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RESUMO  

 

O rádio é um veículo que permite, entre suas diversas características, a socialização de uma 
comunidade através de sua função social. Este serviço muitas vezes é realizado através do 
assistencialismo, ponto chave nesta pesquisa, que é analisado através de um estudo de caso, o 
programa radiofônico de João Carlos Maciel. O radialista se tornou o vereador mais votado da 
história de Santa Maria, nas eleições de 2004, e é conhecido pelo seu programa diário, que 
possui como principal marca a utilidade pública. Neste contexto, esta pesquisa visa descrever o 
funcionamento deste programa, com o intuito principal de realizar um estudo de recepção com 
os ouvintes, sobre as conseqüências do assistencialismo na carreira política do apresentador. Este 
presente estudo também proporciona uma reflexão sobre a importância do veículo rádio na 
sociedade e a sua utilização para fins de interesses pessoais. 
 
Palavras Chaves: Assistencialismo. João Carlos Maciel. Política. Rádio. Recepção. 

 
 

ABSTRACT 

 

The radio is a vehicle that allows, between its diverse characteristics, the socialization of a 
community through its social function. This service many times is carried through  the 
assistencial, point key in this research, that is analyzed through a case study, the radio 
program of John Carlos Maciel. The broadcaster if more became the councilman voted of 
the history of Saint Maria, in the 2004 elections, and is known by its daily program, that 
she possesss as main she marks the public utility. In this context, this research aims at to 
describe the functioning of this program, with main intention to carry through a study of 
reception with the listeners, on the consequences of the assistencial in the career politics of 
the presenter. This present study also it provides to a reflection on the importance of the 
vehicle radio in the society and its use for ends of personal interests. 
 

Keywords: Assistencial. John Carlos Maciel. Politics. Radio. Reception 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O rádio é a mídia que tem como uma de suas características específicas dar voz a 

população. Em comunidades inseridas no processo da globalização, que possuem poucos 

minutos diários na televisão local, e de pouca participação nos processos impressos (além de não 

ser de acesso a todos) é o veículo rádio que chama para si a responsabilidade de comunicar os 

problemas, os desejos, enfim, a vida destas comunidades. Neste cenário, muitos programas, de 

muitas rádios, aparecem como “interlocutores” da comunidade com a esfera pública. Este estudo 

destaca um: O programa João Carlos Maciel.  

O Programa João Carlos Maciel é transmitido na Rádio Medianeira, Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, de segunda a sábado, das 7h00 às 11h45min, sendo apresentado pelo radialista 

João Carlos Maciel.  

Conceituar este programa não é tarefa fácil. Ele possui complexidades de quadros, que 

variam desde músicas, participação do público, política, editorial, entrevistas, que hibridizam o 

gênero. No entanto, o programa é considerado pela equipe diretiva de João Carlos Maciel, como 

programa de utilidade pública, por possuir diversos elementos, desde notícias factuais, a 

músicas, entrevistas e participações dos ouvintes sobre problemas pessoais e da comunidade de 

Santa Maria. 

Este programa está no ar desde 1999, porém nas eleições de 2004, o vereador mais votado 

no município de Santa Maria foi o apresentador radiofônico João Carlos Maciel. Os números 

atingidos pelo candidato não foram só destaque desta eleição em particular, mas sim o recorde 

de todas as eleições em número de votos para um único vereador. 

Este dado traz inúmeros questionamentos no que diz respeito a forma de identificação dos 

ouvintes, com o radialista,  que sugere uma análise no aspecto da relação do apresentador 

radiofônico, no processo assistencialista aos ouvintes, atrelado ao fato de também fazer parte do 

meio político.   

Nesse sentido, esta pesquisa busca, através de um estudo de caso, esclarecer à repercussão 

do programa de rádio do apresentador João Carlos Maciel, tanto na sua caracterização, como na 

sua identificação com os ouvintes.  

No caso do programa radiofônico, este estudo no campo da comunicação, se torna um 

alento nos assuntos ligados a mídia radiofônica, na sua linguagem assim como nas suas 



características singulares em diversos aspectos, desde em que linha é direcionada as suas 

abordagens jornalísticas, ou a prestação de serviço público, no formato da produção do 

programa, até a forma de apresentação, assim como a participação do público ouvinte. 

 Analisar do ponto de vista do ouvinte, se esse programa é realizado como forma de ouvir 

as reclamações da sociedade e como uma forma de ajuda, ou seja, como prestador de uma 

função social, característica contundente do rádio, dando voz a quem não tem voz, interligando a 

sociedade através do elo do programa, mas também, se o programa possui algum outro objetivo 

ou interesse na sua execução.  

Para se poder obter estes aspectos, a análise do programa e da entrevista com o radialista 

são realizados com aporte teórico do rádio, e a relação de identificação e opinião do ouvinte 

sobre o apresentador e o programa, através da teoria da recepção. Desta forma, a pesquisa se 

divide em três capítulos, sendo o primeiro específico das  características do rádio, o segundo 

sobre a análise do programa e da entrevista com o apresentador, e por último a análise das 

respostas dos ouvintes do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 A MÍDIA RADIOFÔNICA 

 

Este capítulo visa compreender algumas particularidades do rádio e suas funções, como 

meio de possibilitar um esclarecimento sobre o objeto de estudo, desde o formato do programa, 

seus quadros e suas características. Esta compreensão da mídia radiofônica inicia-se pelo seu 

histórico, assim como os seus gêneros, a função social da mídia e o vínculo do rádio com a 

política.  

 

2.1 HISTÓRICO DO RÁDIO 

 

O princípio da propagação radiofônica veio em 1887, através de Hertz. Ele fez saltar 

faíscas através do ar que separavam duas bolas de cobre. Por causa disso os antigos 

"quilociclos"  passaram a ser chamados de "ondas hertzianas" ou "quilohertz". 

A industrialização de equipamentos se deu com a criação da primeira companhia de rádio, 

fundada em Londres - Inglaterra pelo cientista italiano Guglielmo Marconi.  Em 1896 Marconi 

já havia  demonstrado o funcionamento de seus aparelhos de emissão e recepção de sinais na 

própria Inglaterra, quando percebeu a importância comercial da telegrafia. 

Até então o rádio era exclusivamente "telegrafia sem fio", algo já bastante útil e inovador 

para a época, tanto que outros cientistas e professores se dedicaram a melhorar seu 

funcionamento como tal. Oliver Lodge (Inglaterra) e Ernest Branly (França), por exemplo,  

inventaram o "coesor",  um dispositivo que melhorava a detecção. Não se imaginava, até então, a 

possibilidade do rádio transmitir mensagens faladas, através do espaço. Em 1897 Oliver Lodge 

inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitava a mudança de sintonia selecionando a 

freqüência desejada. 

Depois de muitos avanços na criação do rádio, A partir de 1919 começa a chamada "Era do 

rádio". O microfone surge através da ampliação dos recursos do bocal do telefone, conseguidos 

em 1920, nos Estados Unidos, por engenheiro da Westinghouse.  

Foi a própria Westinghouse que fez nascer, meio por acaso, a radiofusão. Ela fabricava 

aparelhos de rádio para as tropas da Primeira Guerra Mundial e com o término do conflito ficou 

com um grande estoque de aparelhos encalhados. A solução para evitar o prejuízo foi instalar 



uma grande antena no pátio da fábrica e transmitir música para os habitantes do bairro. Os 

aparelhos encalhados foram então comercializados. 

    A primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil foi o discurso do Presidente 

Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, em plena comemoração do centenário da Independência do 

Brasil, no dia 7 de setembro de 1922. Com um transmissor de 500 watts,da Westinghouse, no 

alto do Corcovado - RJ, para 80 recepts. O primeiro programa foi o discurso do Presidente 

Epitácio Pessoa.  

A Instalação de fato aconteceu aos 20 de Abril de 1923 com Roquete Pinto e Henry Morize 

com a "Rádio Sociedade do Rio de Janeiro".  Sua programação era para a elite, não para a 

massa: com ópera, recitais de poesia, concertos, palestras culturais... Os  Receptores eram caros 

e importados. A rádio possuía uma finalidade cultural, educativa e altruísta. Os ouvintes 

pagavam mensalidades para ter os receptores, deste modo, as rádios funcionavam através de 

doações e mensalidades, pois anúncios pagos eram proibidos.  

Surge na década de 30, a  era comercial. O que era considerado erudito se torna popular. 

Contratam-se artistas e produtores, por conseqüência, começa uma competição entre as rádios, 

que trouxe desenvolvimento técnico, status da emissora e popularidade do veículo. 

Nos anos 40 acontece a "época de ouro do Rádio". Programação popular, mais audiência, 

com isso, surge o Ibope, dia 13 de Maio 1942  

O contexto da segunda guerra mundial e a copa do mundo marcaram esta época do Rádio. 

Com a chegada da TV, o rádio sofre mudanças. Os artistas do Rádio vão para a TV, como 

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

auditório por serviços de utilidade pública. O rádio se firma como meio de Comunicação mais 

ágil, ao vivo da rua, e receptores sem tomadas, com possibilidades de coberturas ao vivo, direto 

das ruas, oportunizando dar emoção a voz dos receptores. 

 

2.2 – LINGUAGEM E SINGULARIDADES DA MÍDIA RADIOFÔNICA 

 

O resgate histórico do rádio serve como ponte de passagem para assimilar algumas 

peculiaridades que envolvem esta mídia, em diversos aspectos, para poder se obter uma análise 

de suas nuances através do objeto de estudo, o programa João Carlos Maciel. A mídia 



radiofônica possui diversas características singulares, particulares do rádio, que permitem um 

aprofundamento maior em seus estudos. 

BARBOSA FILHO(2003) analisa a linguagem radiofônica no âmbito das suas 

transformações do seu começo ao formato atual. Conforme o autor explica, o rádio 

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

por artista, que tinha como principal característica a improvisação. Não que não exista mais o 

improviso, mas com o avanço urbano e tecnológico aliados a popularização do rádio, as funções 

e encargos dentro das emissoras foram se profissionalizando, o que implica em uma melhora em 

termos de produção e apresentação. Com isso, a mídia deixa de utilizar termos formais e passa a 

usar outros mais utilizados no dia-a-dia, concebendo o linguajar informal, se aproximando mais 

da população e por conseqüência, concebendo um número maior de ouvintes. 

No caso do programa analisado, pode se dizer que a forma de expressar do apresentador, 

ajuda a atingir um público maior, fazendo que esta proximidade de expressões possibilite a 

interação ouvinte e apresentador. O que é muito utilizado no programa João Carlos Maciel, a 

intervenção e participação do público no programa. 

Segundo o mesmo autor, o rádio possui algumas características fundamentais, das quais 

estão as suas possibilidades de onde e como o rádio pode chegar até a casa dos ouvintes. Por 

exemplo, a possibilidade da fala para milhões de pessoas. Apesar do rádio ter características ou 

enfoques regionais, para atrair a participação dos ouvintes, a parcela de audiência que remete a 

quantidade de ouvintes e o alcance da emissora, sendo até onde que chega a programação da 

rádio. 

O objeto de estudo, por exemplo, é um dos líderes de audiência na rádio AM pela manhã 

em Santa Maria, segundo informações da própria emissora, ou seja, a parcela de ouvintes que 

acompanham o programa é extensa. Porém o alcance da rádio, e por conseqüência o número de 

ouvintes não se restringe só ao município, o que possibilita que as informações prestadas não 

sejam só locais, por se ter o conhecimento prévio de até onde vai os limites que a rádio 

transmite. 

Outro ponto importante, é que apesar da possibilidade da fala para milhões de pessoas, o 

regionalismo é muito marcante nas características do rádio. Este tipo de procedimento, seguindo 

a idéia do mesmo autor, visualiza a disponibilidade das informações locais, que são o maior 

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



ganhando até mais peso, que uma mundial, por refletir diretamente no cotidiano do ouvinte. Por 

isso se faz importante a sabedoria do alcance da emissora, para que o regionalismo da 

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

se possível o máximo de localidades espalhadas em uma região. 

Porém, apesar da capacidade de falar para milhões, Barbosa ainda destaca que o rádio 

possui a característica da intimidade, como se falasse para cada indivíduo de forma individual. 

Muitas expressões como “amigo ouvinte”, até as enquetes e participações ao vivo possibilitam 

ainda mais está individualidade do ouvinte. Talvez neste aspecto que se possa analisar o 

processo do assistencialismo dentro do objeto de estudo. Mesmo que seja um líder de audiência, 

a forma que o ouvinte sente-se acolhido pelo programa, pode significar resultados significativos 

na conclusão da pesquisa, pois apesar de ser regional, existe a possibilidade do indivíduo sentir-

se incluso dentro do programa de forma direta, como se fosse feito diretamente para o ouvinte, e 

não para uma audiência em massa. 

Na elaboração de sua idéia, SEVERO(2006), enaltece a singularidade do rádio como 

veículo de comunicação, na qual o autor afirma que esse paradigma está ligado ao fato de que é 

o ouvinte quem faz a cena. É o ouvinte quem cria a partir do que ouve todo o cenário do que está 

sendo dito, sugerido ou representado. O locutor e o repórter são meros reprodutores de um 

processo que está na cabeça, na imaginação da audiência. Por isso, o resultado da comunicação 

pelo rádio é incontrolável. Ela acaba se tornando algo ímpar, mas ao mesmo tempo, etéreo, no 

sentido que a reprodução do sentido que o rádio possibilita, é diversa. Isto gera uma reflexão das 

possibilidades de estudar os sentidos provocados nos ouvintes, através de um programa de rádio. 

Na análise em questão, de forma alguma, pode se generalizar ou massificar a opinião dos 

ouvintes de João Carlos Maciel, em relação ao resultado final do produto. É preciso ter a 

consciência de que mesmo tendo posições semelhantes, pensamentos e respostas muito próximas 

da mesma conclusão, os reflexos que o programa atinge em cada indivíduo é particular. 

Uma das maiores particularidades do rádio, que é abordado de forma mais completa no 

capítulo sobre a recepção, é a forma de absorver a mídia, ou seja, que tarefas podem ser 

executadas ao mesmo tempo, ou a forma de estar recebendo as informações no momento do 

acompanhamento da mídia. O rádio é o único meio de comunicação que pode estar em qualquer 

lugar, desde o banheiro, no carro, no ônibus, na rua e também em um estádio de futebol, entre 

outros diversos exemplos, que permite a execução de qualquer outra tarefa, mesmo estando 



ouvindo o rádio. É possível estar trabalhando em uma construção civil, ou estar dirigindo 

escutando algum programa radiofônico. Já a televisão, por mais que possibilite a execução de 

outro tipo de ação, não é transportável para qualquer lugar, pois além de ser composta da 

imagem, que requer a atenção do telespectador, mesmo que a pessoa esteja concentrada somente 

no áudio da TV, o veículo permite o seu manuseio em forma de transporte, em qualquer lugar. 

