. Assim, por ser um produto das interações sociais, ela “sempre 

realiza a contextualização do homem com seu meio, seu grupo social, sua história, em 

um processo de consciência que impede sua alienação” (JACKS, 1999, p. 65).  

O receptor quando se reconhece dentro de uma comunidade através de suas 

práticas sociais, determina os modos que se apropria dos conteúdos midiáticos. Neste 

sentido, a identidade cultural pode ser entendida como mais uma mediação no 

processo de recepção. 

Nilda Jacks compreende que 
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O indivíduo mergulhado em seu cotidiano, está também em sua cultura, portanto 

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

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

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

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

 

Em sua obra “A Identidade Cultural na pós-modernidade”, Stuart Hall destaca 

três distintas concepções de identidade: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico 

e o sujeito pós-moderno. A primeira compreende a pessoa humana como indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado de razão, de consciência e de ação. O indivíduo 

é possuidor de uma identidade que surge no nascimento e permanece essencialmente a 

mesma ao longo da sua existência.  

A segunda envolve um indivíduo cuja identidade não é autônoma, 

autossuficiente nem centrada, mas formada a partir da relação com outras pessoas 

importantes para ele, mediadoras de outros valores, sentidos e símbolos. Nesta 

concepção, a identidade é formada na interação entre o sujeito e a sociedade. Já o 

sujeito pós-moderno, entretanto, abarca um sujeito sem uma identidade fixa, essencial 

ou estável. A identidade do sujeito pós-moderno é, portanto, formada e transformada 

histórica e continuamente de acordo com os sistemas culturais que permeiam o 

indivíduo (HALL, 2015, p. 11-12).   

A partir disto, Hall (1996) define a Identidade Cultural como  

pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no 

interior dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um 

posicionamento. Donde haver sempre uma política de identidade, uma política de 

posição, que não conta com nenhuma garantia absoluta numa “lei de origem” sem 

problemas, transcendental (HALL, 1996, p. 70). 

Ao invés de observarmos a identidade como um fato consumado e 

representado pelas práticas culturais, Hall propõe pensá-la “como uma ‘produção’ que 

nunca se completa, que está sempre em processo e é sempre constituída interna e não 

externamente à representação” (Hall, 1996, p. 68). Nessa perspectiva, Hall (2006) 

propõe a utilização do termo “identificação”, em detrimento ao termo “identidade”, 

apontando a identidade como uma prática de significação que está em constante 

mutação.  Hall argumenta que os processos de identificação são contínuos e nunca 

estão definitivamente completos. 

Reforçando a importância da identidade cultural no processo de recepção, 

Jacks (1999) afirma que  
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a identidade cultural desempenha um papel fundamental na interação entre o sujeito, 

individual ou social, e a realidade circundante, mediando os processos de produção e 

de apropriação dos bens culturais. É essa mediação que garante o significado da 

produção cultural e o sentido do consumo de bens simbólicos. (JACKS, 1999, p. 65) 

 

A Identidade Cultural se afirma como aspectos de nossa identidade que surgem 

de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de 

tudo, nacionais. Um outro olhar sobre a questão da Identidade Cultural é o de Denys 

Cuche. Para ele, a Identidade não pode se dissociar de um sistema cultural.  

Há uma estreita relação entre a concepção que se faz de cultura e a concepção que se 

tem de identidade cultural. Aqueles que integram a cultura como uma “segunda 

natureza” que recebemos de herança e da qual não podemos escapar, concebem a 

identidade como um dado que definiria de uma vez por todas o indivíduo e que o 

marcaria de maneira quase indelével. (...) Em uma abordagem culturalista, a ênfase 

não é colocada sobre a herança biológica, não mais considerada como determinante, 

mas na herança cultural, ligada a socialização do indivíduo no interior de seu grupo 

cultural (CUCHE, 1999, p. 179). 

Para estudar a recepção é fundamental conhecer a identidade cultural dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa. O fato de o rádio ser um veículo universal, de forma 

que não exige qualquer conhecimento ou condição do receptor, favorece a abordagem 

da sua linguagem. Essa facilidade do entendimento da mensagem permite ao ouvinte, 

através da percepção, criar um cenário de significados que avança para um espaço de 

interação cultural, e é nesse contexto que esta pesquisa se propõe a adentrar.  

Neste sentido, vamos traçar um plano metodológico a fim de conhecer esse 

espaço de significação e revelar as mediações que penetram no processo de recepção. 
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3.  O RÁDIO E SUA EVOLUÇÃO  

 

Em mais de um século após a sua invenção, o rádio continua quase onipresente 

na vida das pessoas, principalmente dos habitantes da zona rural.  Através de sinais 

sonoros AM (amplitude modulada), FM (frequência modulada) e agora até da Internet, 

o rádio transmite mensagens a locais em que nenhum outro meio consegue chegar. 

Com o surgimento e a popularização da televisão, nos anos 50, o rádio 

começou a perder o seu espaço. “O surgimento da tevê, na década de 1950, contribuiu 

para o fim dos programas de auditório nas rádios, das radionovelas e do prestígio 

conquistado pela mídia” (CURADO, 2015, p. 43-44). Segundo Sampaio (apud 

CURADO, 2015, p. 44) “seus frequentadores habituais foram aos poucos se deixando 

ficar em casa para acompanhar os bonitos e interessantes programas que a televisão 

estava a lhes oferecer”.  

O rádio AM, segundo Curado (2015), “foi o primeiro meio de comunicação a 

possibilitar o encurtamento de distâncias”. Ainda sobre o meio, a autora diz que “a 

sobrevivência do rádio AM foi ameaçada ao longo de sua história devido ao 

surgimento de outras mídias, como as rádios de frequência modulada, a televisão e a 

internet.” (CURADO, 2015, p. 30). 

  Contudo, a agilidade de seu método de propagação o ajudou a permanecer 

vivo e presente em praticamente todo o mundo. Mas hoje, além da Internet, outras 

ameaças surgiram e a mais influente é a qualidade do sinal. “O problema mais recente, 

porém, sentido principalmente na última década, está relacionado com a qualidade do 

sinal. O crescimento dos grandes centros urbanos fez com que ruídos e interferências 

na transmissão do som da AM aumentassem” (CURADO, 2015, p. 30). 

Esta questão trouxe à tona “a discussão sobre a transferência dessas emissoras 

para o FM, que possui um alcance menor, mas uma frequência maior, o que mantém a 

boa qualidade do som” (CURADO, 2015, p. 30). 

Em novembro de 2015, A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT), por meio do ministro das Comunicações, André 

Figueiredo,  assinou a portaria nº 6.467 que definiu os preços da migração do rádio 

AM para o FM. Já em janeiro de 2016, a ABERT disponibilizou em seu site um 

formulário para auxiliar as emissoras no processo de migração.   



 
 

21 
 

Os motivos que impulsionaram a mudança, de acordo com Curado (2015), 

estão relacionados à audiência.  

A indústria automobilística tem fabricado carros com antenas menores. Elas não 

recebem o sinal do AM adequadamente. Apenas antenas maiores sintonizam com 

qualidade esses canais. Ou seja, em um dos ambientes que mais se consome o rádio 

– 8% dos brasileiros ouve rádio dentro de automóveis, mesmo percentual dos 

ouvintes pelo celular, ambos só perdem para a audiência de aparelhos 

convencionais18 – o ouvinte não tem a opção de acompanhar a programação do AM 

com um serviço de qualidade. Ele também não quer perder conteúdo ou ter o 

trabalho de tentar entender o que se é dito naquele canal porque aquela frequência 

sofre muitas interferências. Por falta de qualidade de áudio, ele próprio migra para 

outra emissora e, por sua vez, localizada em outro espectro, o de frequência 

modulada. (CURADO, 2015, p. 57) 

 

O uso das tecnologias móveis também foi um fator decisivo para a migração. 

Segundo Curado (2015), o uso de celulares, smartphones e tablets modificou o 

comportamento do ouvinte. “Ele não precisa mais de ter um aparelho de rádio em 

mãos para sintonizar a programação preferida. Basta ter um dispositivo móvel com 

acesso às rádios. Porém o recurso é limitado” (CURADO, 2015, p. 57). 
 

Outra razão é a questão financeira.  
 

“Onde há aglomeração de ouvintes, há concentração de anunciantes. A boa 

qualidade de sintonia da frequência modulada e sua onipresença atrai audiência e 

comerciais, o que torna a disputa entre AM e FM desigual. A amplitude modulada 

perde prestígio, financiamento e se enfraquece. Esses radiodifusores, então, querem 

poder ter condições de competir no mercado com qualquer outra emissora. E, para se 

restabelecer, não viram outra solução que não fosse migrar para outro espectro” 

(CURADO, 2015, p. 61) 

 

 

Por esses motivos, em 25 de fevereiro de 2016, a ABERT anunciou o começo 

da migração do primeiro lote de rádios que operam na faixa da amplitude modulada 

(AM) para frequência modulada (FM). As rádios preenchem o formulário e enviam ao 

Ministério das Comunicações. Após, recebem o boleto para o pagamento da nova 

outorga. No primeiro lote, os preços variaram de R$30 mil e R$ 4 milhões e meio. A 

licença precisa ser paga em parcela única.  Os valores foram divididos em patamares, 

que levam em conta critérios como população do município em que a emissora está 

localizada, abrangência e alcance.  

