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RESUMO 
 

O objetivo do presente estudo é mapear os dados teóricos e de campo referentes à realidade 
do jornalismo nas emissoras comunitárias da região central do estado. Como justificativa da 
realização da pesquisa, está o ineditismo do tema e a escassez de referenciais teóricos e 
práticos sobre pesquisa em comunicação comunitária, no interior do Rio Grande do Sul. 
Esse delineamento das características está embasado através da aplicação de questionários 
juntos aos receptores, produtores e diretores das emissoras e, também, através da 
observação participante da realidade de cada um dos veículos que compõem o estudo. Para 
alcançar nosso objetivo inicial, a descrição do fenômeno rádio comunitária e jornalismo 
radiofônico propomos um levantamento histórico do veículo desde suas origens mundiais, 
início das transmissões no Brasil, atuação em nosso estado, primeiras experiências santa-
marienses, até a explanação pormenorizada do surgimento e características das rádios 
comunitárias. Todos esses aspectos intrinsecamente relacionados com o jornalismo 
comunitário em rádio. Além de questões teóricas do jornalismo, referentes aos estudos 
sobre critérios de noticiabilidade e valores-notícia, rotinas de produção, teoria do 
gatekeeper, sob a ótica comunitária. Finalizando a pesquisa, descrevemos a realidade 
encontrada junto aos meios selecionados em função do referencial teórico proposto durante 
a construção do estudo.    
 
Palavras-chave: Rádio. Jornalismo. Comunidade. 
 
Abstract 

 

The objective of this work is to identify theoreticians and practices data referring to the real 
journalism in the communitarians’ stations of the state’ central areas. As justification for 
the realization of the research, there are an unknown subject and the theoreticians and 
practices references scarcity about the research of community communication, in the 
interior of Rio Grande do Sul state. This delineation of characteristics is based through the 
questionnaire application with the receivers, producers and sender directors and, through 
the participant observation of the reality of each one of the vehicles that composes the 
study. To reach the initial objective, the communitarian radio and radio phonic journalism 
phenomenon description   we propose an historic survey of the vehicle since his world’s 
origin, the beginning of the transmissions in Brazil, the actuation on our state, first 
experiences in Santa Maria, even the detailed explanation of sprouting and the 
characteristics of communitarians radios. All these aspects have relation with the 
communitarian journalism in radio. Beyond the theoreticians questions of journalism, 
referring to the studies about the news-propagation and values-news, production routines, 
gatekeeper theory, by the communitarian view. Finishing the research, describing the 
reality found together to the ways selected in function of the theoretician referential 
proposed during the study’s construction.     
 
 
Keywords: Radio. Journalism. Community.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 NA SINTONIA DAS ONDAS CIDADÃS 

 

O costume de sintonizar rádios há mais de 80 anos, faz parte da cultura brasileira. 

As articulações que culminaram na abertura de legislação específica para rádios 

comunitárias, são descendentes da necessidade que o povo tem de se fazer ouvir. Foram as 

rádios livres, pequenas emissoras não regulamentas por Lei, que impulsionaram todo esse 

processo.       

Em forma de clubes e sociedades, como a pioneira Rádio Clube do Brasil do Rio de 

Janeiro, o rádio começa a ser consumido pelas massas, através das quais ganhou força e 

prestígio.    

A transformação da forma de se “fazer” rádio no país decorre da união das 

sociedades com a indústria fonográfica. Foi através da inserção publicitária que o rádio 

ampliou seu publico, além da elite agora para as massas. 

Com a evolução das tecnologias, o canal começa a buscar suas especificidades. A 

segmentação ganha espaço nas grades de programação. As rádios iniciam um processo de 

seleção de seu público. Surgem emissoras com perfis jovens, com programação musical 

específica, criação de redes de comunicação, rádios jornalísticas, e as de perfil popular, 

com programas de auditório. 

Sua linguagem passa a utilizar elementos como a voz humana, a música, o uso do 

silêncio aliado a voz e efeitos sonoros que quando combinados, possuem um objetivo de 

alcance e entendimento da mensagem.  

Mas o emprego do rádio vai muito além das expectativas que podemos criar em 

torno do veículo. Sua abrangência e instantaneidade nos permitem uma gama de 

possibilidades, ainda em fase de descoberta. A cada dia são novas as utilizações de sua 

força. 

A segmentação comunitária (RadCom) é exemplo disso. Hoje, estimativas dão 

conta de que essas emissoras já ocupam milhares de canais de comunicação em todo país. 

Além da mobilização de pequenos grupos sociais em busca da democratização dos meios, 



 

2 

um outro fator teria influenciado decisivamente para a arrancada dos veículos comunitários: 

a aprovação da Lei 9.612 sobre o serviço de radiodifusão de baixa potência, que ampara 

legalmente essas emissoras.    

É importante a descrição do fenômeno para avaliar a relevância das informações 

propostas para seu público alvo, levando em conta os aspectos culturais da região onde a 

emissora está inserida. Além da constatação do cumprimento ou descumprimento das 

determinações que regulamentam o serviço de RadCom no país. 

Como foco da problemática gerada na nossa visão, a partir da legislação que vigora 

sobre o serviço de radiodifusão comunitária, de que maneira as determinações são ou não 

evidenciadas nas rádios comunitárias do interior do Rio Grande do Sul? 

Dessa problematização, outras decorrentes deverão ser respondidas no estudo: como 

são feitos esses programas jornalísticos que são levados ao ar? Qual é o espaço destinado 

para essas atrações? Por e para quem são feitos esses informativos? Se realmente são 

planejados para a realidade da determinada comunidade, além da constatação se seu espaço 

de veiculação é suficiente.  