São poucas as opções que se pode utilizar uma televisão portátil. O que demonstra que o rádio 

possui mais esta singularidade, a de permitir a sua participação na vida de milhões de pessoas, ao 

mesmo tempo em que esteja fazendo qualquer outra tarefa, desde profissionais, ao lazer. 

Conforme MCLEISH(2001), em outras palavras, quem faz textos e comentários para o 

rádio escolhe as palavras de modo a criar as devidas imagens na mente do ouvinte, por se tratar 

de um meio sem imagens. Se for analisado este pensamento de forma mais profunda, pode se 

dizer também que o tom ou enfoque dados a informação, pode influenciar na forma do ouvinte 

assimilar o que está sendo dito.  

BARBOSA FILHO(2003) compactua com a idéia de Mcleish. Para o autor, o ouvinte não 

só tenta imaginar o que está sendo dito, mas também que está fazendo a locução. O ouvinte 

possui a liberdade para criar a imagem, sendo talvez o papel do locutor, direcionar a forma deste 

pensamento.  Em uma notícia de um crime, se for divulgado um assassinato, por exemplo, o fato 

em si já gera uma simulação do acontecido, porém, os dizeres da forma como foi executado o 

delito, quantas facadas ou tiros, onde foi jogado o corpo, se for o caso, alimenta uma criação do 

acontecimento de forma muito mais ampla, mas que também pode ser utilizado justamente para 

prende a atenção do ouvinte. Outro exemplo bem comum são as transmissões radiofônicas 

esportivas, como o futebol. A entonação dada pelo locutor em uma jogada de ataque, ou em uma 

falta cometida por um jogador, ou também na concretização de um gol, aliados a forma de 

descrever o acontecimento, gera um modelo que o locutor está passando para que se imagine o 

momento narrado. Na análise do programa João Carlos Maciel, isto pode ser um critério de 

grande importância, na hora de estudar algum quadro do programa, em relação ao enfoque e 

sentido que o apresentador está dando a informação, para seus ouvintes, seja a informação de 

cunho político, ou de chamar a atenção para dar alguma assistência. 

DA SILVA(1999) reafirma o pensamento dos autores citados, em que o rádio por ser um 

veículo diferente do impresso, em que a notícia pode ser relida diversas vezes, permite com que 

os ouvintes perpetuem a sua forma de analisar os fatos emitidos a eles através da mídia 



radiofônica. Porém, o rádio possui a característica de repetir informações, ou direcionar ou 

sugerir a forma de interpretação do ouvinte, a fim de não ser um processo vago, em que cada 

indivíduo pensa o que quer, mas sim, recebam o que rádio que passar. Ponto importante para 

analisar a hipótese de um possível direcionamento por parte do apresentador, no programa 

relacionado como objeto de estudo. 

 

2.3 – GÊNEROS RADIOFÔNICOS 

 

O rádio, assim como os outros meios de comunicação, apresenta características peculiares, 

como os Gêneros Radiofônicos particularmente específicos do veículo. 

BARBOSA FILHO (2003), fala da capacidade do rádio tornar seus programas flexíveis na 

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

para milhões de ouvintes, voltado para cada ouvinte de forma particular. O rádio possui também 

características como meio que exerce uma função social, de diversas formas, tanto como 

fornecedor de informações de empregos, serviços, como atuante na vigilância do cidadão, 

contribuir para a formação cultural e ajudar em projetos ou divulgações de idéias comunitárias e 

pessoais. 

Uma singularidade é a atuação da mídia como função comunitária, tendo o poder de 

sensibilizar e seduzir o ouvinte a participar diretamente e indiretamente nas ações cotidianas da 

comunidade. 

   O mesmo autor descreve os diferentes Gêneros Radiofônicos, como forma de melhor 

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

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

Gênero Propagandístico, Gênero de Serviço e Gênero Especial. Dentre todos os gêneros, o 

Gênero Jornalístico, Gênero de Entretenimento, Gênero de Serviço e Gênero Especial são os que 

estão diretamente ligados a análise do programa de João Carlos Maciel, na busca de uma melhor 

compreensão, de como é definido seu programa. Não que os outros gêneros não possam estar 

incluídos no sistema do programa, ou dentro da intenção da execução da produção. Porém, 

quando escolhido o objeto de estudo e pesquisado como seriam suas principais características, 

antes do processo metodológico mais completo, observou-se que as principais características 



seriam as informativas, de entretenimento e principalmente de utilidade pública, segundo a 

própria emissora Medianeira AM.  

Dentre esses gêneros citados, o Gênero Especial é incluído, justamente por tratar de um 

gênero sem definição, que engloba todos os demais, por não ter um formato único, justamente, o 

estilo do programa, que dispõe de notícias, músicas, informações, serviços sociais e outras 

atrações. Se o programa possui diversas características, ou diversos quadros diferentes, fica 

praticamente impossível definir o estilo ou formato do objeto. Nesse perfil que se enquadra este 

gênero. Uma vez que ao final da análise, se constate que não há como definir um só gênero, mas 

sim vários, ou de difícil constatação por quadros variados, pode ser conclusivo a definição do 

programa João Carlos Maciel ser considerado de Gênero Especial. 

Mas antes de chegar a este tipo de definição, é preciso analisar o programa, e também 

aprofundar-se na perplexidade dos gêneros referidos, para se ter aporte teórico necessário a 

ponto de concluir o formato e estilo do programa. O Gênero de Serviço, por exemplo, por se 

tratar de uma espécie de apoio as necessidades reais e imediatas de toda a população ao alcance 

do sinal transmitido pela emissora de rádio, está diretamente ligado as características do 

programa. 

Mesmo que o programa esteja sendo analisado, através deste aporte teórico, já é sabido 

com antecedência que existem quadros no objeto de estudo, que apresentam estas características 

do Gênero de Serviço, definidos por utilidade pública. A forma de análise deste formato talvez 

seja cautelosa, pelo fato de que o que está para ser averiguado neste contexto, não seja só o 

formato em sim, mas sim a forma de execução destes quadros, como fins diretamente ligados a 

problemática da pesquisa. 

Outro gênero que também está incluído previamente no programa é o Gênero de 

Entretenimento, que utiliza diversos artifícios em seu módulo, como músicas, piadas, ligações de 

ouvintes, conversas, entre outros. Possui a característica de proximidade e empatia com o 

ouvinte. Também se fazem presente em conhecimento prévio sobre o programa. Porém, um 

programa considerado somente de entretenimento, possui apenas artifício atrativos, como forma 

de descontrair, levar ao relaxamento, que está longe ser o ponto chave do objeto de estudo. 

Apesar de saber da existência de quadros e momentos que possuam características deste gênero, 

pode se supor que este item seja um complemento na forma de analisar as características e 

formato do programa, na linhagem proposta pelo apresentador do programa, sempre reforçando 



se tratar de uma análise diferente da estabelecida pelo ouvinte, que pode considerar o programa 

como uma forma de entretenimento. 

Em relação ao Gênero Jornalístico, é preciso observar que este possui diversas formas, no 

qual é utilizado como instrumento de que dispõe o rádio para atualizar seu público por meio de 

divulgação, por acompanhamento dos fatos. Poderia ser levantadas alguns pressupostos do que é 

informação, o que é a prática jornalística e seus paradigmas. Porém, existe esta característica do 

rádio de citar informações de jornais e da internet, sem mesmo dispor de uma equipe de redação. 

Antes de classificar o programa como contendo este gênero, é preciso saber a forma de 

realização deste processo, pois pode se concluir que o que há no programa são informações, e 

não um processo de jornalismo que envolve outras teorias e complexidades.  

Ainda no aspecto do Gênero Jornalístico, conforme CHANTLER E HARRIS(1998), o 

jornalismo apesar de cada vez mais se render ao processo tecnológico, tende a se regionalizar, ou 

seja, haverá sempre o interesse pelas notícias locais, que afetem o dia-a-dia do ouvinte, sendo 

um aspecto importante de analisar no programa, que tipo de notícia é veiculada no programa de 

João Carlos Maciel, uma vez que o radialista, também pode ser alvo de notícias, por ser uma 

figura pública, quando eleito vereador em 2004.  

Conforme JUNG(2004) a ética no jornalismo pode ser conflitante, por estar diretamente 

ligada a ação do indivíduo, que produz e reproduz a notícia. Desta forma, é importante analisar o 

caráter do espaço jornalístico no programa de Maciel, no sentido do tipo de jornalismo que é 

proposto. O “achismo” do apresentador, caso seja destacado, pode não ser considerado 

jornalismo, porém, pode ser um processo antiético, dependendo da forma que é utilizado o 

procedimento como um todo. 

Conforme essas características do rádio e um aprofundamento maior em suas técnicas e 

teorias é que se pode ter uma leitura do programa de João Carlos Maciel, na análise de descrição 

e perfil do seu programa.    

 

2.3.1 – Função social no Rádio 

 

Apesar de este tema, função social, estar dentro de um gênero radiofônico, o processo com 

esta característica no veículo exige um aprofundamento no seu formato, até para se estabelecer 

uma melhor compreensão do assunto, podendo assim se obter uma análise mais profunda do 



objeto de estudo, no seu papel de cumprir esta função, desde a forma de fazê-la ao resultado 

final com os ouvintes. 

BARBOSA FILHO(2003) enfatiza que o aspecto de função social está ligado ao processo 

de informação a formação da comunidade. O serviço de utilidade pública se torna uma marca do 

rádio desde sua origem, o que configura a sua importância na realização do papel de serviço 

social.  

Esta função social, segundo o mesmo autor, permite um leque amplo de atividades, que 

contribuem diretamente na vida dos ouvintes. Informações sobre empregos e serviços é um 

exemplo prático de como o rádio pode exercer até mesmo um papel de incentivador, no alento 

da luta contra o desemprego, possibilitando satisfazer o empregador e quem está à procura de um 

trabalho. 

Existem outros vários fatores e temas que são considerados aspectos da função social 

radiofônica, como por exemplo, possibilitar debates sobre temas políticos e sociais, expondo 

temas e soluções práticas. Possibilitar o acesso de novos artistas, incentivando o estudo pela 

cultura artística e intelectual. 

   Porém, no que diz respeito a este enfoque, um dos pontos mais importantes no papel 

social do rádio é o processo de ligação entre o individuo e a comunidade, tornando esta mídia 

um veículo capaz de possibilitar um elo entre pessoas de diversos pontos, fazendo parte de uma 

mesma esfera pública. 

Em relação ao objeto de estudo, são dois pontos a analisar este processo da função social. 

A forma de realização por parte do apresentador, o que oferece o programa, como são colocados 

os temas, mas o principal, como o ouvinte analisa esse papel, se por completo, diferencial, ou 

apenas um processo comum, existente em qualquer outro programa do estilo. 

No que diz respeito a forma de utilização no programa, um ponto importante a ressaltar é 

como o radialista traz temas polêmicos para o debate social, uma vez que o mesmo, também é 

uma figura política. 

O autor GRISA(2002) traz alguns pontos diferentes em sua obra, sobre os aspectos da 

função social do rádio, em uma análise a um outro objeto de estudo, o programa de Sérgio 

Zambiasi, pela Rádio Farroupilha. Para ele, diversos aspectos são diagnosticados no estudo, 

como por exemplo, o da solidariedade.  O sentido de ajuda, a uma pessoa doente, ou que 

necessita de alguma forma de algo material ou mesmo um gesto de carinho, que em resumo, não 



encontram soluções para os seus problemas, acaba despertando a ação solidária por parte dos 

ouvintes através do programa. O apresentador no caso acaba exercendo o papel de intermediário 

entre as pessoas que necessitam de algo, com as que se dispõe a ajudar. Apesar de não ter 

apresentado a análise do programa de João Carlos Maciel até o momento, é de conhecimento 

prévio que este tipo de acontecimento também existe no programa. O que pode também servir 

como aspecto importante de analisar a forma do apresentador intermediar este processo de 

colaboração entre os próprios ouvintes. 

Um outro aspecto importante sobre a função social exercida no rádio, é a função 

comunitária. PAIVA(2005), reitera a importância da comunicação em forma de processo 

comunitário, em um procedimento de dar ao voz a uma minoria, característica realçada no 

veículo rádio. Em um reflexo sobre o as chances de manifestação de uma minoria de pessoas, 

que não tem acesso aos poderes políticos, o rádio acaba exercendo este papel de oportunizar a 

manifestação destas pessoas, com o intuito de possibilitar esta participação, mas ao mesmo 

tempo, fazer com que os ouvintes tornem-se e sintam-se parte da sociedade como um todo, e não 

como seres excluídos. 

A mesma autora, PAIVA(2003), em outra obra, sobre o espírito comum da comunidade, 

junto a mídia e globalização, retrata a importância da unificação da sociedade, em um processo 

de globalização, na luta pelo emprego e condições sociais básicas do ser humano. O papel da 

mídia é reforçado neste processo, porém, trazendo a questão para o veículo rádio. Este 

procedimento é utilizado no veículo de comunicação referido, o que realça a importância da 

mídia radiofônica neste processo da função social.   

Conforme BARBOSA FILHO(2003), existe outros pontos importantes na exploração do 

exercer do rádio em relação a função comunitária. Segundo o autor, em outras palavras, o rádio 

possui uma força inimaginável como prestador de serviço público. O veículo possui forças de 

sedução e até mesmo de cativar os ouvintes, observando que o meio pode exercer uma influência 

no cotidiano das pessoas, possibilitando resultados positivos. Porém, o autor destaca que ainda é 

preciso averiguar quais seriam os interesses do uso e do alcance do rádio no contexto do trabalho 

comunitário. Este ponto é crucial para a pesquisa em vigor, uma vez que diversos aspectos são 

observados. No entanto, mais que investigar a existência da função social, instigar o 

apresentador sobre este processo, no qual analisa os interesses na realização desta função do 

veículo. Ao mesmo tempo, se torna importante analisar este aspecto do ponto de vista dos 



ouvintes, principais participantes neste processo do rádio e do programa em estudo, João Carlos 

Maciel. 

 

2.3.2 – Radio e Política 

 

Dentre os gêneros radiofônicos, nenhum especificamente aborda o tema política, uma 

vez que a política pode estar inserida em todos os contextos analisados. Porém, a importância do 

estudo sobre este aspecto, se dá por diversos motivos, entre eles, o fato do radialista João Carlos 

Maciel se tornar um vereador do município, após cinco anos de programa, mas o que mais 

destaca essa projeção do apresentador é o fato de ter sido o vereador mais votado da história de 

Santa Maria, o que demonstra que não foi por acaso a sua eleição, há todo um processo de 

complexidades por traz desta trajetória política. 

O rádio sempre teve sua ligação com a política. Na época da Segunda Guerra Mundial, 

por exemplo, exercia papel preponderante na propaganda nazista. Mas ao mesmo tempo no 

Brasil, auxiliava a trajetória de um dos presidentes mais marcantes da história Nacional, Getúlio 

Vargas. HAUSSEN(2001), traz em sua obra, justamente este aspecto da ligação entre o rádio e 

política nos tempos de Vargas e Perón. O autor resgata o período histórico da ligação do 

presidente com o rádio, em diversos processos, desde a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, o anúncio do regime do Estado Novo em 1937, a instituição da voz do Brasil, que 

visava anunciar os planos e medidas do governo, num processo de ligação sócio-político, 

econômico e cultural da época.   