 De acordo com a ABERT, o primeiro grupo integrou 954 rádios e o 

segundo lote integra 377 emissoras. Para operar na outra faixa, as rádios AM vão ter que 

trocar seus sistemas de transmissão de sinal, que inclui transmissores, antenas e 

equipamentos auxiliares.  

 De acordo com o Ministério das Comunicações, em matéria publicada em seu 

portal em 14 de novembro de 2016, a mudança de faixa vai permitir a modernização e a 
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continuidade das transmissões das rádios, que terão mais qualidade de sinal e poderão 

ser sintonizadas em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Cerca de 80% 

das emissoras AM do país pediram para migrar para a frequência FM, um processo 

que começou em 2013. 

A migração das rádios AM para a frequência FM se deu em grande parte pela 

conjuntura tecnológica atual. Com o aparecimento da internet e da tecnologia móvel, o 

rádio está tendo que se modificar para se adaptar às transformações do processo de 

comunicação que hoje sofre, na visão de Jenkins (2009), uma mudança de paradigma.  

Para Jenkins (2009), neste contexto de convergência tecnológica e midiática, o 

conteúdo não pertence mais a uma mídia específica e sim, 

Flui por vários canais, em direção a uma elevada independência de sistemas de 

comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia e em 

direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima para 

baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima (JENKINS, 2009, p. 325). 

Para Del Bianco (2012, p. 17), isso “representa uma nova maneira de interagir 

com meios tradicionais, estabelecendo um outro patamar de cultura de relacionamento 

com o público.” E esta nova forma de relacionamento se manifesta principalmente 

através da escuta, cujas possibilidades se estenderam com as plataformas digitais. As 

frequências AM e FM continuam presentes no dia-a-dia dos ouvintes, como é o caso 

da Rádio Integração, objeto deste estudo. Mas não é mais possível discutir e 

desenvolver concepções sobre o rádio sem considerar as possibilidades que a Internet 

oferece ao meio. Agora, para além do aparelho receptor tradicional, o rádio está 

inserido na rede digital e na comunicação móvel. 

Segundo Ferraretto (2007), foram fundamentais para a configuração do rádio a 

partir da década de 1990: o uso do telefone celular e da internet como fonte e como 

suporte para a informação. A partir dessas inovações, o rádio passou a ser afetado mais 

intensamente pelo processo de convergência e se tornou, cada vez mais, um veículo de 

linha regional e local, procurando atingir um público segmentado numa área 

específica.  

Para Mariano Cebrián Herreros (2011, p. 34) o rádio, assim como os outros 

meios, vem sofrendo uma transformação. Segundo o autor,  

Há pessimistas que dão por mortos os meios de comunicação: jornais, rádio e 

televisão, mas se esquecem de acrescentar massivos os outros elementos que lhes 

permitem transformar e sobreviver. O importante não é o desaparecimento de 

determinados suportes e sim a continuidade do que cada um traz como seu. Pode 

desaparecer a imprensa de papel, mas o jornalismo escrito vai sobreviver; é possível 

que as ondas hertzianas percam tanta audiência que as façam irreconhecíveis como 
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emissoras de rádio, mas sobreviverá o consumo dos documentos sonoros, da música 

e da informação oral; é possível que a televisão generalista seja encurralada pelas 

audiências entusiasmadas por conteúdos muito específicos, mas permanecerão as 

transmissões ao vivo de grandes eventos, a informação audiovisual, a ficção e o 

entretenimento. A tecnologia importa como mero suporte de produção, registro, 

distribuição ou recepção, mas introduz outras variáveis comunicativas, promove 

outros conteúdos e emprega outras linguagens usadas de acordo com grupos de 

usuários, com os territórios e com cada época. Muda a tecnologia, se renova a 

sociedade, se modificam os gostos, mas prevalece a comunicação mediada pela 

inovação tecnológica entre os membros de uma sociedade (CEBRIÁN HERREROS, 

2011, p. 34). 

 

Depois de ter competido com a televisão e recentemente com a Internet, vista 

por muitos como uma ameaça ao imediatismo que o singulariza, o rádio se utiliza das 

novas tecnologias para a sua dinâmica produtiva e reescreve a sua história, 

potencializando uma característica que continua a cativar o ouvinte e o diferencia dos 

outros meios: a proximidade. Para Del Bianco (2012), 

Diante da fragmentação da audiência é necessário buscar o ouvinte onde estiver. E a melhor 

forma de atraí-lo é pelo conteúdo significativo que apresente vínculos com o local, a 

comunidade, o entorno do seu cotidiano. Esse é o grande diferencial do rádio: o sentido de 

proximidade, o localismo. O rádio como parte do ambiente sempre impregnou a vida das 

pessoas por estar em toda parte graças o aparelho portátil. Em tempos de internet e celular a 

mobilidade é potencializada. O desafio é manter-se necessário frente à emergência de muitos 

outros meios que passaram a competir com uma antiga capacidade do rádio de dar a notícia 

em primeira mão, de ser o primeiro a informar (DEL BIANCO, 2012, p. 35). 

 

O consumo de rádio é cada vez mais individual porque acompanha a 

disseminação dos dispositivos móveis e a presença do rádio no carro, e em quase todos 

os aparelhos eletrônicos.  

O ouvinte, agora, quer espaços de diálogo e principalmente o jovem, espaço de 

interatividade. É preciso um canal digital para compartilhar o que está se passando nas 

emissões em antena - um site, blog ou página nas redes sociais que permita ao público 

buscar as novidades e se aprofundar no que foi dito. Em tempos de convergência 

midiática, é necessária uma programação que melhor se identifique com o público 

consumidor.  

Nessas condições, Lopez e Quadros apud Del Bianco (2012, p. 164), acreditam 

que “o rádio vive um momento de reconfiguração” e esta, por sua vez, está 

acontecendo por meio de “transformações na técnica de produção, na forma, no 

conteúdo e na linguagem, modificando tanto as suas características quanto suas formas 

de audição” (ZUCULOTO, 2012, p. 2). Zuculoto ainda afirma que “estamos em 

tempos de novas sintonias e navegações nas ondas do rádio, seja na radiodifusão 

convencional, hertziana, seja na grande rede virtual” (2012, p. 2).  
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Uma característica importante do rádio, neste contexto atual, é o seu 

envolvimento com a comunidade, através de serviços de utilidade pública. Mesmo que 

estes serviços existissem anteriormente, agora eles se reconfiguram, não se limitando 

mais a pequenos favores, como “achados e perdidos”, e passando a atuar de maneira 

mais ampla, fortalecendo vínculos e servindo de meio para as reivindicações de 

diversos segmentos da comunidade. Outra grande transformação, segundo Zuculoto 

(2012), ocorre na grade de programação.  

 No rádio convencional, mesmo que transmitindo também pela internet, a 

linearidade continua para a programação ao vivo, mas com alternativas de audição e 

acesso não linear, possíveis pelas diversas ferramentas que permitem a 

disponibilização, os podcast e os downloads. É a personalização, a individualização 

da programação (ZUCULOTO, 2012, p. 5). 

 

Chagas (2016, p. 1) observa que “está claro para a sociedade, entre 

trabalhadores do meio, ouvintes e pesquisadores que a transmissão de informações foi 

expandida para além do áudio”. O rádio, principalmente o convencional, passou a se 

utilizar de diversos mecanismos da Internet para expandir a notícia e se tornar 

interativo. Disponibilizando canais como site, e-mail, Facebook e Twitter, ele recebe 

sugestões para fazer a programação de acordo com o gosto do ouvinte. 

  O envolvimento do rádio com a Internet favoreceu o ouvinte que antes 

apenas escutava e formulava em sua mente o fato noticiado pelo locutor. Com a 

Internet, os ouvintes têm acesso aos textos e às imagens das notícias que antes eram 

apenas disponibilizadas oralmente. Mesmo com as inovações, o rádio continua à frente 

dos outros meios, no que se refere à notícia. A apuração dos fatos geralmente acontece 

no mesmo momento em que o repórter os transmite, ao vivo. 

Com a inserção na Internet, o rádio não perde suas características, mas se 

organiza para atender as necessidades que surgiram com a tecnologia.  Zuculoto 

(2012) utiliza o termo “rádio na Internet” para classificar um novo tipo de escuta o 

qual, 

Constitui-se este do rádio convencional que, além da transmissão como emissora 

AM ou FM, mantém um site na internet onde veicula a mesma programação do dial 

e também pode agregar e/ou disponibilizar mais programação, informações, 

inclusive em convergência com texto e imagem (ZUCULOTO, 2012, p. 2).  

Com as novas tecnologias, características como a mobilidade, por exemplo, se 

potencializam. Os dispositivos móveis vieram para ser aliados da produção 

radiofônica e torná-la ainda mais versátil e dinâmica. O processo de coleta e 

transmissão de informações ficou mais ágil com o uso do celular, que se tornou uma 
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ferramenta de trabalho fundamental para o repórter de rádio. Diretamente do palco dos 

acontecimentos, o repórter realiza entrevistas e transmite a notícia em primeira mão ao 

ouvinte.   

Para os autores Kischinhevsky e Modesto (2014, p. 2), “o rádio é hoje um meio 

de comunicação expandido, que extrapola as transmissões em ondas hertzianas e 

transborda para a telefonia móvel”. Além de ser capaz de dialogar com diversas 

linguagens e se consolidar como uma mídia adaptada e flexível, o rádio, 

principalmente o convencional, enfrenta também uma mudança muito importante que 

é a transição dos recursos técnicos analógicos para os de tecnologia digital. Desafio 

que impõe mudanças na produção e especialização para ganhar a atenção de um 

público que tem poder de escolha sobre o que quer consumir.  