Porém, este processo do rádio e política relatados não estão diretamente contextualizados 

com o objeto de estudo referido na pesquisa. No entanto, isto reforça a idéia de que o rádio há 

muitas décadas exerce um papel significativo na política, o que colabora com os preceitos da 

análise do programa radiofônico João Carlos Maciel, em relação as suas nuances.  

Em relação ao processo do rádio, semelhante ao caso do objeto de estudo, o autor 

SERPA(1996) analisa a natureza e a linguagem específica do Rádio,  como elemento bem 

aplicado, usando-se a língua e a natureza próprias do veículo, podendo propiciar a obtenção do 

sucesso político. Conforme o autor, em outros temos, o rádio é mais do que nunca um veículo 

extremamente paroquial, ou seja, de curto raio de ação. O raio de ação dele é restrito 

praticamente só a um município ou uma pequena área do município, quando muito o estado. As 



grandes estações de cobertura regional ou nacional foram desaparecendo, e com isso, muitos 

apresentadores radiofônicos podem conseguir exercer um papel diferenciado na forma de se 

produzir rádio para públicos específicos. O que o autor reforça é que a pequena emissora local 

de rádio é um veículo extremamente apropriado para a propaganda, para a divulgação política do 

candidato a vereador e também prefeito. E quanto menor for o município, quanto menor for o 

eleitorado do município, mais importante é ainda o uso do rádio. Apesar de já ter sido resgatada 

a informação do veículo possuir a característica da fala para milhões, este aspecto da utilização 

do rádio como propaganda política vem sendo cada vez mais utilizado. Isto não significa 

estabelecer uma ligação direta com o objeto de estudo, afirmando antes de sua análise que há 

este tipo de interesse, porém, é importante ser levantado à existência de diversos casos 

semelhantes no qual os autores chegaram a esta conclusão.  

Como é o caso do autor DEUS(2002), no artigo o “Rádio e Política: da crítica do 

ouvinte à construção do cidadão”. Na sua obra, o autor traz esta reflexão, como parte de uma 

pesquisa que aborda o uso do rádio como uma das estratégias de governo, analisando também a 

relação com o cidadão, adotada pelo Partido dos Trabalhadores, no final dos anos 80, ao assumir 

a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A pesquisa aborda alguns exemplos históricos e outros 

atuais do uso político do rádio. Particularmente no caso desta pesquisa, foi elaborado um projeto 

de monitoramento de seis emissoras de rádio durante 24 horas. Este monitoramento se 

configurou como o primeiro diagnóstico real da situação da cidade no início do governo. Como 

reflexão, o autor traça um perfil do ouvinte que busca no rádio uma resposta para questões que 

extrapolam o núcleo doméstico e passam a serem públicas, ou seja, define-se por um tipo de 

ouvinte que procura participar da atividade pública. O autor também apresenta uma história do 

rádio nos aspectos da sua criação, aplicação, evolução técnica e linguagem. Destaca a questão da 

audiência do rádio. Em comparação com o programa João Carlos Maciel e o foco da pesquisa, 

pode se dizer que alguns pontos são semelhantes na forma de exploração da característica da 

mídia radiofônica, no aspecto da relação dos ouvintes e a sua participação. Porém, não é o 

programa em si que é analisado, mas sim a forma de utilização da mídia na campanha política. 

Entretanto, uma pesquisa utilizou o mesmo objeto de estudo, o programa João Carlos 

Maciel, abordando o tema rádio e política. AUGUSTI(2007) no seu trabalho sobre a 

espetacularização e entretenimento no assistencialismo, acaba fazendo uma análise das práticas 

jornalísticas realizadas no programa. Porém, o objetivo principal do autor foi a partir da 



exposição teórica de noções de espetacularização, entretenimento e sensacionalismo, no intuito 

de provocar a reflexão sobre a prática assistencialista no jornalismo. Na sua realização, foi feita 

uma análise das atividades relacionadas ao Programa João Carlos Maciel, principalmente 

relacionadas ao assistencialismo, provocando, dentre outros aspectos, questionamentos sobre os 

possíveis desvios éticos no Programa João Carlos Maciel e algumas nuances que sugerem a 

reflexão sobre os aspectos positivos e negativos que dizem respeito às práticas assistencialistas, 

na discussão sobre a responsabilidade dos meios de comunicação quando desempenham esse 

papel. O que vai ao encontro com alguns objetivos desta pesquisa, na análise do programa 

radiofônico. Porém, as duas pesquisas possuem alguns contrastes em sua problematização, uma 

vez que o autor considera o programa apenas como Jornalístico, e não trabalha o programa de 

forma inserida a mídia radiofônica. Em resumo, serve de alento nas questões da pesquisa, 

quando retratada a análise direta do programa, sobre os aspectos do assistencialismo, inseridos 

na utilidade pública e função social. No entanto, esta pesquisa procura antes de direcionar tais 

aspectos, avaliar como o programa é realizado no contexto da sua mídia, e se é possível chegar a 

um gênero único, pois o autor referido utiliza como programa jornalístico, e possivelmente, 

chegando a suas conclusões a partir deste pressuposto.  

Conforme DEBORD (1997), em outros termos, existe duas características que podem 

estar caracterizadas dentro deste tipo de programa radiofônico, que seriam a espetacularização e 

o sensacionalismo. Quanto ao primeiro item, o autor acredita que o ouvinte poderia tomar 

atitudes ilógicas, sem se dar conta, como por exemplo, o manifesto do voto, por acreditar que o 

sujeito seja a solução para os problemas da comunidade. Já ao processo sensacionalista, o autor 

trabalha a idéia que o programa a exploração da emoção, o apelo pelo extraordinário, faz que 

com que a audiência possa estabelecer certos vínculos com o apresentador, explorados 

inteligentemente pela produção do programa, ou seja, de forma proposital. Este contexto é 

importante, porém de caráter ímpeto, pela forma de julgar o formato do programa, do qual não 

faz parte do objetivo desta pesquisa. Apesar de ser realizada uma análise objetiva sobre o 

programa dentro das características do rádio, para poder chegar a conclusão que existem estes 

artefatos e características, seria necessária mais que uma compreensão sobre as suas 

características. Um aprofundamento em teorias de análise de conteúdo e de análise de discurso 

seria imprescindível. Como o foco da pesquisa é analisar o programa dentro das características 

do rádio, com o intuito de ver o “julgamento” do ouvinte sobre o assistencialismo, e seus 



objetivos no programa, se faz importante saber da existência destes elementos no rádio, porém a 

coerência em destacar quais pontos são objetivados na análise direta do programa e que 

subterfúgios existem para fazê-la.  

No entanto, na obra de MATTOS(2000), a autora traz uma análise dos significados 

associados à candidatura a vereador, durante a campanha municipal de 2000, do principal 

apresentador da rádio comunitária do Conjunto Palmeiras, bairro na periferia de Fortaleza. Ele 

não era tido como um "líder" local, não teve o apoio de partidos políticos ou associações. Sua 

candidatura, entretanto, surpreendeu. Mesmo não tendo sido eleito, foi o mais bem votado no seu 

bairro, superando a votação de outros candidatos que tinham estrutura "profissional" de 

campanha e investiram no bairro muito mais recursos financeiros e partidários. Esta candidatura 

evidencia, no relato da autora, os usos feitos da política e da rádio comunitária pelos moradores, 

que personificam no apresentador os serviços prestados pela Rádio ao bairro. O que implica 

dizer que este estudo analisa não a parte da produção radiofônica, mas sim o alcance que a rádio 

comunitária obteve nas urnas, quase elegendo um candidato inexpressivo. Não é o caso da 

análise sobre o objeto de estudos João Carlos Maciel, pois além do foco não ser diretamente 

saber do que se vale o programa, mas sim como ele é produzido, não teria como comparar aos 

poderes de uma rádio comunitária, uma vez que a Rádio Medianeira possui alcance em toda 

região central. Porém, esta pesquisa de Mattos traz uma reflexão sobre as conseqüências que 

podem ocorrer, ou então, os resultados que são gerados através da característica da função social 

do rádio, aspectos positivos e negativos. Pode se dizer que se torna complexa a avaliação do 

dever do rádio como servidor social, com as relações de benefícios que podem gerar a quem faz 

este intermédio através do veículo rádio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O PROGRAMA JOÃO CARLOS MACIEL 

 

Para poder ser realizada uma descrição do objeto de estudo, foi realizada uma busca 

sobre as características do rádio, singularidades e aspectos mais importantes a ser observados em 

uma produção radiofônica. Pois, com base nestas características que foram apresentadas neste 

último capítulo, coletou-se um breve histórico da vida profissional apresentador, assim como o 

perfil do objeto de estudo, através da gravação de três programas e a descrição e análise da 

entrevista com o apresentador João Carlos Maciel, sobre os aspectos principais desta pesquisa. 

 

3.1  HISTÓRICO DO APRESENTADOR JOÃO CARLOS MACIEL 

 

Para apresentar o perfil do apresentador João Carlos Maciel, foi realizado um breve 

resgate histórico do seu começo no rádio. Com base na entrevista do apresentador e as 

informações do seu site pessoal, algumas passagens importantes na sua vida são descritas. 

Ainda quando criança, Maciel alega já possuir tendências ao rádio e assistencialismo, que 

um dia seria o motivo para se tornar um futuro apresentador radiofônico. 



Aos sete anos de idade, Maciel diz ter visto uma cena que nunca mais sairia da sua 

cabeça. Acompanhando o pai, até o centro de Porto Alegre, quando chegou a rua Alberto Bins, 

fim da linha do ônibus na época, o pai, ao ver um senhor de idade tremer de frio, num inverno 

rigoroso, pediu que o Maciel segurasse a pasta que portava, para que prontamente tirasse o 

casaco do corpo e o doasse ao senhor que tremia. Por sua vez, João Carlos Maciel pensou que o 

pai nem conhecia o homem e tirou o seu próprio casaco para dar a ele. Aquilo ficou em sua 

memória registrada.   

Já na adolescência, outro fato sinalizaria os rumos que o impulsionariam ao rádio. 

Novamente o pai, ao ouvir um programa na rádio Gaúcha em Porto Alegre, que tinha o 

apresentador Dilamar Machado, (vereador mais votado da história da época em Porto Alegre), 

cujo programa era “a voz do povo”, ao ouvi-lo narrar a triste história de uma família que havia 

perdido a casa, devido a um incêndio,  

escreveu um bilhete e solicitou que o levasse até a rádio gaúcha. Depois de mais de hora em uma 

fila, relata Maciel, um cidadão que se dizia-se produtor do programa, perguntou ao então garoto 

Maciel, o que ele queria. Ele respondeu que estava levando um bilhete do pai para doar uma casa 

para a família vitima daquela tragédia. O menino foi levado ao microfone e ao mesmo tempo em 

que entregava o bilhete, o apresentador fazia varias perguntas ao Maciel, sobre a vida, sobre a 

miséria, a fome, focalizando várias questões sociais.  

Foi ali o primeiro contato com os microfones e também com um programa de utilidade 

pública, que iniciaram a paixão do apresentador radiofônico. Estes episódios foram marcantes 

em sua vida, para que futuramente tivesse um objetivo fundamental na sua missão de rádio. O 

trabalho solidário como base de seus programas.  

O início da carreira se deu aos 13 anos. Passou por várias emissoras pequenas, até 

ingressar na primeira grande rádio da sua vida, que foi a Rádio Farroupilha.  

Mas antes disso, obteve sucesso pela Rádio Itaí em Porto Alegre, onde apresentava dois 

programas de grande audiência. Um pela manhã, das 09 ao meio dia, chamado encontro maior e 

outro a noite, (programa consagrado como o clube dos namorados), levado ao ar das 20h30 às 

24h00, no mesmo veículo.  

Ambos eram programas com a linha de entretenimento, atrações variadas, de notícias dos 

jornais e revistas e com a participação direta dos ouvintes.  



Após 10 anos de Rádio Itaí, premiado com o Troféu Imprensa Brasil, Maciel é convidado 

a ingressar na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Com isto surge então o trabalho na Rádio 

Farroupilha. Porém, nem meio ano se passou, e Maciel recebe um convite de Silvio Santos, para 

trabalhar na Rádio Record de São Paulo, para implantar o mesmo tipo de programa.  

Da rádio Record voltou a Rádio Farroupilha em 1992. Novamente um mês depois foi 

para a Record de São Paulo. Voltou a farroupilha pela terceira vez em 1994 novamente levado a 

Rádio Record em 1998. Finalmente transferindo-se para Santa Maria, no mês de fevereiro de 

1999, por convite da emissora. No dia 8 de março daquele ano, estreava em Santa Maria o 

programa radiofônico que se transformaria no objeto de estudo desta pesquisa. 

 

3.2 O ROTEIRO DO PROGRAMA 

 

Este tópico apresenta os quadros diários do programa, como forma de ilustração do 

formato do objeto de estudo. O programa, como forma de sua caracterização, é apresentado em 

um roteiro, com as atrações que constam na programação. 

 

 

7h-abertura  

7h 15 min Divulgação de empregos, divulgação de vagas do Sine e dos  principais 

classificados, e ainda abre espaço para os ouvintes que buscam oportunidades de 

empregos, se oferecendo para alguns tipos de serviço. Algumas pessoas vão  

ao estúdio em busca de uma chance de trabalho. O apresentador intensifica  

esta busca mediante a entrevista no ar, possibilitando a abertura de vagas via  

telefone. 

7h 30 min Previsão do tempo para toda a semana. Neste bloco informativo o  

comunicador divulga uma panorâmica do tempo, via satélite, anunciando  

por um período as previsões) 



7h 35 min Puxão de orelha (bloco onde o ouvinte acessa o programa para  

efetuar reclamações em geral) 

8h Show da loteria (para conferência de resultados de todas as loterias do Brasil) 

8h 05 min Continua o quadro o puxão de orelha 

9h 05 min Repasse de vagas de empregos no Sine e Classificados dos Jornais Locais 

9h 30 min Momento de fé (corrente formada pelos ouvintes, para um instante de  

oração, com apresentação de nomes para bênçãos e graças) 

9h 35 min Segunda edição previsão do tempo com a entrada do jornalista Paulo Borges 

 via telefone 

10h "A palavra é" atração com prêmio para a 1° pessoa que completar a  

palavra do dia 

10h 30 min Medicina alternativa são dicas do programa no que se refere à prevenção e  

combate de doenças por meio de hortaliças, frutas, plantas, legumes,  

cereais e verduras. 

 

O programa possui algumas outras atrações, que são oferecidas em diversos instantes, 

mas que não possuem um horário fixo como as apresentadas. O programa conta com alguns 

quadros como: ligação premiada quadro em que o programa liga para um número de telefone 

contido na urna, em que o ouvinte quando atender deve dizer ao invés de alô, a senha, "aqui só 

da João Carlos Maciel"; Coração aberto trata-se de um quadro onde o apresentador lê uma carta 

de forma interpretativa em que o ouvinte destaca momentos de emoção descritos por ele, como 

por exemplo, alguém que pede perdão por algo acontecido ou um agradecimento a um amigo ou 

de um amor não correspondido ou simplesmente uma homenagem especial; Parabéns a você 

traz um quadro que visa homenagear aniversariantes do dia contidos nas agendas do programa 

ou vindas por telefone, cartas ou de forma pessoal no estúdio; Tribuna livre cada vez que houver 

uma reivindicação feita por ouvintes destinados a questões relevantes programa abre o debate; 



além de leituras de notícias extraídas dos jornais locais e internet, assim como serviços de ajuda, 

como por exemplo, documentos e objetos perdidos, desaparecimento de animais ou pessoas, 

roubo de veículos, pessoas que se oferecem para trabalhar, reclamações ou informações dos mais 

variados órgãos. 

 

3.3  DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 

A descrição do programa foi organizada a partir de categorias teóricas, apresentadas no 

capítulo 2, no qual procura-se pensar sobre o rádio, como dispositivo midiático. Esta descrição é 

realizada a partir de uma leitura das gravações de três programas “João Carlos Maciel – O 

Homem Alegria do Rádio”, nas datas de 17 de setembro de 2007, 19 de outubro de 2007 e 01 de 

novembro de 2007, sendo uma segunda-feira, sexta-feira e quinta-feira respectivamente. 

O motivo pelas gravações com as datas espaçadas é por razões de averiguações, se 

ocorreria alguma mudança na forma de apresentação e produção do programa, em uma distância 

pequena, mas considerável de tempo, assim como, averiguar se o programa gravado em uma 

segunda-feira poderia ser diferente do apresentado em uma sexta-feira.  

O panorama deste material coletado se dá a partir do panorama das leituras obtidas sobre 

o rádio, no capítulo 2, que são sobre a Linguagem Radiofônica, Gêneros Radiofônicos, Função 

Social no Rádio e Rádio e Política. Com isso, após uma descrição e uma reflexão sobre a 

produção e apresentação do programa, dentro das características do rádio, pode-se obter 

informações precisas e relevantes sobre o objeto de estudo, para ser iniciado o processo de 

recepção com os ouvintes do programa.  

 

3.3.1 A Linguagem Radiofônica dentro do Programa 

 

Quanto ao item de linguagem característica da mídia é preciso ressaltar, primeiramente, 

que o objetivo da gravação dos três programas foi alcançado, no que diz respeito à forma de 

produção e apresentação, pois foi constatado que o sistema foi o mesmo, com diferenças apenas 

nos assuntos abordados, por uma questão lógica de se tratarem de períodos distintos. Sendo 

assim, não foi necessária a gravação de alguma outra edição para levantamento e descrição das 

características predominantes no programa. 



No que diz respeito às características do programa, dentro das singularidades do rádio, 

pode-se dizer que o apresentador utiliza uma locução voltada para o púbico, de uma maneira que 

possa atingir um número grande de ouvintes, como também atinja o ouvinte singularmente. Por 

exemplo, no programa do dia 17 de setembro, no qual o apresentador fala diretamente com a 

ouvinte Mara, como se fosse íntimo desta pessoa: “Minha querida”, “Tá tudo certo contigo?”, “ 

Então tu quer arranjar não é uma cuidadora e sim uma namorada pro teu pai”, em tom de 

brincadeira, finalizando que aqueles que quisessem solicitar algum empregador, ou mesmo 

emprego, era só ligar para o programa, ou então escrever uma carta ou até mesmo dirigir-se aos 

estúdios da rádio Medianeira.  

Ao abrir um debate sobre a Copa do Mundo que se realizará no Brasil no ano de 2014, 

tema geral, ele manifesta sua opinião, mas ostenta a participação do público, na edição de 01 de 

novembro. 

Outros momentos que se torna claro esta “intimidade” com os ouvintes, é na oração, 

realizada em um quadro do programa, no qual Maciel além de pronunciar diversos nomes de 

pessoas que pediram a lembrança da reza, ele refere o momento com os dizeres: “Você aí que 

está em casa, que sempre tenha saúde, que consiga solucionar seus problemas”, entre outros 

pedidos. 

Como destaque neste item, fica claro o interesse em criar um ambiente de 

“humanização”, que possibilite um elo entre o ouvinte e o apresentador. Observa-se o a criação 

de uma ligação e de um vínculo até mesmo entre os ouvintes, tanto em debates, quando 

solicitado algum tipo de ajuda, no qual outro ouvinte poderá ajudar. 

Contudo, não pode se dizer que o imaginário oferecido pela mídia, não seja 

influenciador, como referem-se os autores sobre a linguagem radiofônica. Em alguns assuntos 

como política e geral a opinião do apresentador, ou a forma enfática com que ele se pronuncia, 

direciona a forma que a informação chega até os ouvintes, o que não significa afirmar que os 

ouvintes concordem ou aceitem tudo que o apresentador pronuncia. Um exemplo, o caso Renan 

Calheiros, na época Presidente do Senado, pego em flagrante utilizando verbas ilícitas para 

pagar a pensão de seu filho com a Jornalista Mônica Veloso.  No programa do dia 17 de 

setembro, no qual Maciel pede a saída do ex-presidente do Senado, ou quando relata a 

inexistência de iluminação em uma rua, por denúncia dos ouvintes. 



Como característica predominante do rádio, o apresentador utiliza uma linguagem 

informal, como forma de aproximação dos ouvintes, que apesar do grande número de 

expectadores e da audiência, se utiliza uma forma intimista e individual, que possibilita esta 

marca muito presente dentro do veículo rádio. 

 

3.3.2  O Gênero do Programa 

 

Antes mesmo da realização da pesquisa, já existia o cuidado para não classificar o 

programa pelo seu formato, pois além de ser heterogêneo, possui diversos tipos de quadros, que 

seria impossível classificá-lo só como jornalístico, se é que é possível chamar o programa de 

jornalístico. Apesar de serem lidas algumas notícias dos jornais da cidade, não existe uma equipe 

jornalística, nem mesmo um texto produzido pelo apresentador, que se configure como processo 

jornalístico. Existem alguns momentos de informações e leituras de notícias, que muitas vezes 

geram debates no programa, como o “Animal abandonado que dá a luz a um filhote na chuva” 

na edição de 01 de novembro, ou até mesmo a crise em Brasília com Renan Calheiros, sobre a 

sua possível saída em 17 de setembro. Porém, apesar de conter informações dentro dos três 

programas selecionados, não pode ser considerado este gênero, pela diversidade de 

características e práticas que o envolvem, desde seleção de pauta, a realização de matérias e 

coberturas de eventos. 

No entanto, há outros gêneros que se encaixam no perfil do programa, o Gênero de 

Serviço. Só pelo fato de disponibilizar no ar serviços de ajuda, como por exemplo, documentos e 

objetos perdidos, desaparecimento de animais ou pessoas, roubo de veículos, pessoas que se 

oferecem para trabalhar, reclamações ou informações dos mais variados órgãos e itens do tipo, 

pode se dizer que o gênero está incluído, mas não que seja o único. 

Nas três gravações ficou claro que faz parte do programa diário a intervenção de ouvintes 

pedindo ajuda e ouvintes oferecendo algum tipo de assistência, que gera o termo que o programa 

se insere, como assistencialismo. Mas uma coisa precisa ficar clara, que apesar do programa 

oferecer os serviços no ar, possuir dois caminhões que recolhem e fornecem doações, uma sede 

para atender os ouvintes em horário fora do momento de exibição do programa, quem faz estas 

assistências são os ouvintes, através do programa, que serve de intermediador entre os ouvintes. 



Mas no que diz respeito a gêneros, dois estão mais próximos de uma definição sobre o 

programa. Um deles é o Entretenimento, que por conter músicas, piadas, ligações de ouvintes, 

conversas, entre outros, possui a característica de proximidade e empatia com o ouvinte. Nos 

programas gravados para a análise do objeto de estudo, pode se observar desde as músicas, 

sertanejas, gauchescas, forró, pagode e MPB, que o objetivo do programa é ser ‘alegre’. As 

músicas possuem a conotação de ‘pra cima’, invariavelmente, sendo um ponto chave do 

entretenimento. A forma informal e pitoresca do apresentador nas conversas com os ouvintes 

promove por vezes algumas piadas, como o caso mencionado à cima, do oferecimento de um 

emprego em que o apresentador fala “mas tu quer arranjar uma namorada pro teu pai”. Sem falar 

nas brincadeiras, jogos e até mesmo cântico de parabéns no final do programa.  

O que difere para o outro gênero, o Especial, é apenas o fato de não ter uma definição 

específica, e sim, uma espécie de programa que engloba diversos outros. Como o programa 

contém informações, momento de oração, denúncias, serviços e brincadeiras, pode se dizer que 

ele é especial, ou então afirmar, que ele não é só de utilidade pública, ou então, no que diz 

respeito a este contexto, que o programa  não é só “um prestador de ajuda”, não é só 

informativo, não é só brincadeira, pois há momentos sérios.  

Pode-se concluir que o programa é considerado de Gênero Especial por possuir diversos 

e diferentes elementos, que impossibilitam o ‘rótulo’ de algo único, podendo se dizer que se 

aproxima muito do Gênero Entretenimento e de Serviços.  

 

3.3.3 – A Função Social dentro do Objeto de Estudo  

Dentro das características da mídia radiofônica, pode se dizer que uma das mais 

importantes, principalmente por ser o veículo que mais realiza este tipo de trabalho, é a função 

social. 

Em um aspecto diário que em que a TV local disponibiliza poucos minutos diários, e o 

jornal impresso só vincula a notícias do dia anterior, o rádio é o único meio que disponibiliza um 

atendimento mais próximo a comunidade. Feito esta ressalva, friza-se que não é característico 

apenas de um personagem, ou de um programa o trabalho social, mas uma predominância dentro 

do rádio, que se difere dos outros veículos. 

No que diz respeito a prestador de serviço, o programa exerce um papel significativo, 

pois nas três edições gravadas se fez presente durante toda a manhã, a intervenção de ouvintes 



pedindo ajuda, outros participando oferecendo, sem falar na divulgação de itens perdidos e 

empregos nos classificados e órgãos especialistas em anúncios de vagas para trabalho. 

Isto é comprovado em qualquer uma das edições, como por exemplo, na do dia 19 de 

outubro, que uma mãe pede um carrinho de bebê, e prontamente um ouvinte não querendo se 

identificar ofereceu o objeto. Entre outros diversos casos que não se faz necessário registrar, por 

ser de característica predominante no programa. Nota-se que muitos ouvintes escutam o 

programa, já com o intuito de ajudar alguém, ou ser ajudado, como no caso citado a cima. 

 Este serviço prestado vai de encontro com o que os autores citaram no capítulo sobre a 

função social no rádio, da questão comunitária. O individuo começa a se sentir parte de um 

estado, não um sujeito isolado, dentro de um contexto de vida singular, o que faz com que o 

programa sirva não só de mídia para dar voz, a quem muitas vezes se sente esquecido, como 

também para unir e socializar uma causa, um tema ou de um debate. 

Em diversos aspectos são diagnosticados no estudo o exemplo da solidariedade, não por 

parte do apresentador, mas sim da solidariedade entre os ouvintes, que se manifestam através do 

programa, que serve justamente, como instrumento para a realização deste trabalho. Esta função 

social permite um leque amplo de atividades, que contribuem diretamente na vida dos ouvintes. 

No que diz respeito a este enfoque, um dos pontos mais importantes no papel social do 

rádio é o processo de ligação entre o indivíduo e a comunidade, tornando esta mídia um veículo 

capaz de possibilitar um elo entre pessoas de diversos pontos, fazendo parte de uma mesma 

esfera pública. 

Outros vários fatores e temas que são considerados aspectos da função social radiofônica, 

como por exemplo, possibilitar debates sobre temas políticos e sociais, expondo temas e 

soluções práticas, se fazem presentes também na execução do programa, o que configura, a 

possibilidade do ouvinte se manifestar sobre um assunto público, que seja de interesse de todos, 

e que muitas vezes não se permite em outros meios. 

No entanto, existe um ponto importante a ser destacado sobre a intenção da realização 

desta função social. Afinal, o rádio também permite que este fator de interligar diversos nichos, 

possa ser de benefício a alguém que utiliza este artifício. Porém, este aspecto será melhor 

abordado no próximo item, e também na análise da recepção por parte dos ouvintes, que são os 

principais ‘alvos’ do programa. 

 



3.3.4 – A Política no Programa João Carlos Maciel 

 

Este componente é um dos mais minuciosos e ao mesmo subjetivo, quando referidos ao 

processo que é utilizado dentro do programa “João Carlos Maciel – O Homem Alegria do 

Rádio”.  Primeiramente, porque além de ser estudada a forma que o programa é produzido neste 

aspecto, vale ressaltar que o apresentador é um político, eleito vereador nas eleições de 2004, e 

que por possuir este cargo, possui uma sigla, com isso, opositores e aliados, projetos e críticas, 

que podem ser muito bem rebatidos, nos programas realizados. 

Pois exatamente durante as gravações, observou-se que tudo poderia ser destacado nas 

entrelinhas, até mesmo a queixa de falta de iluminação na rua “x”. No qual era feito o registro e 

o apresentador prometia levar o assunto para a pauta da Câmara de Vereadores, algo até então, 

normal, sem maior destaque para a utilização do cargo de vereador, no programa. 

Porém, na edição de 01de novembro, Maciel mostrou não possuir uma postura tão 

exemplar, ou em outras palavras, ética, quando o assunto é ligado à política. Quando informou a 

capa do Jornal “Dário de Santa Maria”, que falava da desnutrição de um animal que deu a luz na 

chuva, que acontecera na noite anterior, e que ocasionou alagamento.  Maciel não pensou duas 

vezes e se manifestou enfatizando que realizara um projeto para criação de uma chácara para 

animais abandonados, e que a prefeitura não havia aprovado o projeto e então ele disse: “Ta aí ó. 

Eu fiz o projeto como parlamentar, mas a prefeitura não aprovou. Se tivessem aprovado nada 

disso estaria acontecendo”.  

Tal fato possibilita a discussão em alguns pontos. Primeiro, como se trata de uma 

matéria, implica em falta de ética, como cita Jung(2004), nos gêneros jornalísticos, pois além de 

estar se promovendo através de um fato, está utilizando um subterfúgio só dele, que são os 

microfones diários de uma rádio, que possui um grande índice de audiência e alcance. Segundo 

ponto observado, percebe-se o que foi destacado em capítulos anteriores, sobre a 

espetacularização de um fato e o sensacionalismo. Em um país onde a pobreza é vasta, o 

analfabetismo e a fome atingem milhões de habitantes, utilizar um fato durante diversos 

minutos, que trata sobre a desnutrição de um animal abandonado, para enfatizar que realizara um 

projeto que não foi aprovado, demonstra que há interesses e privilégios do apresentador, quando 

o assunto é de seu interesse. 