O que explica a permanência do rádio, que muitas vezes já teve o seu fim 

decretado, segundo Del Bianco (2012, p. 36), “é o vínculo com a tradição da cultura 

oral que tem sido capaz de suscitar efeitos junto à recepção”. Mesmo incorporando 

elementos extras que fortalecem seu conteúdo, o rádio mantém o áudio como principal 

canal. As demais mídias reforçam a disseminação da informação e potencializam suas 

características, alterando significativamente as relações sociais, políticas e culturais 

que perpassam a atuação do meio. 

Mas, mesmo frente a um cenário que leva a discussão acerca do meio e suas 

reconfigurações diante das tecnologias, o rádio, em muitos lugares, ainda é consumido 

da forma mais tradicional, como é o caso do Silêncio e do Passo da Serraria, em 

Restinga Sêca. Nestas comunidades, a maioria dos moradores não possui acesso à 

Internet e sintoniza a estação de rádio no aparelho de som.  

Em comunidades como essas em Restinga Sêca, a rádio Integração AM 1310 é 

o principal meio de informação. Apesar de ofertar mais canais de informação com o 

site, o Facebook e o Twitter, a emissora, pelas ondas hertzianas, conservou sua forma 

e conteúdo originais sendo fiel aos moradores do interior que são o seu maior público. 

Isso mostra que o rádio não perdeu o seu espaço, principalmente onde as tecnologias 

digitais não têm alcance junto à população. 

 

3.1 A recepção do rádio no contexto rural  

No meio rural o rádio é um instrumento de informação, entretenimento, 

companhia e, acima de tudo, meio de construção de sentidos. Sentidos que são 
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revelados por meio da escuta, que acompanha as vivências, estando presente nas 

histórias de vida de cada um. Estudar a recepção no meio rural é adentrar em um 

universo de significados, que começam no cotidiano do campo e irradiam para todas 

as outras práticas. Ao estudar o relacionamento da mídia com as práticas cotidianas é 

preciso considerar o contexto em que vivem os investigados, pois é no espaço do 

cotidiano que se revelam as mediações. Para Mauro Wilton de Sousa,  

A perspectiva de que o cotidiano possa ser o espaço onde os processos simbólicos 

são elaborados e reelaborados em si mesmo e a partir das relações que tem com 

outros processos simbólicos, faz do cotidiano como tal o espaço mesmo de 

compreensão do processo simbólico e das relações de poder que aí se imbricam. 

(SOUZA, 1986, p. 96). 

Esse cotidiano é permeado por significados, e o mais presente e determinante é 

o de “rural”. Bordenave aponta que “a população rural concentra sua vida e seu 

comportamento ao redor de uma atividade toda especial, muito complexa e marcante, 

que é a agricultura” (1988, p. 10). E estes indivíduos, por serem moradores da zona 

rural, “pensam, sentem, agem de maneira diferente da dos habitantes das cidades, 

comunicando-se também através de códigos e meios próprios” (Bordenave, 1988, p. 

11). 

Complementando, Ronsini (2004, p. 72) afirma que o lugar onde a pessoa vive 

é fundamental para compreender o papel dos meios de comunicação em suas vidas. 

“As características do lugar determinam um estilo de vida, um modo de andar, de 

comer, de se divertir, de conviver com os amigos e familiares, etc.”. 

Um dos estudos de recepção desta temática, que norteou esta pesquisa, é o de 

Graziela Bianchi (2003). Na dissertação “Rural vivido e midiatizado - relações 

simbólicas e sentidos produzidos a partir da escuta dos programas radiofônicos Hora 

do Chimarrão e Brasil de Norte a Sul por ouvintes das comunidades rurais Linha 

Batistela, Povoado Coan e Linha Bigolin”, a autora investiga e analisa como se 

configura o rural no rádio e o rural vivenciado pelos moradores do campo. 

Jacks (1999, p. 131) acredita que  

Para os estudos de recepção que visam a análise das mediações que sofre o processo, 

conhecer o cotidiano dos receptores é uma forma de captá-las através de certas 

práticas que o configuram. Conhecer essas práticas cotidianas, na verdade, é a forma 

mais depurada e mais decantada de conhecer a cultura de certo grupo social. 

(JACKS, 1999, p. 131) 
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Para Bordenave, “o desenvolvimento rural gira ao redor da comunicação, visto 

que os agricultores necessitam dela para tomar suas decisões de produção e de 

convivência” (BORDENAVE, 1983, p. 8). 

 

3.2 A emissora e o programa analisado 

 

A Rádio Integração AM 1310 caracteriza-se por levar informação e prestação 

de serviço em boa parte de sua programação. Durante todo o dia, a emissora estabelece 

uma relação de proximidade com o ouvinte, fazendo-o participar da programação via 

ligação telefônica ou através do Facebook, Twitter ou mural de recados do site.  

A emissora surgiu em 2 de dezembro de 1978 e hoje é referência em 

comunicação na região da Quarta Colônia Italiana do Rio Grande do Sul e municípios 

vizinhos, levando notícias, entrevistas, transmissões ao vivo, previsão do tempo, 

música e entretenimento aos ouvintes. Com atuação em Restinga Sêca e na região 

central do estado do Rio Grande do Sul, a Rádio Integração caracteriza-se por ser uma 

rádio local.  

A programação, que também é transmitida em site próprio - 

http://www.radiojornalintegracao.com.br/ - preenche o dia a dia dos restinguenses e da 

população dos municípios da região com informação e entretenimento. 

O programa Olho Vivo é levado ao ar de segunda à sexta-feira, das 6h20min às 

10h. É apresentado por Wilson Carlos Cirolini e Rafael Rosa. A estrutura do programa 

é uma só: apresenta uma mescla de informação, prestação de serviço, opinião e 

entrevistas. Também conta com a participação de repórter falando ao vivo ou gravado 

do local dos acontecimentos. A estrutura do programa é uma só. O conteúdo, do início 

ao fim, constitui-se por música; informação, com a participação do repórter falando ao 

vivo do local dos acontecimentos, com participações durante o programa; às vezes 

ouvintes falando pelo telefone. 

Em gênero e formato, é classificado como programa de variedades. E é 

conduzido por dois comunicadores com perfil descontraído, que possuem forte 

empatia, conhecimento dos fatos e credibilidade com o público. A linguagem utilizada 

é simples e informal com o intuito dos ouvintes compreenderem com facilidade as 

mensagens radiofônicas. 

http://www.radiojornalintegracao.com.br/


 
 

28 
 

Para compreender a recepção do programa Olho Vivo foi necessário realizar 

também uma entrevista com o Diretor da Rádio Integração e locutor principal do 

programa, o sr. Wilson Carlos Cirolini. No intuito de captar que significados articulam 

o seu discurso no programa e que o fazem tão popular entre os ouvintes. Para tanto, foi 

aplicada uma entrevista em profundidade, realizada com o locutor, na rádio 

Integração. 

A seguir, são descritas as impressões da entrevista. 

3.2.1 O locutor Wilson Carlos Cirolini 

Wilson tem 74 anos e possui o Ensino Médio Completo. Junto à Rafael Rosa, 

ele conduz o programa Olho Vivo todas as manhãs, de segunda à sexta-feira.  

Ele se emociona ao falar sobre o programa, que tem uma trajetória de 

relacionamento com o público de Restinga Sêca e região. O locutor conta que os 

ouvintes o conhecem e sabem até quando ele não está bem e ligam perguntando até o 

motivo. “Depois do programa, as pessoas me dão um retorno. Muitas falam: como é 

bom quando a gente ta triste e tu levanta”, diz.  

Hoje o povo está sofredor, uns por desamores outros por economia outros por 

doença outros por não sei o quê, a família tá com problemas...Então eu comecei a 

pensar nisso aí...Quantas vezes eu deixava influenciar...daí o ouvinte ligava e dizia: 

tu não tava bom ontem Wilson, te achei meio pra baixo. Eles percebem. Embora 

com a alma partida tu tem que fingir que tá tudo bem, porque eles não têm culpa 

disso. Eles querem receber uma injeção positiva (WILSON, 2016) 

O jeito de se comunicar com o público é uma marca do apresentador. Suas 

falas imprimem a sua personalidade e exploram o que as pessoas gostam de ouvir. 

“Então, eu boto um pouco de humor, do meu jeito, uso alguns terminhos, porque o 

Olho Vivo é o carro-chefe da rádio”, diz Wilson.  

Para ele, reconhecer o ouvinte, nomeá-lo em um bom dia, lhe mandar um 

abraço é uma forma de se aproximar, passando a fazer parte da sua vida, como é o 

caso de dona Inalda. Segundo Wilson, dona Inalda, uma senhora deficiente visual que 

mora na Coxilha do Osório, uma outra comunidade rural do município, liga sempre 

que pode e mantém um vínculo de proximidade com os apresentadores. O locutor 

conta que, em uma ligação telefônica ela disse: “Vocês fazem parte da minha família, 

eu estou sempre ouvindo vocês, compartilho com tudo o que vocês fazem”.  
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Wilson destaca: 

E tem muitas pessoas que já disseram isso. Outra pessoa me disse: Olha, eu levantei 

tão chateada, tão ruim e tu me solta uma lá e me faz rir!. É um vínculo, por isso que 

muitas vezes não serve tu trazer gente de fora por mais bom que seja, porque o 

locutor tem que conhecer o seu habitat, aqueles detalhes das pessoas, os costumes 
(Wilson, 2016). 