Apesar de em outros programas, o apresentador ter criticado até mesmo um colega de 

partido, pedindo sua renúncia, no caso, Renan Calheiros, o fato de fazer promoção do seu 

trabalho como político, e fazer críticas a oposição, torna evidente existir um ato antiético, 

sensacionalista, e ainda por cima, uma forma de aproveitar a grande audiência do programa, para 

manifestar interesses próprios, o que vai contra a intenção do prestador de serviços públicos. Se 

o programa realiza uma função social, com o preço de usufruto da “propaganda” do 

apresentador, começa a se perceber que há outros interesses além do fator de ajudar a 

comunidade, que são melhor interpretados após a análise dos ouvintes. 

 

3.4 – A ENTREVISTA COM JOÃO CARLOS MACIEL 

 

Após a descrição do programa foi elaborada um roteiro sobre alguns pontos do programa, 

para ouvir o que o apresentador almeja com os quadros, seus interesses, para que se consiga 

instigar os ouvintes sobre o assistencialismo no programa. A entrevista ocorre através de um 

procedimento inserido no processo metodológico, que é a entrevista semi-estruturada, que 

possibilita um roteiro prévio com perguntas e temas, mas também permite que se faça outro tipo 

de questionamento, caso seja levantando algum ponto de interesse à pesquisa, durante a 

execução da entrevista.   

 

3.4.1 Sobre a construção e o desenvolvimento do programa 

 

Maciel define a construção do seu programa como uma obra. Como primeiro ponto, ele 

pensou em fazer algo que as outras emissoras não faziam, ou que fizessem esporadicamente, 

reforçando a vontade de realizar um programa de utilidade pública com denúncias, ajuda com 

empregos, ou queixas de roubos, perdas de documentos entre outros aspectos. A idéia, segundo o 

apresentador, foi disponibilizar este serviço durante o programa, podendo ter a inserção dos 

ouvintes a qualquer momento, em qualquer sentido de utilidade pública, inclusive doações, não 

só em Santa Maria, mas em toda região central. Outro ponto, a notícia, segundo ele, as mais 

importantes, sem opinião política, com objetivo de atingir o mais número de ouvinte possível. 

Ele alega que o ouvinte que interprete a notícia, sem opinião por parte dele, informado pelas 



principais notícias do município e do estado. No entanto, Maciel diz que o programa não é 

“popularesco”, e sim popular. Que possui uma ótica respeitosa, com o caráter de informar.  

Observa-se que através desta declaração, Maciel demonstra o interesse em criar um 

programa com o gênero informativo, mas também de assistencialismo. Porém, Maciel se 

contradiz, quando afirma não comentar notícias, uma vez que já foi apresentado, um momento 

em que ele não só comenta, como alega ter “inventado” uma solução para o problema como 

vereador, e foi boicotado pela prefeitura.  

 

3.4.2 Sobre o gênero radiofônico que o apresentador classifica o programa João Carlos Maciel - 

O Homem Alegria do Rádio 

 

O apresentador afirma que o programa possui diversas características, sendo difícil até 

mesmo para ele, classificar qual o gênero que está incluído o programa. No entanto, o mesmo 

afirma que existe um direcionamento que é a assistência aos ouvintes, como principal foco. 

Maciel relata sobre os trabalhos e serviços do programa sobre medicamentos alcançados, 

para doação às pessoas que precisam destes remédios. O apresentador admite que através da 

grande audiência, consegue realizar este tipo de trabalho, que faz com que o foco do programa 

seja cumprido. 

Para realização deste objetivo, o personagem disponibiliza um caminhão para receber as 

doações e levar até a casa do receptor, assim como uma sede, que recebe diversas pessoas que 

pedem alguns tipos de ajuda. O radialista alega que este tipo de coisa seria de responsabilidade 

do governo, porém graças ao seu programa, muitas pessoas têm acesso a remédios, oferta de 

empregos, de consultas médicas, que servem de apoio a sociedade, que precisa destes auxílios, 

conforme o apresentador. 

  Pode se observar dois aspectos neste contexto, que é o fato de realmente existe esta 

prestação de serviços, em todo o programa, a qualquer momento, e que se torna um apoio para 

aqueles que vêem o programa como um alento para a solução dos problemas. No entanto, nas 

entrelinhas, o apresentador deixa a idéia que este tipo de programa traz uma grande audiência, o 

que não deixa de ser um foco da sua construção inicial. 

 

3.4.3 Sobre a produção do programa 



  

Sobre a forma de produzir, inclusive nas rádios santamarienses, o apresentador admitiu 

que as emissoras não possuem capital suficiente para custear uma equipe de produção, o que 

significa o radialista fazendo este trabalho, no processo de seleção de temas, assuntos, notícias, 

entre outras atrações. 

Quanto à participação dos ouvintes na forma de produção, Maciel afirma que o programa 

é para eles, sendo assim, eles tem total “permissão” de participar do programa e lançar um 

debate, um questionamento. Afinal, o radialista ressalta, de nada adiantaria escolher um tema 

que não fosse interessante para os ouvintes. 

O que fica claro sobre este aspecto na produção é que os assuntos de fato são escolhidos 

pelo apresentador, mesmo havendo a constante participação do público. O que leva a pensar, que 

caso existe algum assunto, em que Maciel queira se manifestar, como aquele da edição de 01 de 

novembro, sobre animais abandonados, ele o fará, com o intuito de discursar e promover sua 

opinião sobre. O programa neste formato permite este tipo de pronunciamento, uma vez que a 

audiência é grande, os ouvintes participam o tempo todo pedindo ajuda ou dando sua opinião, e 

ele produz seu programa e sabe os melhores momentos de utilizar algum argumento que lhe seja 

interessante. 

 

3.4.4 O critério de seleção de notícias do campo político 

 

O locutor radiofônico foi interpelado sobre este aspecto político com a intenção de 

constatação, de como é seu comportamento sobre as notícias em relação às siglas partidárias e 

projetos, uma vez que o mesmo, também é vereador, ou seja, também faz parte de uma sigla.  

Quanto este ponto, Maciel se diz imparcial, que procura não dar notícias dos seus 

projetos, nem do seu partido, para não ter que vincular as notícias do partido de oposição, que 

está no governo municipal. O apresentador utiliza expressões como “sou incolor no meu 

programa”, “não tenho sigla como radialista” e afirma que se tivesse que falar mal do seu 

partido, falaria, justamente para dar o exemplo, citando o caso Renan Calheiros. O radialista se 

justifica afirmando que há ouvintes de diversos partidos políticos, que poderiam se decepcionar 

com o manifesto em pró de só um partido, ou um comportamento contrário a outro. 



No entanto, este termo ‘incolor’ já foi trabalhado antes na notícia sobre animais, e fica 

claro que uma afirmação de Maciel, não condiz com seu comportamento no programa. O 

apresentador afirma que na rádio ele é somente radialista, parlamentar só na Câmara, ou seja, 

que ele não mistura as duas funções. Porém, ao citar o momento do programa, em que ele 

promove um projeto seu, criticando a prefeitura por não ter o aprovado. Isto gera um conflito do 

que o apresentador diz ser seu programa, e do que é de fato na sua prática diária. Isto demonstra 

que o programa, de certa forma, é um instrumento para pronunciamento de ideais do 

apresentador, que pode ser utilizado quando o personagem da pesquisa considerar oportuno. 

 

3.4.5 A importância do programa para a efetivação na vida política do apresentador 

 

Maciel começa dizendo que existia a necessidade de conseguir mais recursos, para poder 

seguir mantendo seu caminhão e a sede do programa, para poder atender seus ouvintes fora do 

horário da manhã, ou seja, não só durante o programa. Uma das maneiras teria sido o ingresso na 

carreira política, que segundo ele, poderia ajudar um grupo maior da comunidade, com leis, 

projetos, emendas, citando que Santa Maria foi a primeira cidade a cumprir a lei referente às 

filas dos bancos. 

No entanto, Maciel diz que o programa não possuiu ligação alguma com seu ingresso na 

vida parlamentar, quando questionado sobre os votos. Para ele, o grande número de votos se deu 

por seu trabalho com as pessoas e a campanha realizada, não o fato de ser um homem da mídia, 

se justificando que todos os outros colegas de rádio não haviam sido eleitos na eleição de 2004. 

Contudo, existe um ponto que Maciel respondeu, mas que não parece conciso. Quando 

perguntado o porquê da vinda para Santa Maria, já que a rádio anterior possuía uma estrutura 

com mais de cem caminhões, seu salário era melhor, e que o trabalho aqui seria para um número 

muito menor de pessoas, com um salário mais baixo e com uma estrutura muito inferior do que 

ele estava acostumado, o radialista disse que era um momento de um novo desafio. No entanto, 

se para dar seqüência no seu trabalho de utilidade pública, seria preciso outra fonte de renda e 

outras formas de ajuda, a escolha pela carreira política abre um leque para várias interpretações 

dúbias.  

O apresentador, em vez de reconhecer que o programa lhe ajudou na carreira política, 

afirma que só ingressou no congresso para ajudar seu trabalho ligado as pessoas.  



O que denota um ponto obscuro dentro da pesquisa, ou seja, que se torna interpretativo, 

pois alguns pontos afirmados pelo radialista, não bate com a realidade do programa, e apesar de 

inegável seu trabalho de utilidade pública. Em certos momentos, houve até uma reação fechada 

do apresentador, não se mostrando contente com o questionamento, afirmando que Jesus só fez o 

bem e é criticado até hoje, imagina ele. No entanto, Maciel enfatiza que ninguém atira pedra em 

árvore que não dá fruto, reforçando a idéia de que seu programa é para os ouvintes e que seu 

cargo no parlamento é representando o povo. 

 

3.4.6 O fato de ter sido o vereador mais votado da história pode ter alguma ligação com o fato de 

ser o apresentador um homem público 

 

Maciel não acredita que o fato de ter sido o vereador mais votado esteja ligado 

diretamente com o fato de estar na mídia, mas sim com o assistencialismo utilizado no programa 

e fora dele. Ele cita isso como exemplo, uma relação aos outros candidatos da mídia, que não 

conseguiram se eleger, apesar do conhecimento. 

O apresentador não aceita a idéia de promoção através do trabalho realizado, pois 

justifica seu ingresso na política para ajudar a continuar seu trabalho no serviço público. Ele 

afirma que suas responsabilidades só aumentaram, e  que a oposição cairia em cima, caso ele 

utiliza-se má conduta no programa.   

No entanto, o fato de negar a importância do seu programa para o ingresso na vida 

política, deixa como alternativa, o questionamento aos ouvintes, que poderão se pronunciar se o 

programa possui importância para a sua eleição expressiva. 

 

 

 

 

 

4 A RECEPÇÃO  

 

Este capítulo é uma seqüência do processo metodológico da pesquisa, que visa instigar os 

ouvintes sobre o assistencialismo aplicado pelo objeto de estudo, a fim de averiguar se este 



processo é considerado em benefício só aos ouvintes, ou se existe a chance de ser utilizado para 

outros fins. 

 

4.1 TEORIA DA RECEPÇÃO 

 

Em busca dos ouvintes, de averiguar a definição de como é abrangido o programa de 

João Carlos Maciel, e de como é definido o programa pelo público, que se faz necessária uma 

compreensão sobre a teoria da recepção. 

Conforme THOMPSON(1995), em outras palavras, a Teoria da Recepção, é, em termos 

práticos, o estudo dos comportamentos humanos em uma Comunicação. O estudo se baseia em 

uma padronização de procedimentos que um ser humano realiza em determinada ocasião em 

uma comunicação. A finalidade do estudo é entender o que leva o emissor a ação sobre 

determinado fato, e o que fez o receptor receber a informação, e como ele a recebeu. 

Esta teoria visa analisar como é consumido o produto em questão, através de técnicas e 

critérios específicos da teoria. Segundo BAPTISTA (1997), a recepção em comunicação se 

refere ao lugar em que acontecem interações de subjetividades, ao mesmo tempo em que se 

retrata, no mesmo aspecto, quanto ao lugar onde se produz a comunicação. Isso se dá, a partir do 

encontro de sujeitos. O autor se refere a uma nova significação dos conceitos de recepção e 

subjetividade, considerando a importância de dimensões abstratas na efetivação do processo 

comunicacional. Com relação ao objeto de estudo, subentende-se analisar o ambiente inserido 

pelos ouvintes, assim como o ambiente em que está inserido o programa. No entanto, a intenção 

da pesquisa não é classificar os ouvintes por nichos, ou seja, pelos distintos ambientes, mesmo 

sabendo que as formas de recepção são distintas, uma vez que visa absorver o que de fato os 

ouvintes analisam sobre o assistencialismo.  

No parâmetro do interpretativo, LOPES(1995), afirma que as pesquisas de recepção 

analisam também as classes dos sujeitos, a condição, para que a análise da causalidade e 

mediações do nível da interpretação possam ser alcançadas. A autora RONSINI(2002) trabalha 

com uma idéia semelhante a de Lopes, em relação ao consumo midiatico, através de análises 

empíricas das diferentes classes, como forma de analisar a existência de diferenças qualitativas, 

nas diferentes esferas. O que simboliza diferentes tipos de entendimentos e consumos, de acordo 

com as classes sociais e culturais. Ainda na mesma linha de raciocínio, o autor pressupõe que os 



diferentes tipos de consumo, podem estar correlacionados a diversos fatores, inclusive o caráter 

imaginário que a mídia relacionada possa oferecer. Este potencial a ser analisado proporciona 

diferentes ângulos no debate social, referidos ao consumo midiático. 

Em contraponto, GRISA(2000), afirma, em outras palavras, que a escolha do grupo a ser 

investigado, sobre tal teoria relacionada, é bastante pertinente, por não existir um número ideal 

de pessoas a ser entrevistadas, e o critério de escolha é significativo para os resultados da 

pesquisa. O que pode ser realizado é abranger o máximo de nichos ou classes incluídas na 

recepção, como forma de análise que possibilite utilizar todos os aspectos necessários do ponto 

de vista do ouvinte.   

Neste aspecto, pode se observar que cada autor segue uma linha de linha de pesquisa, que 

da forma que for direcionada, trará resultados esperados relacionados a cada pesquisa. Em outras 

palavras, apesar de poder obter diferentes tipos de recepção do programa de João Carlos Maciel, 

se for coletado a mostra de ouvintes de diferentes classes, o que se pretende com este foco na 

pesquisa, não é diferenciar os ouvintes e suas formas de assimilação, e sim, através da pesquisa 

de vários nichos, poder chegar a uma conclusão de fato, do que representa para os ouvintes, o 

assistencialismo no programa. 