O radialista acrescenta: 

“Eu percebi quanto estive afastado por motivo de saúde e quando voltei a turma 

disse aah que bom! Nada contra o Rafael mas o programa é o teu estilo. São Sepé 

tem gente que diz que espera sempre quando o Wilson fala, porque gosto de ouvir 

aquela rima dele do jeito dele. Então enquanto eu posso tô fazendo (Wilson, 2016). 

Segundo Wilson, o “Olho Vivo” foi criado pela necessidade de se ter mais 

jornalismo na emissora. “O programa já existia na Guarathan, no tempo que a 

Guarathan era do Cláudio Zappe e como aqui depois era deles junto foi criado também 

o Olho Vivo no andar do tempo...mas não foi logo no início da rádio. Tem várias 

cidades com o Olho Vivo.” 

“O Olho Vivo, atento, é uma hora de jornalismo, informações, manter todos os 

assuntos da região, com entrevistas centralizadas. O pessoal sabe que aquela hora tem 

informações. Tem informações da Prefeitura, correspondente Ipiranga, hospitais, 

avisos, as entrevistas, tempo, agregou-se tudo aí. Então o Olho Vivo centralizou todas 

as informações”, complementa o radialista. 

Wilson está ansioso aguardando pelas mudanças que estão por vir. “Agora 

estamos no processo de migração para FM. Estamos com o engenheiro e mais uma 

representação lá em Brasília pra decidir como vai ser. A gente paga o boleto, aí eles 

assinam e a gente começa o processo.” 

Apesar de receoso quando ao processo de migração do AM para o FM, o 

locutor avalia que a mudança é oportuna e necessária. “O AM uma vez não tinha tanta 

interferência, mas hoje em qualquer lugar não pega a rádio por causa de um 

computador, de uma lâmpada e outros aparelhos. Já a onda da FM entra melhor. A 

potência que nós temos hoje vai mais longe, mas não adianta ir longe se nem aqui 

pega direito dentro de uma sala. Então a AM hoje não tem qualidade, não é em todo 

lugar que dá pra escutar direito”, diz. 

O site é outro atrativo. Segundo Wilson, o site da rádio Integração AM 1310 é 

um dos mais acessados da região e a equipe está sempre atenta às novidades. “Todo 
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mundo que vai à rua já posta”. Ao vivo e gravado, há inserções de falas e entrevistas, 

realizadas por um repórter ou por um dos apresentadores, direto do local da notícia.  

De acordo com o radialista, é preciso uma linguagem simples e uma 

programação diversificada para atender todos os públicos e segundo ele, é isso que a 

rádio oferece. A rádio Integração também faz parte da Rede Gaúcha Sat e reproduz 

programas e jornadas esportivas da rádio Gaúcha de Porto Alegre. A seguir, 

apresentamos a programação da rádio Integração. 
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PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO INTEGRAÇÃO AM 1310 Khz 

 

Segunda à Sexta-Feira 

HORÁRIO   PROGRAMA     APRESENTADOR 

5h30 às 6h20  Despertando com Alegria    Emerson Friedrich 

6h às 10h30  Programa Olho Vivo          Wilson Carlos Cirolini e Rafael Rosa 

8h à 8h10  Correspondente Ipiranga    Rede Gaúcha Sat 

8h10  Correspondente Rohde 1ª edição    Norton Avila 

10h05   Integração Regional     Luiz Carlos Martini 

12h às 12h20  Integração nos Esportes    Luiz Carlos Martini 

12h20 às 12h28 Espaço da Prefeitura    Prefeitura de Restinga Sêca 

12h30 às 12h45 Hora do Aviso      Luiz Carlos Martini 

12h45  Correspondente Rohde 2ª edição    Norton Avila 

12h50   Correspondente Ipiranga    Rede Gaúcha Sat 

13h às 13h55  Sala de Redação     Rede Gaúcha Sat 

14h05 às 16h  Show da Tarde     Maiquel Alexandre 

16h às 17h  Variedades      Diva Ana Cirolini 

17h03 às 17h35 Chamada Geral 2ª edição    Gaúcha Sat 

17h35 às 18h45 Entardecer na Querência    Maiquel Alexandre 

18h45   Correspondente Rohde 3ª edição   Norton Avila 

18h50   Correspondente Ipiranga    Rede Gaúcha Sat 

19h   A voz do Brasil   

20h10 às 21h55 Show dos Esportes     Rede Gaúcha Sat 
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22h às 23h  Chamada Geral 3ª edição    Rede Gaúcha Sat 

Sábado 

HORÁRIO  PROGRAMA      APRESENTADOR 

5h às 5h30  Campo e Lavoura     Rede Gaúcha Sat 

5h30 às 6h  Gaucha Hoje      Rede Gaúcha Sat 

6h às 7h45  Canto Nativo      Rafael Silveira Rosa 

7h45 às 9h15  Bom Dia Camobi e Região    Ailton Bitencourt 

8h   Correspondente Ipiranga    Rede Gaúcha Sat 

9h15 às 11h40  Formigueiro é Notícias    Francisco Bolzan 

11h45 às 12h  Programa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Igreja Católica 

12h10 às 12h20 Programa a Hora Evangélica IECLB 

12h30   Hora do Aviso      Luiz Carlos Martini 

12h50   Correspondente Ipiranga    Rede Gaúcha Sat 

13h   Integração nos Esportes    Luiz Carlos Martini 

13h15   Paraíso em Destaque     Ana Camila Costa 

18h15   Uma Nova Dimensão de Vida   Assembleia de Deus 

19h às 22h  Musical Integração e transmissão de eventos   

20h   Correspondente Ipiranga    Rede Gaúcha Sat 

Domingo 

HORÁRIO   PROGRAMA     APRESENTADOR 

6h às 8h30   Sertão e Querência    Francisco Bolzan 

8h35    Farsul em Notícias   

8h45    Domingo da Integração   Neimar Santos 

10h    Transmissão de Missas   
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11h às 14h   Taliane Nel Mundo   Edgar Marostiga e Grupo 

12h às 12h20   Integração nos Esportes   Luiz Carlos Martini 

12h50    Correspondente Ipiranga   Rede Gaúcha Sat 

14h    Pré-Jornada     Rede Gaúcha Sat 

15h    Jornada Esportiva    Rede Gaúcha Sat 

18h30    Musical da Integração   

20h    Correspondente Ipiranga   Rede Gaúcha Sat 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

Para cumprir com o principal objetivo desta pesquisa, ou seja, compreender a 

produção de sentidos que se constitui a partir da audição programa “Olho Vivo” nas 

comunidades de Silêncio e Passo da Serraria, em Restinga Sêca, optou-se por uma 

pesquisa qualitativa. Conforme explica Gil, 

A pesquisa qualitativa busca descobrir e descrever como as noções se instalam, qual 

a qualidade dos processos interativos e como um fato singular pode adquirir 

relevância em relação aos contextos mais amplos.[...] Ainda pressupõe o 

questionamento dos fenômenos e sujeitos investigados, com o objetivo de perceber 

aquilo que eles experimentam em suas instituições, o modo como interpretam as 

experiências e como estruturam o mundo social em que vivem. (GIL, 1999, p.64). 

De acordo com Minayo (2010, p. 21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”.  

As técnicas de pesquisa que compõem essa monografia são a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo.  

A pesquisa bibliográfica, na visão de Yin (2005), é  

Um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 

selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 

anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 

posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. (YIN, 2005, p. 51)   

A pesquisa de campo, de acordo com Vergara, caracteriza-se pela 

“investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que 

dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, testes e observação participante ou não” (2009, p.43). 

O método de procedimento utilizado nesta monografia foi o estudo de caso. A 

escolha desta estratégia, em detrimento de outras, foi feita de acordo com as 

características da situação do objeto de estudo. Segundo Yin (2005, p. 24), os estudos 

de caso são utilizados quando as questões “como” e “por que” são propostas, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre eventos comportamentais e o enfoque está em 

acontecimentos contemporâneos. 

Ainda sob a perspectiva de Yin (2005, p. 109), “as evidências para um estudo 

de caso podem vir de seis formas distintas: documentos, registros em arquivo, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos”.  
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No desenvolvimento deste estudo, como citado anteriormente, o trabalho de 

campo assume grande importância. Por isso, esta pesquisa de recepção combinou dois 

métodos qualitativos: a entrevista em profundidade e a observação participante. Estas 

técnicas nos permitiram mergulhar no cotidiano dos ouvintes, através de visitas 

domiciliares para acompanhar a audição do programa.   

A coleta dos dados iniciou pela seleção dos entrevistados e posterior aplicação 

de questionário de perfil e consumo. Iniciou com uma entrevista, com questões para 

colher os dados pessoais dos sujeitos da pesquisa, como sexo, idade, ocupação e 

escolaridade. Na continuidade, foi aplicada a entrevista em profundidade, com a 

intenção de se obter uma narrativa espontânea nas respostas e explorar os pontos de 

vista dos indivíduos inseridos no contexto de investigação. 

A opção pela entrevista em profundidade é justificada pela necessidade de se 

obter uma visão aprofundada dos sujeitos, por meio de um roteiro semiestruturado, 

que dá maior flexibilidade ao entrevistador e ao entrevistado, pois permite ao 

pesquisador a inclusão de novas questões, caso haja necessidade e permite ao 

entrevistado construir suas respostas sem ser totalmente conduzido pelas perguntas do 

entrevistador.  