Sobre a forma de aplicação da teoria, em pesquisas do veículo rádio, a obra de 

BIANCHI(2003) descreve uma participação do rádio nas construções e sentidos do rural vivido 

e midiatizado, entre as relações simbólicas que se dão no relacionamento entre o rural vivido e 

as lógicas da mídia radiofônica que constroem o rural midiatizado. Nesse artigo está presente a 

investigação e análise de como essa relação se configura a partir da escuta dos programas de 

rádio Hora do Chimarrão, veiculado pela emissora Erechim AM e Brasil de Norte a Sul, 

transmitido pela rádio Difusão AM, ambas localizadas no município de Erechim, no estado do 

Rio Grande do Sul. A escuta é investigada a partir de ouvintes residentes em três comunidades 

rurais distintas, Linha Batistela, Povoado Coan e Linha Bigolin, localizadas no interior do 

mesmo município. A autora, busca então compreender de que maneira se constroem e são 

veiculados os sentidos, através de três regiões diferentes, no intuito de averiguar as formas 

distintas de produção de sentido. 

No que diz respeito ao objeto de estudo desta pesquisa, a intenção é a de englobar os 

diversos tipos de ouvintes, sem a distinção de regiões, mas sim, uma diferenciação em outro 

aspecto. Uma vez que se tornaria quase impossível, em termos de tempo, coletar diversos 



ouvintes de cada classe social, faixa etária e talvez distinção de sexos, chegou-se ao pensamento 

que a melhor forma de diferenciar as interpretações dos receptores não seria por diferenças 

culturais, mas sim, formas de consumo do produto. Em outras palavras, aqueles quem 

acompanham assiduamente o programa, podem analisar as intenções do assistencialismo de 

forma distinta, daqueles que acompanham esporadicamente. Sendo assim, não há distinção de 

classes, mesmo procurando englobar todos os nichos dentro da pesquisa, mas sim, diferenciação 

na forma de coleta dos dados, quanto ao modo de freqüência de consumo do produto. 

 

4.2 A RECEPÇÃO DOS OUVINTES 

 

Uma vez que se definem as categorias de análise, através do estudo de recepção e da 

descrição do programa, com o intuito de buscar a forma que os ouvintes recepcionam o 

assistencialismo do programa de João Carlos Maciel, se inicia o processo de análise da entrevista 

estruturada, com perguntas abertas, com o intuito de fazer o mesmo questionamento a todos os 

ouvintes, e não propiciar qualquer direcionamento nas suas respostas. Os critérios de análise são 

baseados nos temas da entrevista, que visa instigar o assistencialismo no rádio, através do objeto 

de estudo, na visão dos ouvintes.  

Foram entrevistados dez ouvintes que escutam o programa diariamente e dez ouvintes 

que acompanham o programa esporadicamente, no processo qualitativo, com o intuito de 

entender as subjetividades das respostas dos entrevistados. Mesmo tendo sido indagado nome 

idade e profissão, estas informações serão mantidas em sigilo, constando as respostas apenas 

como ouvintes freqüentes e esporádicos, sendo nomeados pela profissão, não com o intuito se 

classificar ou interpretar as respostas pela profissão, mas sim como forma de configurar o que foi 

respondido, sem deixar de manter o sigilo das informações pessoais. Os elementos divulgados 

são relatados de forma separada nestes dois grupos referidos, sendo expressas as opiniões de 

forma representativa por cada grupo, ou seja, de forma que se possa compreender a recepção do 

programa, sem que se torne um processo repetido, isto é, se todos os ouvintes possuem a mesma 

opinião sobre um assunto, não é necessária a explanação de todas as opiniões, mas caso haja 

divergência nas respostas de um mesmo grupo, é exposto os contrastes e formas de recepção dos 

ouvintes.   

 



4.2.1 Como os ouvintes classificam o gênero do programa e se possuem algum vínculo pessoal 

com o apresentador 

 

Ouvintes Freqüentes: Com relação a este grupo de ouvintes, por possuir uma ligação 

direta com o programa, todos afirmaram conhecer o apresentador Maciel, através dos estúdios da 

rádio e da sede do programa. Este vínculo se estabeleceu em alguns casos, quando solicitada 

alguma ajuda ao radialista, ou quando o ouvinte foi até o personagem da pesquisa, para 

colaborar com alguma doação. Este vínculo na sua grande maioria é de longa data, sendo 

anterior a eleição de 2004. 

Quanto ao gênero radiofônico do programa, na definição dos ouvintes, dos dez 

entrevistados, uma empresaria o considerou noticioso, um estudante afirmou ser de 

entretenimento e os outros oito ouvintes como um programa de ajuda as pessoas, que poderia se 

classificar por assistencialista. A empresária que classificou de maneira diferente, se manifestou 

da seguinte forma:  

“Ele é noticioso, afinal a gente fica sabendo das notícias da cidade, vagas de empregos 
e dos principais fatos que acontecem de importante. Ao meu modo de ver, o programa 
é principalmente sobre notícias. Mas existem outras atrações, como qualquer outro, só 
que eu me sinto informada por ele”  

 

Já o estudante definiu o programa nestes termos: 

“O programa é divertido, possui brincadeiras, jogos, músicas animadas, e é bom de 
escutar. Claro, que possui algumas coisas sérias, mas na maioria é de entretenimento, 
por ser um programa pra cima. Gosto das músicas também, ele é bem do povo, por 
isso é bom.” 

 
Os demais ouvintes definiram o programa como forma de ajuda as pessoas, não sendo 

necessário apresentar todas as respostas, por possuírem a mesma opinião, mas sendo importante 

relatar uma das respostas que represente este número de ouvintes, mostrando em que termos são 

classificados o gênero do programa. A dona-de-casa foi uma das ouvintes que mais defendeu 

esse tema, afirmando que é por este intuito que o escuta:  

“O programa é para ajudar as pessoas. Por isso que tem um monte de gente ouvindo. 
Ninguém faz nada por ninguém, mas o Maciel faz, ele oferece isso pra gente, e as 
pessoas gostam porque ele faz por nós. Não tem ouvinte que não possa contar com a 
ajuda dele”    

 



Observa-se que a forma de recepção por parte dos ouvintes assíduos do programa é quase 

que homogênea, no que diz respeito à classificação do que está sendo consumido. Denota-se que 

uma vez que a ouvinte o considera noticioso, existe uma grande probabilidade de que ela o 

escute com intenção de obter informações que a empresária ache interessante, uma vez que ela 

escuta todos os dias, e o classifica assim, o produto que ela consome através do rádio. Quanto ao 

estudante, que refere como de entretenimento o programa, da mesma forma que a empresária, 

pode-se considerar que a forma de consumo do ouvinte é por um produto de diversão, definido 

por ele, no qual o escuta diariamente, como forma de distração. Isto vai de encontro com o que 

os autores afirmaram sobre a teoria da recepção, que um mesmo produto, pode ser consumido 

por diversas formas diferentes, dependendo do contexto analisado. Mas como neste objeto de 

estudo, os contextos analisados são a freqüência da escuta por parte dos ouvintes, observa-se que 

por mais que haja diferenças, uma grande maioria pensa de forma semelhante. Oito ouvintes 

analisam como um programa de auxílio às pessoas, de dez entrevistados. O que configura o 

consumo para obter ajuda ou prestar auxílio a outros ouvintes. Outra ressalva que precisa ser 

feita, que uma vez que os entrevistados escutam o programa com este intuito, pode-se dizer que 

o objetivo do apresentador em realizar um programa de utilidade pública é recebido desta forma 

pelos seus ouvintes que o escutam diariamente, entre outros aspectos, criando um vínculo com 

aqueles que “provaram” e “aprovaram” o programa e seguem o escutando diariamente. 

 

 Ouvintes Esporádicos:  Uma vez que estes ouvintes não possuem um vínculo de 

consumo diário com o programa, é mais provável que existam respostas mais variadas sobre o 

objeto de estudo. No entanto, dos dez ouvintes entrevistados, quatro o classificaram como de 

entretenimento e seis como assistencialista. Sobre possuir algum vínculo com o apresentador, 

todos os entrevistados o conhecem por fotos, mas não possuem qualquer vínculo direto, da 

mesma forma que não possuem com o programa, por serem ouvintes esporádicos. 

O que marca um contraste com aqueles que ouvem diariamente o programa, é a forma ao 

se referir sobre o assistencialismo, ponto chave na pesquisa. Um advogado assim o analisou: 

“É um programa que possui o cunho assistencial. Mas se torna interessante ouvi-lo, 
quando possível. É uma forma de ver o que a sociedade pensa sobre alguns assuntos, 
em forma de desabafo, que não sai nos jornais que circulam a cidade. Também pode-se 
dizer que é um alento para aqueles que procuram algo, por mais banal que seja, e 
possui o recurso do programa como alternativa” 

 



Já a entrevistada aposentada o classifica de forma distinta do advogado: 

“Eu quando posso, escuto. É um programa alegre, com músicas, notícias, brincadeiras. 
É bom para passar o tempo. Claro que fala de coisas ruins, mas na maior parte do 
tempo é um programa pra cima. Outro dia eu escutei uma música dos meus tempos de 
baile, que me deixou até emocionada” 

 

Analisa-se que a forma de consumo do produto, ou seja, de ouvir o programa, é diferente 

dos ouvintes freqüentes. Uma vez que os ouvintes o escutam quando possível, não existe um 

‘compromisso’ com o programa, ou seja, o vínculo se torna menor do que aqueles que 

acompanham diariamente o programa. Nota-se que o advogado sabe que possui um caráter 

assistencialista, mas não possui a intenção de ajudar ou ser ajudado como principal foco ao ouvir 

o programa, mas sim, saber alguns contextos dos ouvintes, sobre aspectos que não saem em 

outras mídias. Da mesma forma a aposentada, que por não possuir um vínculo diário, como o de 

se manter informada pelo programa, ou de ser ajuda ou prestar ajuda, acaba o acompanhando 

como forma de descontração, quando possível, não tendo o compromisso criado pelos ouvintes 

diários do programa, que o acompanham sistematicamente. Isto não significa afirmar quem o 

escuta diariamente, só o faz para ajudar ou obter ajuda diretamente, ou que os o escutam de 

forma menos freqüente, não possam se inserir em algum momento no processo assistencialista. 

No entanto, denota-se o acompanhamento assíduo do assistencialismo, mesmo como forma de se 

informar sobre o que é realizado por partes dos ouvintes, que estão inseridos de forma mais 

direta no programa do que os ouvintes esporádicos.    

 

4.2.2 Sobre o conhecimento de pessoas que foram beneficiadas pelo programa ou que colaboram 

com algum auxílio  

 

Ouvintes Freqüentes: Este é um aspecto de certa forma esperado, quando sugerido a 

diferenciação da freqüência de escuta do programa, uma vez que ele é classificado pelo 

apresentador, como o de utilidade pública. Dos entrevistados perguntados, sete já ajudaram 

alguém e três já foram ajudados, através do programa. O que remete num vínculo não só em 

escutar ou gostar do produto, mas também de estar inserido no seu processo, uma vez que 

participam e se manifestam através dele. Isto também afirma o vínculo com o apresentador 

analisado anteriormente, uma vez que neste item, há a confirmação da participação direta com o 

programa. O catador de papel fala do recebimento de ajuda no programa:  



“Eu recebi ajuda mais de uma vez, por precisar de remédios pros rins. Graças ao 
Maciel, eu hoje posso estar aqui. Se algum dia eu puder, vou ajudar também. Minha 
mãe já contou com a ajuda dele, e ele nos atendeu como ninguém, o programa é uma 
benção nas nossas vidas” 

 

A motociclista afirma que já um dos seus objetivos na escuta do rádio é ajudar através do 

programa:  

“Eu já precisei de muitas coisas na vida, então sempre que eu posso, eu ajudo. Muitas 
pessoas contam com isso, então roupa e remédio, sempre que eu posso, estou doando 
na sede do programa, depois de ouvir que alguém está precisando urgente” 

 
O que fica claro neste quesito é que não se pode afirmar que só escuta o programa, 

aquele ouvinte que quer ser ajudado ou que necessariamente precisa do assistencialismo do 

programa. No entanto, aqueles que o fazem por isso, são claramente agradecidos a figura do 

apresentador, e não aqueles que diretamente doam o material de forma anônima na sede do 

programa ou nos estúdios. A comprovação que as pessoas possuem ligação com alguém que já 

foi ajudado, ou que já recebeu auxílios diretamente, comprova mais uma vez a existência do 

assistencialismo no programa, no entanto, no que diz respeito ao consumo do produto, ou seja, 

de ser um ouvinte da mídia radiofônica, mais preciso, do programa João Carlos Maciel, a forma 

de recepcionar o programa, em alguns casos, está ligado ao fato do que ele proporciona, isto é, 

com o que pode conseguir através dele. Em outras palavras, quem o escuta pelo assistencialismo, 

está automaticamente inserido no processo de ser ajudado ou de colaborar com alguém, mesmo 

que de forma esporádica, ou seja, quando é possível realizar algum trabalho junto ao programa, 

ou quando possuem a chance de se manifestar através dele. 

 

Ouvintes Esporádicos: Dentro deste viés, por possuir um vínculo menor, quem consome 

o produto descompromissadamente, no caso o programa, não necessariamente possui esse 

convívio com aqueles que de alguma forma fazem parte do processo assistencialista. Entretanto, 

dos entrevistados abordados, dois conhecem pessoas que participam deste processo de serviço 

social, sendo os dois entrevistados conhecedores de pessoas que prestaram algum auxílio ao 

programa, como o motorista salienta:  

“Minha tia já ajudou algumas vezes, principalmente nas campanhas realizadas em 
datas específicas do ano, como Natal, Páscoa, Dia das Crianças. Ela sempre faz isso de 
forma anônima, porque acredita que o programa realiza este trabalho de forma ampla” 

 



Uma vez que este grupo de ouvintes não acompanha periodicamente o programa, sabe da 

existência do assistencialismo, mas não são atuantes diretamente neste processo, dificulta o 

conhecimento sobre pessoas que o fazem, mostrando ser uma minoria dos entrevistados que 

possuem algum contato com quem está inserido neste processo. O que pode significar também, 

uma ligação com o fato de não possuírem grande vínculo com a figura do apresentador, como 

analisado anteriormente. 

Uma vez que consomem o programa esporadicamente, de certa forma, ‘apreciam’ o 

produto, mas não estão inseridos em um processo de inserção dentro do programa, em forma 

inclusive de participação, caso que acontece com aqueles que o acompanham diariamente. É um 

indicio de recepção do programa por distração, não por possuir intenção de participação. 

 

4.2.3 Se o programa for classificado como de boa qualidade pelos ouvintes, é relacionado ao fato 
do rádio proporcionar este tipo de programa ou porque é o apresentador o Maciel que faz o 
programa ser bom?  