A entrevista em profundidade se fez necessária por nos permitir explorar os 

significados do programa para os entrevistados, bem como apreender as experiências 

vividas que se relacionam com a escuta radiofônica. 

Para Duarte, a entrevista em profundidade é  

(...) um recurso metodológico que busca, com bases em teorias e pressupostos 

definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de 

uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer (DUARTE, 

2005, p. 62). 

 

O primeiro passo da pesquisa foi realizar uma visita à comunidade, a fim de 

encontrar famílias que escutam o programa. Após, foi necessário conquistar a 

confiança das pessoas convidadas. A intenção inicial era realizar a pesquisa em uma 

comunidade vizinha, o Barro Vermelho. Contudo, no local, a abordagem foi muito 

difícil e a receptividade também. Foi complicado fazê-los entender o propósito da 

visita. Já nos primeiros contatos foram enfrentadas várias recusas e barreiras, como, 

por exemplo, a alegação de falta de tempo, medo de se comprometer, medo de não 

saber o que falar e dificuldade de ter uma pessoa estranha dentro de suas casas. Em 

seguida, supostamente superada a desconfiança, foram realizadas as visitas. Durante 
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os encontros, os entrevistados modificaram as suas rotinas, prejudicando a coleta dos 

dados. A estranheza foi o principal fator negativo.  

A entrevista, que era para ser um trabalho interacional com os ouvintes, não 

deu resultados satisfatórios. Então, se resolveu partir para uma comunidade vizinha e 

mais uma vez garimpar ouvintes do programa e conquistar a sua confiança, agora 

mudando o foco e buscando utilizar outras estratégias. Ser também uma ouvinte do 

programa, conhecer mais a comunidade e compartilhar informações com eles 

propiciou uma troca de ideias, que causou pertencimento e aproximação. 

Com os esclarecimentos feitos no contato inicial, houve um acolhimento 

satisfatório da proposta e as conversas aconteceram espontaneamente. No Passo da 

Serraria e no Silêncio, comunidades muito próximas, a receptividade foi muito boa. O 

estudo de recepção foi realizado junto a três famílias da comunidade. 

Após algumas conversas, foram se revelando as condições de vida dos 

moradores, valores e crenças, assim, o trabalho de campo transcorreu com facilidade. 

Na sequência, as visitas foram agendadas e fluíram perfeitamente. A entrevista em 

profundidade, neste caso, foi um instrumento privilegiado de coleta de informações. A 

cada resposta surgia um novo questionamento. Em nenhuma das famílias houve 

objeção às anotações. 

Mas, para compreender como a cultura dos moradores de Silêncio e Passo da 

Serraria dialoga com as mensagens radiofônicas do programa Olho Vivo não bastou 

apenas a entrevista. Para captar como os sujeitos agem no momento da escuta foi 

necessário, além de imergir em seu contexto, vivenciar os sentidos e emoções que o 

rádio produz. Sendo assim, o próximo passo dado foi a observação participante. 

A observação participante foi selecionada como uma das técnicas de coleta de 

dados neste estudo devido à possibilidade de se captar uma variedade de aspectos e 

situações as quais não se teria acesso somente por meio de entrevistas em 

profundidade.  

Para Minayo (2010), a observação participante é definida como um processo 

pelo qual se mantém a presença do observador numa situação social com a finalidade 

de realizar uma investigação científica. Na observação participante, o observador vai à 

campo e fica face a face com os observados e participa da vida deles, imerso no seu 

cenário cultural, se tornando parte do contexto de observação onde está coletando 

dados.   
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Neste estudo de caso, a observação participante foi fundamental para a 

compreensão de aspectos que afloraram aos poucos. Por meio da aproximação com as 

famílias pesquisadas, buscamos conhecer o cotidiano dos entrevistados, evidenciando 

aspectos relacionados ao consumo do rádio no contexto familiar. Toda a orientação foi 

para que os entrevistados se apresentassem de forma acessível e verdadeira. 

Combinando essas técnicas, foi possível entender e ver de perto como as famílias do 

Silêncio e do Passo da Serraria se relacionam com as informações que recebem por 

meio do rádio. 

A monografia envolveu, além do trabalho de campo, a pesquisa bibliográfica, 

que serviu de base para fundamentar os objetivos, e principalmente orientar a 

interpretação dos dados coletados, que é discutida no capítulo 5. 

Na sequência, vamos apresentar a análise dos sentidos dados pelos receptores. 

O questionário aplicado pode ser consultado no apêndice que consta no final da 

pesquisa. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

5.1   A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DOS MORADORES DE SILÊNCIO E 

PASSO DA SERRARIA 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados no trabalho de 

campo e os resultados da pesquisa.  

Para a realização da pesquisa de campo foram selecionadas três famílias 

pertencentes a duas comunidades rurais distintas. As famílias Milbradt da Luz e 

Soares residem no Passo da Serraria e a família Friedrich da Silva mora na localidade 

de Silêncio. As duas comunidades fazem parte da zona rural de Restinga Sêca, 

município localizado na região central do Rio Grande do Sul, situado na Quarta 

Colônia e próximo à cidade de Santa Maria. A escolha das comunidades se deu pela 

proximidade da sede do município. O Silêncio fica a 8 km da zona urbana do 

município e o Passo da Serraria, um pouco mais distante, a 10 km.  

As famílias pesquisadas mantêm uma rotina de audição do programa Olho 

Vivo, o que as capacitou a participar deste estudo. As atividades que envolvem os 

entrevistados são o plantio de soja e mandioca. Duas famílias são ex-produtoras de 

fumo. Apesar destas outras ocupações, todas as famílias entrevistadas sobrevivem com 

a aposentadoria rural. Participaram da pesquisa 3 mulheres e 4 homens, sendo estes 

três casais e mais um filho de um dos casais. A faixa etária dos entrevistados varia de 

25 a 72 anos. 

Todos os entrevistados, inclusive Ivan, o mais jovem, pensam que a vida rural 

é melhor que a vida da cidade, pois no interior é possível criar animais e plantar para o 

seu sustento e alimentação. 

A seguir vamos descrever as principais percepções registradas através da 

pesquisa de campo e trazer elementos do perfil dos entrevistados, mostrando a relação 

destes indivíduos com o programa e evidenciando o que lhes é significativo sobre o 

hábito de ouvir rádio. Apresentamos um relato interpretativo dos sentidos produzidos 

pelos sujeitos, a partir do contexto teórico-metodológico adotado para a realização da 

investigação.  
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5.2 PERFIL  

Neste item traçamos o perfil das famílias que participaram da pesquisa e 

descrevemos sua prática de escuta e relação afetiva com o programa, por meio de 

depoimentos e relato de observações realizadas durante as visitas.  

 

5.2.1 Família Milbradt da Luz 

 

A família Milbradt da Luz é composta por Ari Ávila da Luz, de 64 anos e 

Anívia Laura Milbradt da Luz, de 55 anos. O casal possui dois filhos e dois netos. 

Ambos são aposentados e ex-fumeiros. A família é católica. 

Anivia relatou que a vida no campo não está fácil, até o ano passado a família 

plantava fumo e, conforme ela, “era muito sacrificado, muito difícil”. Agora, o casal 

se aposentou e vive mais tranquilo. “Agora estou satisfeita, até que agora melhorou 

um pouco”. Da rotina diária, ela diz que a primeira coisa que faz quando levanta é 

arrumar a cama, após, realiza as tarefas relacionadas ao cuidado de seus animais, faz o 

café e arruma a casa.  

Anivia e o marido vão à cidade somente quando é preciso. “Só vou quando tem 

que comprar alguma coisa”. Mas também frequentam a cidade para passear e visitar o 

filho André, que possui um açougue. 

A aposentada não planta mais fumo, mas ainda preserva o hábito de lidar com 

a terra. Uma de suas outras ocupações é cuidar dos seus bichos. “Tenho horta, tenho 

galinha, tenho porco, tenho vaca. Tenho vários tipos de criação, sempre tive”, relata.  

No contexto de Anívia e Ari, a recepção de rádio ocorre em diversos lugares, 

ao mesmo tempo de realização das atividades: na sala, na cozinha, no quarto, na horta. 

A relação de dona Anívia com a Rádio Integração, segundo ela, é de longa 

data. “Escuto a Rádio Integração desde que ela abriu”. Ela escuta a rádio o dia todo e, 

à noite, ela e o marido migram para a televisão. 

Dona Anívia avalia a Integração como a melhor rádio. “É a rádio que tem mais 

informação, mais contato com a gente. Se precisa botar um aviso é ali que dá”, 

destaca. 

Para ela, o programa Olho Vivo é muito importante. “Acho que é o programa 

mais escutado”, diz. “É muito bom para o pessoal de fora que está em casa de 

manhã.” 
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O ônibus da saúde vem todo mês. Segundo ela, “muita coisa a Prefeitura 

promete e não faz”. Tem vários pedidos que fez e até pagou o serviço e não foi 

atendida.  

A iluminação pública também é um problema. “Eles já colocam lâmpada que 

não presta”, afirma. 

Seu Ari é quieto, e agora meio adoentado, fica nos arredores de casa. Nos 

últimos dias ele tem acompanhado umas reformas que estão sendo feitas no galpão. 

Em frente à casa de Ari e Anívia há uma escola desativada, que segundo eles, 

poderia ser mais usada pela comunidade. “Falta o prefeito dar uma mão”. A 

associação do abastecimento de água é que resolve essas coisas, mas, pela burocracia e 

falta de recursos, a escola não pode ser usada para muita coisa. Comemorações, festas 

e outros eventos só podem ser realizados com autorização do Corpo de Bombeiros, por 

meio de vistoria. O que dificulta a liberação do prédio é a falta de dinheiro para 

realizar as melhorias e adequá-lo às normas. Por isso, o prédio está interditado.   

 

5.2.2 Família Friedrich da Silva 

 

A família Friedrich da Silva é composta por Francisco Irani Pereira da Silva, o 

“Chico”, que possui 65 anos e é casado com Silvia Friedrich da Silva, de 57 anos. 

Ambos são aposentados. Chico é ex-fumeiro e atualmente planta soja e cria gado. 

Residem na localidade de Silêncio, onde Chico atua como presidente da Associação da 

Rede de Abastecimento de Água.  Silvia possui o Ensino Médio completo, mas não 

quis seguir com os estudos. O casal teve três filhos, mas perdeu uma filha com 3 anos 

e meio de idade. Ivan Mateus Friedrich da Silva, de 25 anos, é solteiro, tem o Ensino 

Médio completo e mora em casa com a família e Ilvana, outra filha do casal, é casada, 

formada em Ciências Contábeis e reside em Agudo, onde trabalha na empresa Dickow 

Alimentos. 

Chico estudou até a 4ª série e desistiu dos estudos porque tinha que trabalhar e 

ajudar os pais, pois tinha mais doze irmãos. Conhecia Silvia da escola e frequentava 

bailes na juventude. Num desses tirou Silvia para dançar e deu em casamento. O 

agricultor sempre foi ligado ao tradicionalismo gaúcho. Sempre fez parte da 

patronagem do Piquete de Laçadores Almiro Borges. Chico também faz parte da 

diretoria da comunidade de Silêncio e da Associação dos Agricultores do Passo da 
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Serraria, que engloba 70 casas. Para Chico, a família é tudo, por isso procuram ser 

unidos.  

Seu passatempo é o cultivo da soja e uma pequena criação de gado. No dia a 

dia também tem os serviços em roda de casa.  

Silvia cuida da casa, da comida e planta verduras e legumes na horta. Vai à 

cidade sempre quando pode, para fazer compras e ir ao banco junto com marido e o 

filho. Cada vez que vai à cidade encontra amigos e conhecidos no supermercado e por 

ali fica conversando. O cotidiano de Silvia é nos arredores de casa, cuidando da horta, 

dos porcos e das galinhas. O rádio a acompanha o dia todo em seus afazeres.  Hoje ela 

é dona de casa, mas anos atrás, quando concluiu o ginásio, lecionou em uma escolinha 

da Fazenda Borges, no Rincão das Palmas, próximo ao Silêncio, onde moravam mais 

de quarenta famílias.  

Além de tirar leite cedinho, durante o dia Silvia passa o tempo todo envolvida 

com os afazeres domésticos. A lida da horta também a envolve bastante. Ali, ela 

planta mandioca e verduras. E o rádio segue participando da sua trajetória.  

Para Silvia, ”a vida para fora é melhor que a da cidade. Para fora tu cria porco 

e galinha e planta alguma coisa de dar pros bichos e não precisa comprar toda a 

comida para a criação”, diz. 

Ivan segue os passos do pai. Cuida da terra junto a Chico e planta soja. Feliz é 

Ivan de morar com os pais. Ele diz que gosta da vida no campo. 

A família mora no Silêncio há doze anos. Antes morava em outra localidade 

mais longe, Jacuí. Chico, Silvia e Ivan vão à cidade geralmente uma vez por semana, 

para pagar as contas, fazer compras e ir ao banco. As idas à cidade também são para 

buscar o que falta na alimentação dos bichos. “Vamos à cidade comprar concentrado 

e farelo por porcos e pras galinhas”, diz Silvia. 

Recentemente, Chico foi entrevistado por um dos colaboradores do jornal 

Integração e saiu numa edição, no quadro personalidade. Nessa entrevista, Chico 

contou a sua vida à Martini, o entrevistador. Para ele, foi uma experiência muito boa.  

Segundo Chico, o rádio é essencial em sua vida. Ele gosta de ouvir 

informações da cidade e do interior e a previsão do tempo, o preço da soja, que são 

assuntos da sua realidade. 

 

5.2.3 Família Soares 
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A família Soares é composta por Elci Miguel Soares, de 72 anos e Alzira 

Gomes Soares, de 68 anos. Ambos são aposentados. O casal possui três filhos. Um dos 

filhos mora em casa, mas trabalha o dia todo em lavoura de arroz.  

Eles são vizinhos da dona Anívia e do seu Ari. Seu Elci, mais conhecido por 

Cisinho, escuta a Rádio Integração todos os dias e é ouvinte fiel do programa Olho 

Vivo. Dona Alzira disse que “ele nem sabe ligar em outra rádio”. “Os apresentadores 

falam o que a gente entende e o que a gente precisa saber daqui do nosso lugar. Eu 

acho que aqui no Passo da Serraria todo mundo gosta deles e das conversas”, conta 

seu Cisinho. 

Dona Alzira relata que as idas à cidade são raras. “É muito difícil nós ir para a 

cidade. No máximo duas vezes por mês, pra receber e fazer rancho”, afirma.  

Eles também gostariam que a escola desativada fosse usada para lazer da 

comunidade. “Podia ser usada e está interditada, uma pena, pois ali só sai velório. 

Festas de aniversário quando saem é no CTG, um pouco mais longe”, conta dona 

Alzira. 

Dona Alzira e seu Elci frequentam o CTG Almiro Borges poucas vezes por 

ano, geralmente quando ocorrem festas de 15 anos, 1 aninho, almoços e jantas.  A 

alegria do casal é receber a visita dos filhos e dos netos, na beira do fogão a lenha e 

tomar um bom chimarrão. 

Durante o dia, dona Alzira cuida da casa e seu Cisinho da plantação de 

mandioca e das galinhas e porcos que cria.  Expressões do locutor Wilson marcam o 

início das atividades diárias da família. Servem como despertador para mais um dia.  

Mas tá aí, fim de ano chegando, rapaziada. Queremos agradecer mais um ano que 

passa e dizer se estamos fazendo a merecer...né? Enquanto isso, o galo lá fora 

canta, pra chamar esse povo que se levanta! Senão, fica só aí na esperança, né?” 

(WILSON, 2016). 

 

O casal nunca entrou em contato com a produção da rádio, mas comentou que 

a vizinha, dona Anívia, é bem participativa. 

Cisinho relatou que a vida para fora é boa, mas também tem suas coisas ruins.  
 

A gente gosta de morar para fora, cidade é só pra ir fazer compras. Mas nós não 

temos quase nenhum parente aqui, estão indo embora para a cidade. Aqui é muito 

diferente da cidade, não se vê nenhum barulho, a gente pode criar bicho e os 

vizinhos são bons. Para a gente é difícil se a gente quer comprar alguma coisa, 

porque daí a gente não vai em Restinga para comprar só umas miudeza, comenta.  
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5.2.4 SENTIDOS PRODUZIDOS PELOS MORADORES DE SILÊNCIO E 

PASSO DA SERRARIA 

 

 “No ar...Olho Vivo! Um programa que tem a responsabilidade jornalística de 

Wilson Carlos Cirolini. Notícias, informações, entrevistas, reportagens, polícia, avisos, 

comentários. Olho Vivo, o mais tradicional programa, integrando os municípios da 

região do Jacuí Centro pela notícia!”. Ao som desta vinheta começam os dias das 

famílias Soares, Friedrich da Silva e Milbradt da Luz. 

Por volta das 6 horas, inicia o programa Olho Vivo e o locutor, alegre, faz 

referência ao povo da zona urbana e rural. “Vamos acordar pessoal! Vamos levantar! 

O galo canta, tá chamando o povo, vamos levantar povo de Restinga! Vamos se 

acordar...!”(CIROLINI, 2016). Nesta fala, podemos perceber que o locutor busca 

traços típicos do cotidiano dos ouvintes, como é o caso do galo. Lembrar do galo, no 

contexto de seu Cisinho, ouvinte da família Soares, lhe remete a um sentido de 

ruralidade e isso causa identificação com o programa. “O galo aqui no terreiro canta 

também às 6 horas e eu sei que é a hora que devo me levantar”. As falas do locutor 

Wilson imprimem características do público. O galo cantando e o quero-quero são 

formas de estabelecer vínculos com o ouvinte. Conforme explica Bordenave, “é na 

elaboração da mensagem que o comunicador mostrará que reconhece as características 

peculiares da população do campo” (BORDENAVE, 1983, p. 58). 

Essa é a vida rural, a principal mediação que permeia a escuta das três famílias. 

Assim como pensa Bianchi (2003), nesta pesquisa, o rural é a mediação que atravessa 

todas as outras. 

A rotina da família Friedrich da Silva inicia com a escuta da rádio. “Além do 

rádio na cozinha a gente também tem outro aparelho de rádio no quarto, na beira da 

cama, que é ligado às 6h”, conta Silvia. Esse hábito de escutar rádio com horário e 

local definidos, nos remete à mediação da ritualidade. Devemos observar que o 

programa Olho Vivo faz parte do dia a dia dos receptores analisados e, portanto, 

condiciona a interação entre os espaços e tempos do cotidiano dos ouvintes.  