 
Ouvintes Freqüentes: Uma vez que se acompanha algo sistematicamente, é muito 

provável que é por se apreciar o que está sendo assistido diariamente. No entanto, as causas 

desta aprovação é que remetem a análise deste item. Afinal, o rádio proporciona ser um agente 

de serviços públicos, ou seja, que permite cumprir uma função social, como já referido em 

capítulos anteriores. Mas a figura de quem realiza este papel é que pode ganhar a audiência e ser 

nomeado como responsável pelo ato. Em relação a este grupo de ouvintes, descreve a 

aposentada:  

“O programa é bom, porque o Maciel é bom. Ele cativa as pessoas, brinca, dá broncas 
nos políticos e na prefeitura, ele ajuda as pessoas. Se fosse outro eu não escutaria. Dá 
pra ver que ele é do povo, que se preocupa de verdade com a gente, diferente desses 
outros que estão por aí”   

 

O pedreiro possui uma opinião parecida: 

“Se não fosse o Maciel que fizesse por nós, quem que ia fazer? Ele é o cara. Ele escuta 
a gente, ele atende a gente, não é que nem esses metidos que estão por aí. O programa 
só é bom porque ele é que faz. Ele tem coragem de falar coisas, que os políticos 
morrem de medo que ele conte o que acontece” 

 

Estas duas respostas representam o grupo, em que todos afirmam que o programa só é 

bom, devido o apresentador. O que denota uma identificação com a figura do radialista João 

Carlos Maciel. Mas também demonstra que as pessoas associam uma característica do rádio, 



com a figura do locutor, ou seja, eles analisam que a oportunidade de manifesto dos ouvintes, é 

graças ao Maciel. Um ponto importante de ressaltar mais uma vez, é que se o radialista disse que 

separa o homem do rádio do homem político. No entanto, quando a ouvinte diz: “ele dá bronca 

nos políticos e na prefeitura”, ou no caso do outro ouvinte: “Ele tem coragem de falar coisas, 

que os políticos morrem de medo que ele conte o que acontece” sendo que ele é um político, 

remete a um questionamento ético: Será que todos os seus colegas de plenário possuem um 

programa de rádio que possibilite uma defesa ou a realização de um mesmo ato? De fato, não. 

Isso se torna um artifício para obter a aprovação dos ouvintes assíduos neste tipo de atitude, o 

que remete, em uma falta de ética com os colegas da política e com a responsabilidade que 

possui como emissor de opinião. 

 

Ouvintes Esporádicos: Os contrastes na forma de recepção começam a ser mais 

acentuados, quando associados à imagem do apresentador. O que justifica este tipo de 

diferenciação na análise, que possibilita resultados abragentes e distintos. Este grupo de ouvintes 

se divide nas opiniões, no entanto, não o classificam só como mérito do apresentador. A 

faxineira assim o descreve:  

“O programa é bom de escutar, mas não é o único que faz esse tipo de ajuda. O Maciel 
é bom, mas o programa também é. Acho que ele sabe fazer o programa, mas eu gosto 
pelas brincadeiras, músicas, não só porque ajuda as pessoas. As vezes ele entra em 
férias e o programa continua bom” 

 

Já a aposentada acredita que o programa é bom devido aos quadros, não ao apresentador:  

“Eu não sou fã do Maciel. Gosto do programa, ele faz passar o tempo, diverte, mas 
também acho muito importante a oração. Hoje em dia as pessoas não são mais de 
rezar. Quem que pára pra falar com Deus, hoje em dia? Mas fora isso, é comum, não 
escuto por causa dele ” 

 

Nota-se que apesar de não possuir um vínculo diário, a maioria destes ouvintes gostam 

da forma com o que o apresentador conduz os quadros, dentro de suas diversas variedades. No 

entanto, este vínculo esporádico em alguns casos é com o formato do programa, o que não deixa 

de ser mérito do apresentador, pois ele que o produz. Mas em outros casos há também a 

identificação com o radialista. O que fica claro mais uma vez é que quem consume o programa 

de forma diária, acaba criando um vínculo maior ainda com o apresentador, por vislumbrar nele 

a figura cativa que realiza o entretenimento, assim como a ajuda, ao contrário do ouvinte 



esporádico que o escuta na maioria das vezes como forma de descontração, e a torna a figura do 

apresentador um segundo plano. 

 

 

 

 

4.2.4 Sobre a importância do assistencialismo no programa, somados a possibilidade do 
programa ter promovido a campanha política do Maciel a se eleger em 2004 

 

Ouvintes Freqüentes: Se a maior parte dos ouvintes o escuta neste grupo, devido ao 

assistencialismo, logo, se observa que eles elegem este aspecto como principal figura no 

programa. Mas quanto ao aspecto da promoção política, os ouvintes neste grupo se dividem nas 

opiniões.  

O cobrador analisa da seguinte forma:  

“Se ele não fizer o assistencialismo, quem que vai fazer? É muito importante. Ele 
ajuda as pessoas. Foi por isso que ele se elegeu. Porque ele faz. Os outros que estão lá 
dentro não fazem nada. Também é por isso que ele vai sempre contar com o nosso 
voto” 

 

Já a o cabeleireiro responde de forma distinta, quanto o aspecto político: 

“O assistencialismo é a razão do programa. Se as pessoas escutam, é porque contam 
com isso. Agora, se não fosse os ouvintes dele, com certeza ele não tava lá. As pessoas 
são agradecidas pelo que ele faz, e ele sabe disso. A confiança das pessoas nele é 
muito grande, pelo o que ele faz” 

 

Analisa-se que o assistencialismo é o ponto chave do programa na opinião dos ouvintes 

assíduos, mesmo para aqueles que o consideram noticioso ou de entretenimento. Porém, não há 

como classificar de forma generalizada a recepção dos ouvintes, quanto ao reflexo da carreira 

política. Enquanto alguns defendem que ele faz por merecer no seu trabalho, a sua colocação no 

plenário, outros analisam como uma retribuição dos ouvintes a um trabalho que eles agradecem. 

Não são opinião opostas, mas uma sinalização neste contexto de que há possibilidades dos 

ouvintes possuírem uma opinião de ligação entre o processo de realização do programa, com a 

audiência e repercussão que Maciel atingiu um número expressivo de votos, mesmo por parte 

daquele que admiram seu trabalho. Em outras palavras, os ouvintes consomem o 



assistencialismo, e elege o responsável por esta possibilidade de dar a voz a quem se sente 

valorizado pelo programa. 

 

Ouvintes Esporádicos: Este contexto, apesar de analisado através de ouvintes do 

programa, traz contrastes ainda maiores, quando a uma possível colaboração do programa na 

campanha política de Maciel. Enquanto alguns acreditam que este fato ocorreu, outros ouvintes 

afirmam que isto foi providencial para a sua eleição. O professor entrevistado, dentro deste 

grupo de ouvintes, é um deles: 

 
“O assistencialismo ele existe, mas isto não significa que só porque ele é feito, que o 
apresentador precisa ingressar na política. Se ele se candidatou e foi eleito, é porque 
sabia que possuía grande audiência e que muitos de seus ouvintes o apoiariam. Com 
certeza o programa não só alavancou a campanha como o elegeu” 

 

O empresário foi menos enfático, porém, acredita que o próprio assistencialismo é a 

chave para a campanha: 

“Eu acredito que o programa seja importante para a sociedade, principalmente para 
aqueles que necessitam de algum apoio. No entanto, esse tipo de ajuda colabora para 
que as pessoas votem nele e por conseqüência, se torna a causa do voto” 

 

Observa-se que neste contexto, começa-se a chegar ao ponto principal de análise da 

pesquisa, que é o assistencialismo no rádio, como processo atributo do rádio, mas que pode ser 

utilizado como outras ferramentas. Este grupo de ouvintes deixa claro, que não só o fato de 

Maciel ser um homem da mídia, mas que o processo assistencialista o ajudou na campanha de 

2004, quando se tornou o vereador mais votado da história. O que contrasta com a opinião dos 

ouvintes freqüentes, que apesar de acharem que exista a possibilidade de ter ajudado na sua 

campanha, o formato do programa, eles consideram o apresentador um servidor social, que de 

certa forma, os representa no plenário, quando afirmam que ele faz algo, e ou outros não. Uma 

vez que se sentem parte do programa, sentem-se representados no plenário pela figura do 

apresentador, o que torna outro aspecto de recepção do programa. Os ouvintes esporádicos já 

demonstram uma espécie de não aprovação do fato, pois não se sentem inseridos no processo de 

assistencialismo, uma vez que não se tornam parte de maneira atuante, o que de certa forma, não 

os sensibilizam com o ‘fazer’ de Maciel a sociedade, afirmado pelo apresentador no capítulo 



anterior. O que demonstra um começo de diferenciação na forma de analisar o assistencialismo, 

por parte dos dois grupos. 

 

 4.2.5 A posição do ouvinte quanto aos “homens da mídia” lançarem-se na vida política e a um 

possível voto por parte deles a estas pessoas relacionadas 

 

Ouvintes Freqüentes: Neste aspecto, os ouvintes deste grupo entrevistado não 

apresentaram qualquer rejeição quanto à inserção na vida política, por parte de pessoas ligadas a 

mídia. O que remete certa defesa, ao ingresso de João Carlos Maciel no plenário em 2004, 

podendo significar inclusive, os votos de alguns dos ouvintes citados, que não abriram 

explicitamente em que votaram, mas não se opuseram quanto a votar em quem faz parte da 

mídia.  

O aposentado é um dos que não vê problemas neste contexto: 

“Porque que eles não vão poder se eleger? Só porque estão no rádio, mas e daí? Se 
fazem alguma coisa pela gente é o que importa. Eu não teria problema nenhum em 
votar neles, não acho errado. Errado é entrar lá e roubar como muitos fazem, isso que 
tinha que ser proibido” 

 

O estudante dividiu a mesma opinião: 

“Se o cara faz pelo povo, não importa se ele vem do rádio ou da TV. Quantos que já 
pediram pro Silvio Santos se candidatar a presidente. Se ele fosse candidato ganhava, e 
garanto que fazia mais que esses que estão aí. Não vejo problema, pelo contrário, se 
ele mostra que faz, ajuda na hora de escolher” 

 

Em termos de unanimidade sobre algum aspecto, esse item foi o destaque na análise 

referente a este grupo. Nenhum entrevistado alegou não aceitar a idéia de uma pessoa que se seja 

vinculada algum tipo de mídia pudesse ingressar na política. O que se torna um ponto a ser 

refletido é o que significa “ele faz”. A promoção do assistencialismo pode ser aprovado pelos 

ouvintes, como configurado nesta parte da entrevista. No entanto, se torna importante levantar a 

discussão desta forma de recepção do produto, em que está inserido o apresentador, uma vez que 

como político, ele possui diversas responsabilidades, como por exemplo, criar projetos de lei, 

que sejam de interesse da população. O ato de ser um elo entre aqueles que precisam de algo, e 

aqueles que podem doar, não significa ser um político correto, o que pode se tornar uma 

confusão na cabeça dos ouvintes, em consumir o produto, como forma de alento, e concluir que 



o causador desta possibilidade é o Maciel e não o rádio. Deixando como último aspecto a ser 

abordado, se o apresentador se beneficia de alguma forma deste assistencialismo.    

 

Ouvintes Esporádicos: Em contraponto, este grupo divergiu bastante sobre este assunto. 

Enquanto alguns não vêem problema em um homem da mídia entrar para a política, outros já se 

mostraram bastante contrariados, como é o caso do motorista: 

“Se eu fosse me candidatar a prefeito, que chance eu teria contra um cara que nem o 
Maciel, por exemplo? Ele tem o rádio a favor dele, está o tempo todo em evidência, e 
eu acabo não tendo chances contra ele. Não acho justo. Acho que quem fosse 
concorrer teria que ficar no mínimo dois anos longe do rádio, ou de qualquer outra 
forma de destaque, para pode entrar na política” 

 

Já a costureira pensa de forma diferente do motorista: 

“Eu não vejo problema. Porque o que tem de político sujo hoje em dia. Se ele é bom, 
porque não votar nele. Só porque ele é da mídia? Agora o não pode é ganhar eleição 
em cima das custas dos outros. Daí eu já não sei o que responder. Eu já votei em gente 
da mídia, mas não no Maciel. Gosto do programa dele, mas não acho certo isso” 

 

A pesquisa começa agregar dados com o seu aspecto principal, em que os ouvintes já 

começam deixar bem claro, as suas diferentes formas de recepção não só ao programa, quanto à 

imagem do apresentador. Observa-se que aqueles que o escutam diariamente, possuem um 

vínculo maior com o radialista, comparados ao que escutam de forma aleatória. Em resumo, este 

último grupo analisado não se mostra confortável com a inserção do apresentador radiofônico na 

política. Alguns por acharem que ele se beneficia por estar na mídia, outros porque são contra a 

promoção do assistencialismo, o que deixa o assunto aberto para o último tema, que é 

exatamente a utilização deste serviço no programa de Maciel. 

 

 4.2.6 Sobre o assistencialismo no programa de Maciel. Se existe na opinião dos ouvintes, algum 

beneficio ao apresentador, além o de ajudar as pessoas 

 

Antes de dividir a respostas dos dois grupos de ouvintes, se torna importante ressaltar 

que este é o principal objetivo da pesquisa, averiguar se o assistencialismo no rádio, constatado 

no programa de João Carlos Maciel, na opinião dos ouvintes, possui algum outro foco, do que 

possibilitar em diversos aspectos, a inserção do público na sociedade, através da comunicação 



comunitária, da função social e utilidade pública. Faz-se necessário, uma atenção maior para esta 

análise, pois boa parte da conclusão tende a ser extraído deste tema. 

 

Ouvintes Freqüentes: Como já citado anteriormente, este grupo por possuir uma 

‘convivência’ diária com o apresentador, de certa forma, o defendem em certos aspectos, 

principalmente pelo assistencialismo, uma vez que a grande maioria deste grupo, de alguma 

forma já participou ou participa do processo. No entanto, não são todos que pensam que o 

apresentador não possui algum outro interesse, no formato da produção. O que ocorre de forma 

unânime, é que todos se dizem satisfeitos com o trabalho realizado, mas alguns acreditam que 

pode haver alguns benefícios à figura do Maciel. 

A motociclista descreve o assistencialismo assim: 

“Cá entre nós, a gente sabe que ele é um político. Se não, por que ele teria se 
candidatado? Então é lógico que pos trás de todo esse trabalho, existe outras intenções. 
Mas eu acho que apesar disso, o trabalho é bom. Fazer o que se ele se promove com 
isso? Eu quando posso, sempre ajudo as pessoas que pedem algo no programa. O resto 
é resto. O que tem de gente que não faz nada e se elege igual. Não me importo muito 
com isso, mesmo sabendo que ocorre uma propaganda dele, em cima da minha ajuda” 

 

A empresária pensa semelhante: 

“De bobo o Maciel não tem nada. Dizer que ele é ingênuo e que tudo não passa de uma 
coincidência, ou então, que não foram os ouvintes que o elegeram seria mentir. Mas o 
trabalho dele é bom, as pessoas se sentem amparadas e não tem como negar que todos 
ouvintes são ouvidos por ele. Não é algo selecionado para dar Ibope” 

 

Já o catador de papel o defende com a sua gratidão: 

“Ele já me ajudou mais de uma vez com remédios e hoje estou aqui por causa dele. Eu 
voto e sempre vou votar nele. Ele é bom pras pessoas pobres, não é que nem esses 
políticos que sai apertando a mão das pessoas e não fazem nada, e depois que tão lá, 
viram a cara na rua. Ele já ajudou minha mãe também e tomara que ele fique por 
muitos anos como político” 

 

O que remete o ponto alvo da pesquisa, não analisar o programa, ou as conseqüências do 

que é realizado, sem antes averiguar o ponto de vista dos ouvintes. Observa-se que este grupo de 

ouvintes assíduos, mesmo aqueles que acreditam que exista algum beneficio com o programa na 

carreira política do apresentador, ressaltam o trabalho realizado, de certa forma, diferenciado por 

eles em relação aos demais, uma vez que não é o único programa do gênero no município e 

região.  