A dona de casa prepara o café enquanto o marido e o filho se arrumam para 

mais um dia de trabalho na lavoura. A audição do programa é compartilhada pela 

família, que aparece fortemente como uma mediação entre os entrevistados e o rádio. 



 
 

44 
 

A família é entendida por Martín-Barbero como o “espaço das relações estreitas e da 

proximidade” (1987, p. 293).  

As ofertas de supermercado são repetidas várias vezes no programa, e isso é 

importante para as famílias Friedrich da Silva e Milbradt da Luz, que vão com mais 

frequência à cidade. Percebe-se pelo depoimento de dona Anívia que o rádio os liga à 

vida da cidade, embora também utilizem informações sobre o campo. “A gente presta 

mais atenção ao horário do hospital, às 7h30min. Depois tem a hora do aviso da 

lotérica, aviso do correio, da polícia, ofertas do mercado e assim vai”, diz Silvia. 

Essa prestação de serviço constrói vínculos de pertencimento entre o rádio e os 

ouvintes e entre os ouvintes do meio rural e a zona urbana.  

As notícias do rádio também mobilizam as conversas entre a vizinhança. A 

informação ouvida é repassada aos vizinhos e discutida entre eles, produzindo novos 

significados através da percepção de cada um.  

Eu escuto porque eu gosto de escutar. É o costume de escutar né. Se alguém me 

pergunta alguma coisinha que eu ouvi eu sei responder. A gente troca informações. 

Às vezes se chega algum vizinho e me pergunta eu digo que também ouvi no rádio”, 

(Anívia, 2016). 

 

O rádio está com Anívia na hora de preparar o café e o almoço, na hora de 

arrumar a casa, na hora de costurar, na hora de lidar na horta, servindo de companhia e 

entretenimento. Essa relação afetiva que Anívia tem com a Rádio Integração faz com 

que ela não queira somente escutar mas também participar. Sempre que possível ela 

entra em contato com o pessoal da rádio e, para ela, é muito bom quando o Wilson dá 

um alô no rádio, “Isso é reconhecimento”, diz. “Sempre quando tem participação de 

sorteio, eu ligo. Já liguei e tirei até uma sanduicheira, foi quando perguntaram 

quantos anos tinha a Rádio Integração, então, eu liguei e tirei”. Silvia, assim como 

Anivia, é participativa. “Quando tem sorteio, eu ligo”, diz. Sobre esta interação do 

ouvinte com o rádio, Lopez (2009) nos revela que hoje “o papel do público não se 

restringe à audiência. O ouvinte participa, a cada dia mais, ativamente da 

programação” (LOPEZ, 2009, p. 78). Esta interação, na rádio Integração, é 

constantemente reiterada no ar através da citação dos ouvintes que entram em contato 

com a produção.  Antes a rádio contava somente com a ligação telefônica, atualmente 

tem buscado explorar diversas ferramentas, como Facebook e o site para manter 

contato direto com os seus ouvintes. 

A cotação dos produtos agrícolas e a previsão do tempo são assuntos que 

interessam diariamente aos moradores da zona rural. Chico, ouvinte da família 
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Friedrich da Silva, relatou que gosta de ouvir informações da cidade e do interior e a 

previsão do tempo, o preço da soja, que são assuntos da sua realidade. Esta 

característica está atrelada à temporalidade social, um dos lugares de mediação 

proposto por Martín-Barbero (1987), que está ligada ao tempo cíclico, representado 

pelo programa Olho Vivo e incorporado no cotidiano do ouvinte.  

O lazer das três famílias está atrelado a eventos na comunidade, realizados em 

Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) ou salões comunitários. Todo final de semana, 

dona Anívia e seu Ari, ouvintes da família Milbradt da Luz, têm compromisso. Dançar 

é uma atividade que o casal aposentado gosta de praticar. “Nós frequentamos o grupo 

da terceira idade no Barro Vermelho, o grupo Arco-íris. Todos os domingos de tarde 

tem baile. Cada domingo tem em um lugar e a gente tem que visitar para ser 

visitado.” 

A família de Chico também é tradicionalista.  “De lazer, temos o Piquete 

Almiro Borges, participamos dos rodeios na sede do Mirim e das festas que saem no 

salão da comunidade de Silêncio”, conta Chico. Nesta prática, a mediação da 

identidade aparece com muita força. O CTG para as famílias Friedrich da Silva e 

Milbradt da Luz, é a representação de sua cultura. O culto às tradições e o gosto pela 

música tradicionalista são elementos simbólicos em suas vivências.  

Na comunidade de Silêncio há também uma pequena escola estadual que 

oferece os estudos até a 5ª série. Depois, os filhos dos moradores têm de pegar ônibus 

cedo e se deslocar para a cidade. Ao lado da escola, há uma capela e um salão. 

No salão, a comunidade se reúne de tempo em tempo. As festas são realizadas 

para promover reencontros, confraternizar, fortalecer as práticas cotidianas, 

desgastadas, como já foi observado antes por Martín-Barbero (1987), em outro 

contexto, 

A festa não se constitui, contudo, por oposição à cotidianidade; é, antes, aquilo que 

renova o seu sentido, como se a cotidianidade se desgastasse e periodicamente a 

festa viesse a recarregá-la novamente no sentido de pertencimento à comunidade 

(MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 130).  

 

Ivan, filho de Chico e Silvia, ouve rádio mas não deu opinião. Apesar da 

timidez, demonstrou afetividade pelo programa e pelos apresentadores.  

Pelas narrativas coletadas nas três famílias, é perceptível que o rádio está 

intimamente ligado ao seu cotidiano. A religiosidade é um traço marcante na vida das 

três famílias e é outra mediação que cria laços de proximidade entre o locutor e os 

ouvintes. O locutor Wilson, assim como as três famílias pesquisadas, é católico. Essa 
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apropriação da religiosidade se concretiza no uso do rádio. Além da oração feita pelo 

locutor, no início do programa, a rádio também disponibiliza, em outro horário, a 

transmissão da missa, que ocorre na cidade, aos finais de semana. Se antes, para 

assistir à missa, as famílias tinham que sair de casa no sábado ou no domingo, hoje ela 

vem até a casa deles, por meio do rádio. Nesta prática, percebemos uma marca de 

identificação que o rádio aciona no campo receptor e, nesse sentido, o que nos 

diferencia ou nos aproxima, na medida em que somos influenciados por pertencer a 

um grupo ou cultura pode ser caracterizado como algo que identifica.  Esta identidade, 

entendida por Hall (2003, p. 54) funciona como “a nossa pertença a culturas étnicas, 

raciais, linguísticas, religiosas, regionais e/ou nacionais”, perpassa e dá significado à 

escuta radiofônica dos moradores do Passo da Serraria e do Silêncio.   

Observando o cotidiano dos ouvintes, também constatamos que as três famílias 

não possuem acesso à Internet, o que confere ainda mais importância ao rádio.  

O fogão à lenha e o chimarrão estão presentes nas três casas. Durante o dia, o 

rádio é ouvido com a finalidade de obtenção de lazer, entretenimento, informações e 

companhia. “Desde que me levanto de manhã o rádio está ligado, se estou em casa é o 

rádio ligado o dia inteirinho e, se volto para casa, ligo de novo”. 

À noite, as três famílias migram para a televisão. A TV se inseriu no cotidiano 

das famílias com um caráter lúdico, de distração à noite. A televisão é mais utilizada 

para a novela, que costumam ver durante o jantar e os momentos de descanso, à noite. 

Mesmo com a migração para a TV à noite, as famílias são fiéis ao rádio. 

Muitos comentaram que o conteúdo da TV é só para distrair e não serve como 

aprendizado. 

Sobre a qualidade do programa, as respostas foram unânimes. Todos os 

entrevistados responderam que o programa é bom. Nas três casas visitadas o rádio fica 

na cozinha, permanecendo ligado o dia todo. Os ouvintes fazem a audição 

concomitantemente a outras tarefas e se saem de perto dele, o transportam para perto 

de si, como é o caso de Sílvia. “Se eu tô lá fora e não consigo escutar o rádio eu ligo 

ele no quarto do guri e por ali fico para lavar a roupa e lidar na horta”, comenta. 

Uma das características que contribui para a presença marcante do programa 

Olho Vivo nestas comunidades rurais é o fato de informar sobre o município e a 

região, pois as famílias gostam de saber de acontecimentos de Restinga Sêca e das 

cidades vizinhas onde possuem parentes. Para os ouvintes entrevistados, a Rádio 
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Integração contempla informações da realidade local. “Eu escuto porque é daqui, eu 

me interesso é pelas notícias daqui”, diz Cisinho, ouvinte da família Soares. Esse é 

outro aspecto importante na mediação da escuta, o localismo, já comentado por Del 

Bianco (2012). 

Principalmente em Restinga Sêca, uma cidade pequena e em suas comunidades 

interioranas, a informação é o que move a comunicação das pessoas. Essa 

característica da rádio foi destacada na entrevista com o locutor Wilson. “Nós não 

somos rádio musical, a nossa base é a informação”, salientou. 

Em geral, as mensagens radiofônicas alimentam o diálogo entre as famílias e a 

comunidade. As informações são repassadas face a face, por interação verbal ou por 

telefone.   