Isto só confirma o aspecto explorado na teoria da recepção, que a forma de consumo da 

mídia não se dá de forma massiva, e sim, de forma diferenciada em cada individuo, mesmo que 

os reflexos sejam semelhantes. No que diz respeito ao assistencialismo, fica evidente que são os 

ouvintes que participam com doações e ajudam os demais no anonimato, e que isso acaba 

enfocando ou destacando a figura do apresentador. No entanto, o momento político no país, a 

incredibilidade com os governantes brasileiros, faz com que atos nada relacionados ao cargo 

político, ou seja, o que é realizado no programa, que não possui ligação alguma com as tarefas 

como vereador na cidade, não impede o desejo do público em colocar aquela figura, 

caracterizada como aquela que ajuda, no poder legislativo. 

O que se analisa, é que mesmo havendo a opinião dos ouvintes que existe por parte do 

apresentador, interesses pessoais com o assistencialismo, eles recepcionam o programa como 

forma de amparo, ou seja, possuindo um objetivo de consumi-lo, de escutá-lo, com finalidades 

singulares. No entanto, não existe uma restrição a segundas intenções com o assistencialismo, 

caso isso exista, por conseqüência, a candidatura do apresentador, mesmo que este ato seja 

criticado por outras pessoas, é aprovado por este grupo de ouvintes. 

 

Ouvintes Esporádicos: Neste último item analisado, como principal objetivo desta 

pesquisa, se torna claro a importância em dividir os dois grupos de ouvintes, uma vez que todos 

consomem o programa, mas de forma diferenciada, não só pelas singularidades de cada 

individuo, mas neste caso, pelo vínculo criado com o programa e apresentador de formas 

distintas pelos dois grupos. 

Neste último item avaliado, o grupo, de forma unânime, demonstrou contrariedade ao 

assistencialismo do programa, no que diz respeito ao uso deste artifício, somada a sua 

candidatura. Como opina a estudante: 

“Se eu for ajudar o programa, é a mim ou ao apresentador que as pessoas ficam 
agradecidas? Então só em explicar isso, já se sabe que há benefícios com o 
assistencialismo. Se ele só quisesse ajudar, por ajudar, porque se candidatou? O 
programa é interessante, possui bastante atrações distintas, mas eu separo o programa 
do apresentador”   

 

O advogado possui um olhar semelhante sobre o tema questionado: 

“É preciso avaliar uma série de elementos, antes de simplesmente achar uma definição 
sobre o assistencialismo. Hoje à pobreza no país, e os problemas sociais tomaram 
conta. O que abre espaço para trabalhos de apoio, em que a mídia possui um papel 
importante, e corretamente precisa exercê-lo. Isto abre as portas para algumas pessoas 



utilizarem este artifício para se promover, em cima das necessidades dos outros. Não 
se podem afirmar as intenções do apresentador, mas as ações, sim. Fica claro que ao 
ingressar na política após alguns anos de programa, e continuar o fazendo sendo um 
participante do plenário faz com que ele se promova através do programa em si, e 
conquiste os ouvintes com o assistencialismo” 

 

O que remete a uma forma distinta de consumo da idéia deste grupo de ouvintes, quanto 

ao assistencialismo realizado no programa João Carlos Maciel, comparado aos ouvintes 

freqüentes. Se eles escutam o programa, mesmo que de forma aleatória, é porque de certa forma 

aprovam o produto, ou seja, o consomem quando possível. No entanto, esta forma de consumo é 

relacionando às atrações variadas do programa, não a um vínculo direto com o apresentador, 

uma vez que reconhecem a existência do assistencialismo, mas não participam diretamente deste 

processo, e desta forma, analisam como de interesse pessoal do radialista, o uso desta ação. 

Contudo, pode-se observar que se os ouvintes analisam a possibilidade de usos pessoais, ou de 

benefícios com o assistencialismo, mas afirma que este processo existe em beneficio também aos 

ouvintes que utilizam deste meio, sendo assim, não ‘condenam’ o uso do assistencialismo no 

programa, mas sim uma possível promoção do apresentador, desta característica significativa do 

veículo rádio.  

Com base nestes relatos é que pode se chegar a uma constatação da forma de recepção 

dos ouvintes, sobre o assistencialismo ligado ao objeto de estudo e o seu ingresso na vida 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De forma geral, é importante ressaltar a importância do rádio, dentro das suas 

características, como veículo que possibilita uma interação social entre as pessoas, assim como 

uma mídia que possibilita dar a voz a uma sociedade e ao mesmo tempo, abranger milhões de 

pessoas, sem perder a característica intimista, de causar uma relação próxima entre o ouvinte e o 

rádio. 

 No aspecto da função social, este assistencialismo tão enfocado nesta pesquisa, 

possibilita um leque de discussões sobre a sua importância, assim como as suas conseqüências. 

O Programa “João Carlos Maciel: O Homem Alegria do Rádio” permitiu uma série de 

constatações sobre os elementos radiofônicos, singulares desta mídia, inseridos no seu programa. 

No entanto, é preciso ressaltar que é realizado um trabalho social em seus quadros, que permite o 

debate social, assim como ajudar os ouvintes que pedem auxílio, atendidos por outros 

espectadores. Trabalho este, realizado não só em seu programa, como durante outros períodos 

em sua sede, onde ficam prateleiras de remédios e doações das mais distintas. 



Percebe-se que aqueles que recorrem ao programa, com o intuito principal de 

acompanhar o assistencialismo, possuem um vínculo com a figura do apresentador, que 

simboliza, entre outras coisas, um reconhecimento pelo trabalho prestado a sociedade.  

Porém, não se pode deixar de salientar a vasta audiência atingida pelo programa, sendo 

considerado um dos líderes do horário. Com isto, ressaltar a importância da responsabilidade do 

apresentador como emissor de opinião. Responsabilidade esta, que pode ser criticada, quando 

flagrado o uso do programa, para falar de projetos políticos e também para criticar a oposição, 

como constatado em gravações. Uma vez que o apresentador diz diferenciar as duas funções, não 

se pode usar um programa popular, que exerce um papel social significativo, para exibir projetos 

pessoais ou políticos, como forma de promoção. Se ao mesmo tempo em que o rádio possui 

características de apoio a sociedade, é preciso que exista uma conscientização e reflexão sobre o 

uso deste veículo, para que os fins sejam de cumprir a sua função, como uma mídia que possui 

suas características e obrigações, não como fortalecedor de opiniões pessoais e promoções de 

figuras políticas. 

Neste aspecto, se insere a participação do público, que faz parte de todo o processo do 

programa, que através de sua audiência, e principalmente inserção, possibilita a troca de idéias e 

colaborações, que não poderia ser exercidos sem os ouvintes. Uma observação que poder 

realizada, quanto a esta participação de ajuda. O rádio e o apresentador são os meios que 

proporcionam a ligação daqueles que precisam de algum tipo de apoio ou ajuda, através dos 

ouvintes que estão dispostos a ajudar. Uma vez que os ouvintes freqüentes salientam que o 

apresentador “faz” por eles, é preciso conscientizar que o mesmo, é apenas um instrumento de 

união entre os ouvintes, que se ajudam, consolam, debatem e até mesmo divergem em prol de 

alguma causa. Sendo assim, não é o Maciel que faz, mas sim os ouvintes através do seu 

programa. Feito esta ressalva, para salientar que a sua missão como apresentador de um 

programa assistencialista, não se compara com as suas funções como político.  

Uma vez que os ouvintes acreditam que ele faça algo e outros não, é preciso refletir em 

que contexto está sendo comparado este “fazer”. Afinal, Maciel faz mais como político, do que 

os demais? Difícil afirmar, mas a sua participação na mídia com um programa assistencialista 

pode aludir os ouvintes a pensarem assim. 



No aspecto da freqüência em que os ouvintes acompanham o programa, se torna evidente 

as diferenças de percepção sobre o objeto de estudo, quanto ao vínculo que possuem e como 

consomem o produto, no caso, o programa de João Carlos Maciel. 

Percebe-se que aqueles que possuem uma participação constante no processo 

assistencialista, mesmo que de forma indireta, aprovam e promovem o trabalho realizado pelo 

apresentador, quanto ao tema assistencialismo. Na concepção deste grupo, fica evidente que os 

ouvintes relacionam o assistencialismo ao apresentador, e mesmo achando que possa haver 

interesses pessoais, dão créditos ao apresentador para que ele prossiga na carreira política e no 

rádio.  

Aspecto diferenciado pelo grupo de ouvintes esporádicos, que por possuírem um vínculo 

menor, não negam a importância do assistencialismo na sociedade, mas não vinculam este 

trabalho como mérito do apresentador, na maior parte das opiniões prestadas. A posição do 

grupo é quanto a uma boa apresentação dos quadros, por parte do apresentador, que o diferencia 

dos demais. No entanto, não aprovam a sua participação política, remetendo a interpretação de 

que a sua ascensão nas eleições se deve não só ao programa, mas ao assistencialismo inserido 

dentro do contexto. 

Entretanto, se torna importante ressaltar que a divisão dos grupos de ouvintes permite 

averiguar diferenças nas opiniões, quanto ao vínculo do programa, que possibilita futuras 

discussões e estudos sobre as diferentes formas de recepção de um mesmo objeto de estudo. No 

entanto, cabe concluir que por parte dos ouvintes, de uma forma geral, existem benefícios do 

assistencialismo ao apresentador, que não cabe ao pesquisador julgar, mas que servem como 

parâmetro para reflexões sobre a mídia radiofônica, dentro do aspecto do seu papel social, e os 

usos deste artifício por pessoas ligadas ao meio político. 

   O estudo de recepção sobre o programa possibilita perceber diversas nuances em 

percepções e opiniões por parte dos ouvintes, mas também discussões e reflexões sobre a 

importância do papel social do rádio e os usos deste serviço social.  

Contudo, não se pode afirmar que o apresentador age de ma fé através do programa, 

assim como os tipos de interesses pessoais que poderiam existir na sua inserção da vida política, 

após anos de apresentação do programa, se tornando o vereador com o maior número de votos 

da história do município. No entanto, pode-se concluir que há o uso do assistencialismo, que 

beneficia diversos ouvintes, e que possibilita um leque de outras diversas discussões sobre o 



tema. De um modo geral, a conclusão é delimitada pela opinião dos ouvintes, que nos leva a 

acreditar que possa existir muito mais do que um ato de assistencialismo no programa, mas sim 

um complexo número de ações e ramificações de interesses que se confundem entre o objeto de 

estudo, o programa de João Carlos Maciel, e as características específicas da mídia radiofônica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O período acadêmico reserva muitos questionamentos e pensamentos, que através dos 

quatro anos de formação, são praticamente insolucionáveis dentro daquilo que é oferecido como 

material didático. Porém, há opções de trabalhos, que oferecem aprimorar o conhecimento e 

sanar muitas destas dúvidas, como a complexidade do jornalismo e os diferentes tipos de mídia, 

como neste caso de estudo, o programa de João Carlos Maciel.  



É uma etapa do aprendizado e da formação, que possibilita através de um orientador e as 

diversas teorias da área, compreender diversos fragmentos que compõe a tarefa de um 

pesquisador e acadêmico. 

O projeto serve como experiência e aprendizado na vida do acadêmico que pretende se 

lançar na difícil tarefa de pesquisar e contribuir para a área de atuação. Porém, é a grande 

oportunidade que existe de testar novos desafios, de colocar em prática o que foi assimilado 

durante o curso, e de conhecer novos métodos que separam a teoria e a prática. 

Esse trabalho empírico permite compreender as limitações de uma profissão e as 

diversidades que são impostas no dia-a-dia, muitas vezes não refletidas pela sociedade. Sendo 

assim, a iniciativa de realização do projeto, como trabalho de finalização do curso, permite não 

só um aperfeiçoamento na área de pesquisa, mas também acrescentar no campo da comunicação, 

uma pesquisa que traga reflexões e esclarecimentos para o mundo acadêmico e para a sociedade. 

São quatro anos de esforços, estudos, mas de grande ganho, inesquecível, que jamais 

poderá ser retirado da vida de um acadêmico: o conhecimento.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO A – ENTREVISTA COM O MACIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTA COM O MACIEL 
 
 
- Anteriormente ao programa atual, qual a sua história no rádio? 
 
- Como foi a construção e o desenvolvimento do programa? 
 
- Em que gênero radiofônico o Senhor classificaria o programa João Carlos Maciel? 
 
- A produção do programa, desde temas e pautas elaboradas são construídas a partir de 
aspecto? 
 
- Os ouvintes participam de alguma forma, na escolha dos temas apresentados? 
 
- Uma vez que o senhor está inserido também no campo político, qual o critério de seleção 
de notícias do campo, uma vez que o senhor também corresponde por um partido político? 
 
- Que importância o programa obteve ou qual relação para a sua efetivação na vida 
política? 
 
- Se o apresentador acredita que exista algum benefício por ser um homem público, o fato 
de ter sido o vereador mais votado da história? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B – ENTREVISTA DE RECEPÇÃO COM OS OUVINTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTA DE RECEPÇÃO COM OS OUVINTES 

 
- Nome, idade, profissão? 
 
- Ouves o programa com que freqüência? Que parte do programa mais gostas? 
 
- Como tu classificas o programa?(noticiário, humorístico) 
 
- Conhece alguém pelo qual o programa já fez, ou especificamente pelo teu bairro, ou 
especificamente por ti, ou alguém que ajudou através do programa? 
 
- O programa é bom? Se ele é bom, é porque o rádio proporciona este tipo de programa? 
Ou porque é o apresentador o Maciel que faz o programa ser bom? 
 
- Este tipo de programa, do ponto assistencialista, é importante pra você? 
 
- Você acredita que o assistencialismo no programa, ou seja, a ajuda as pessoas através do 
programa, possa ter promovido a campanha política do Maciel a se eleger em 2004? 
 
- Você é contra ou a favor de quem faz esse tipo de programa no rádio ou em qualquer 
outra mídia, se candidate? 
 
- Votaste ou votaria em uma pessoa, que antes de ser político, fez parte da mídia por anos ? 
 
- O assistencialismo inserido no programa pode beneficiar o apresentador a conseguir 
votos? Ou ele visa somente ajudar os ouvintes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