O bom humor do locutor marca dona Anívia, ouvinte da família Milbradt da 

Luz. Acordar cedo com um bom dia bem alegre, para ela, é importante. “Queremos 

enviar um abraço a todos os amigos e amigas que estão de pé desde cedo e queremos 

cumprimentar à todos, tá bom, valeu! Um abraço gente amiga! Bom dia! Que bom 

estar na sua companhia rapaziada! Um abraço para o amigo que está no volante 

nesse instante!” (WILSON, 2016). 

A relação de fidelidade com o ouvinte habilitou o locutor do programa Olho 

Vivo para intervir em diversas situações. No diálogo do dia a dia, Wilson assume o 

papel de conselheiro e amigo para os momentos de angústia. “Eu, principalmente às 

vezes tô lavando a louça e agora que nós tava com um problema do meu marido, que 

tava no hospital, tava mal, então eu escutando o Wilson ali um dia de manhã e ele 

dizendo pra ter fé né e ele levanta o astral das pessoas. Ele dá fé. Ele é uma pessoa 

muito pra cima. Ele não bota ninguém pra baixo né. Sempre tá dizendo que o pessoal 

tem que trabalhar, tem que levantar cedo, tem que pegar o sol da manhã e eu adoro 

que ele diz aquilo ali sabe”, conta Anívia, ouvinte da família Milbradt da Luz. 

Os comentários do locutor Wilson prendem a atenção de dona Anívia à rádio. 

“O Wilson faz uns comentários muito bons, eu gosto muito daquilo ali. Marca a gente, 

sabe. Ele dá um astral bom pra gente né. Às vezes a gente tá nervosa, pensando nas 

coisas e escutando as conversas dele a gente se anima.” 

As rimas são outra estratégia utilizada pelo locutor para trazer humor à 

programação. E divertem quem está ouvindo. “Ô rapaziada, vamos em frente, chega 
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de prosa-prosa, lero-lero, pois se levanta cedo quero-quero. Canta e eu, povo esperto, 

espero.” (CIROLINI, 2016). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi compreender a produção de sentidos que se 

constitui a partir do consumo do programa Olho Vivo pelos moradores das localidades 

de Silêncio e Passo da Serraria, zona rural de Restinga Sêca (RS). Especificamente, o 

que se buscou foi investigar as formas de identificação das famílias com o programa 

Olho Vivo, entender as mediações atuantes na recepção, verificar como ocorre o 

consumo das informações veiculadas pelo programa, quais são os usos que os 

moradores de Silêncio e Passo da Serraria fazem das mesmas no seu dia a dia e 

analisar os usos e as apropriações do programa no cotidiano dos receptores. 

Elegendo a cultura como núcleo do processos comunicativos e privilegiando o 

meio rural como espaço para analisar a produção de sentidos, este foi o ponto de 

partida teórico-metodológico trilhado para a construção desta pesquisa, embasada 

pelos Estudos Culturais. Ainda foram trabalhados os conceitos de mediações e 

identidade cultural e também foi pesquisado sobre a recepção no meio rural e o rádio 

na atualidade, no intuito de fundamentar teoricamente a pesquisa e aproximá-la do 

objeto de análise. 

A partir dos relatos coletados por meio deste estudo de recepção, podemos 

considerar que o rádio é um veículo imprescindível na vida de moradores de 

comunidades rurais, por se aproximar das práticas comunicacionais cotidianas dessas 

pessoas. As famílias escolhidas para a amostra não possuem acesso à Internet e, por 

isso, suas interações cotidianas é que vão definir suas leituras de mundo e suas 

relações com os meios de comunicação que utilizam.  

Constatamos que a Rádio Integração AM 1310 estabelece um vínculo muito 

importante com as famílias visitadas, pois a sua programação reflete as principais 

marcas e expressões que fazem parte do cotidiano rural. Buscar traços típicos da vida 

dos ouvintes e inseri-los na programação potencializa os laços de identificação, 

pertencimento e reconhecimento por meio do discurso midiático.  

No contexto estudado, o programa Olho Vivo cumpre a sua função voltada 

principalmente à informação e ao serviço, mas se interessa principalmente pelas 

vivências locais e se fortalece cada dia mais pela afinidade com o ouvinte que nele se 

enxerga e se vê representado.   
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Na escuta radiofônica do programa, o rural é a principal mediação, mas 

identificamos muitas outras que atravessam as famílias, como a temporalidade social.  

A cotidianidade familiar, tratada por Martín-Barbero (1987) como um dos 

lugares de mediação, é facilmente enxergada nas três famílias, que discutem entre si as 

informações que escutam no programa.  

A construção de sentidos dos moradores de Silêncio e Passo da Serraria se dá 

por meio dos vínculos sonoros estabelecidos com a produção, dos modos de 

apropriação a partir de suas experiências subjetivas e das estratégias de identificação 

utilizadas pela produção do programa. O estilo de apresentação traz marcas de 

simplicidade, religiosidade, otimismo e fé. 

As mensagens do locutor Wilson têm um caráter de motivação que tornam 

afetiva a recepção do programa. O diálogo com os ouvintes através dos comentários e 

das saudações nominais é outro fator que atrai o público rural, que gosta de ouvir o seu 

nome e se sente reconhecido. 

A expressividade e o carisma do locutor são peculiaridades que cativam o 

público. O humor, a palavra de esperança e as falas sobre o cotidiano fazem com que 

Wilson assuma a posição de alguém muito próximo dos ouvintes. O reconhecimento 

que o locutor faz ao vivo, falando da vida rural e da vida da cidade, falando de cada 

comunidade, gera um sentido de pertencimento. A valorização do “seu lugar” é muito 

importante para os receptores do Silêncio e do Passo da Serraria. Não basta escutar o 

rádio, é preciso ouvir algo de si, que fale do seu lugar, das suas vivências, práticas e 

pessoas conhecidas.  

Assim, acredita-se que o problema proposto inicialmente e os objetivos foram 

alcançados, em função do embasamento teórico e da assimilação da bibliografia com 

as observações e os relatos analisados.  

Espera-se que esta pesquisa sirva de referência para posteriores estudos sobre a 

recepção do rádio no meio rural, cujas reflexões nunca se esgotam. Para a 

pesquisadora, este trabalho foi de suma importância, no sentido de oportunizar a 

ampliação de conhecimentos sobre o rádio e entender como se dá a recepção 

radiofônica, assunto que instigou a sua curiosidade durante a faculdade e refletiu seu 

gosto e preferência pelo veículo. 

Consideramos, portanto, que o rádio ainda permanece presente no dia a dia do 

morador rural, criando vínculos identitários, afetivos e revelando os sentidos de 
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pertencimento, reconhecimento e proximidade, conforme constatamos na nossa 

pesquisa. O programa Olho Vivo, objeto empírico desta pesquisa, está ligado à vida 

dos moradores das comunidades de Silêncio e Passo da Serraria não apenas como um 

produto de consumo, mas como um elemento que participa da construção de suas 

histórias pessoais e da comunidade. 
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8. APÊNDICES 

a. APÊNDICE A – Roteiro da entrevista realizada com os receptores 

b. APÊNDICE B – Roteiro da entrevista realizada com a produção 

c. APÊNDICE C - Fotografias tiradas nas visitas às famílias Friedrich da Silva, 

Milbradt da Luz e Soares e durante a realização da entrevista com o locutor 

Wilson Cirolini. 
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APÊNDICE A 

1) Nome 

2) Idade 

3) Estado Civil 

4) Religião  

5) Escolaridade  

6) Há quanto tempo vive no local? 

7) Está satisfeito com a vida que leva no campo? 

8) Qual a principal atividade de sustento da família? 

9) Costuma ir com que frequência à cidade? 

10) Quais atividades motivam a ida à cidade? 

11) Gostaria de deixar o campo? Por quê? 

12) Quais opções de lazer existem na comunidade? 

13) Onde e quando a comunidade costuma se encontrar? 

14) Onde e quando costumam acontecer as festas nas comunidades? 

15) Em que local da casa ouve o programa Olho Vivo? 

16) Você gosta do apresentador? Acha que ele se expressa bem? 

17) Acha que o programa traz informações suficientes à sua vida? 

18) O programa apresenta notícias sobre o meio rural? Sobre o que elas falam? Você acha 

que precisaria de mais espaço para as notícias rurais? 

19) Que atividades costuma realizar no momento da escuta? 

20) Ouve o programa há quanto tempo? 

21) Acha que o programa é curto, longo demais ou ele está com o tempo certo? 

22) Escutar o programa é importante? Por quê? No que ele contribui à sua vida? 
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APÊNDICE B 

1) Nome 

2) Idade 

3) Estado Civil 

4) Religião  

5) Escolaridade 

6) Qual o objetivo do programa Olho Vivo? 

7) Há quanto tempo ele foi implantado na emissora?  

8) Na produção do programa, existe uma rotina diária? Como ela se estrutura? 

9) Como imagina o público ouvinte do programa? Esse item é considerado no momento 

da produção? 

10)  Alguma vez já chegou a imaginar o ouvinte da zona rural enquanto estruturava a 

produção do programa? 

11) Como é o dia a dia de quem trabalha em rádio? 

12) Que tipos de leitura costuma fazer? Elas te auxiliam como produtor? 

Costuma se basear em informações de outros meios de comunicação para construir a 

produção do programa? Quais e por quê? 

13) O público mantém contato com você? Como é essa relação? 
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APÊNDICE C 

 

Família Friedrich da Silva 

 

 

Família Milbradt da Luz 
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Família Soares 

 

 

Wilson Carlos Cirolini, locutor do programa Olho Vivo 

 