A justificativa pela escolha do tema, está relacionada com a proeminência do estudo 

desses aspectos da comunicação em rádios comunitárias, uma vez que esse campo se 

configura como um novo canal, e seu estudo, ainda é pouco aprofundado em relação às 

questões levantadas pela nossa problemática.  

Por se tratar de uma experiência nova em relação às pesquisas em comunicação, 

nosso trabalho pretende abordar em profundidade o levantamento de questões pertinentes 

ao tema. A própria definição da expressão “rádio comunitária”, bem como suas conquistas 

em relação à democratização dos espaços midiáticos, e suas especificidades. 

A proposta deste estudo é realizar uma descrição dos pontos chave dessa prática, 

proporcionando uma base para o entendimento do fenômeno comunicacional dessas rádios 

na região central do Estado. Além de fornecer subsídios para o mapeamento do campo, 

revelando os novos meios de publicização da informação, e a descoberta de recentes nichos 

de atuação para acadêmicos e profissionais da comunicação.  

Isto posto, a descrição do fenômeno rádio comunitária, um estudo das grades das 

emissoras do interior do Rio Grande do Sul, pretende apresentar dados referentes a essa 

nova tendência do meio radiofônico. 
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Assim sendo, o presente estudo tem como propósito pesquisar e descrever esses 

dados teóricos e de campo sobre jornalismo e comunicação comunitária. Interpretá-los e 

discuti-los, analisando de que maneira o jornalismo comunitário é apurado. De que forma 

ele pode contribuir para o desenvolvimento cultural da comunidade, na abordagem de 

questões não exploradas pelas grandes mídias locais. 

Além dessas demandas, verificar como o jornalismo está sendo inserido nas grades 

de programação das rádios comunitárias do interior do Rio Grande do Sul, de modo a 

compreender se elas estão privilegiando os aspectos constantes na Lei que regulamenta a 

atividade. Oportunizando espaços para que jornalistas e radialistas possam aperfeiçoar suas 

atividades profissionais e permitir a capacitação aos cidadãos no exercício do direito de 

expressão. 

Em nosso último capítulo, “A realidade das emissoras comunitárias da região 

central do Estado: estudos de caso”, descrevemos os aspectos intrínsecos na elaboração 

desses programas jornalísticos. Sua forma, conteúdo, veiculação e processos de apuração 

das notícias. Essa etapa ocorre através do detalhamento do espaço destinado a eles dentro 

das grades de programação das emissoras comunitárias, destacando os critérios de 

noticiabilidade e apuração dos fatos.  

A pertinência do estudo proposto se prova através da constatação de que no Brasil, a 

mídia comunitária inicia um progressivo processo de popularização. Essa identificação com 

o público pode ser observada através de seus níveis de audiência. As rádios comunitárias 

passam a disputar a briga pela conquista de espectadores com canais televisivos e as 

próprias rádios comerciais. 

Esses são alguns dos motivos, que ilustram o levantamento dos dados referentes às 

cinco emissoras selecionadas em nosso estudo, fornecendo parâmetros que auxiliem na 

compreensão do estudo do perfil das rádios comunitárias da nossa região. Além de revelar 

sua contribuição para o desenvolvimento cultural da região na qual estamos inseridos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

                          

2.1 - A HISTÓRIA DO RÁDIO 

 

2.1.1 - A radiodifusão no mundo 

 

A mídia rádio como conhecemos hoje, apesar de ter mais de oitenta anos, pode ter 

seu desenvolvimento creditado entre 1850 e 1900 através de ferramentas de comunicação 

como a telegrafia com fio, a telegrafia sem fio e a radiocomunicação em geral. Segundo 

Federico (1982, p.11), sua origem “localiza-se mais precisamente em 1896, quando da 

primeira transmissão do sem fio (ainda emitido em código MORSE)” 1. 

Como catalisador do desenvolvimento das tecnologias da radiodifusão sonora2, 

podemos destacar a necessidade da comunicação em alto mar e a conquista de novos 

mercados para a produção industrial. Federico (1982, p.12) aponta que outro fator de forte 

influência, foi a concorrência entre as nações, travada pela Inglaterra através da hegemonia 

de Marconi3, instalando seus equipamentos de radiocomunicação nos navios ingleses, e nos 

Estados Unidos, que igualmente necessitavam dos equipamentos em sua frota: 

 

Durante a Primeira guerra mundial a Marinha americana intensificou a pesquisa e 
desenvolvimento dos vários projetos da área e, nessa época, muitos dos 
progressos foram por ela alcançados. Um fator restritivo da guerra foi o 
congelamento da atividade privada, pois as firmas foram desautorizadas a efetivar 
experimentos laboratoriais e a desenvolverem equipamentos que não os 
previamente autorizados e encomendados pela marinha, mormente transmissores 
de rádio.  

 

Após o fim da guerra, a indústria eletroeletrônica acelerou as pesquisas e iniciou os 

primeiros projetos de radiocomunicação, tendo à frente dessa grande e inovadora etapa, as 

empresas Westinghouse com a instalação da primeira estação de rádio, a KDKA montada 

                                                           
1 Embora em 1983 o Pe.Landell de Moura tenha feito transmissões de telegrafia sem fio antes de Marconi, 
não teve a primazia do invento por falta de patente em tempo hábil. 
2 Desta forma, utiliza-se a expressão radiodifusão sonora no sentido de rádio, correspondendo à transmissão 
de sons usando os princípios do eletromagnetismo, quando isto se dá de forma aberta massiva. A televisão, 
por exemplo, constitui-se em radiodifusão de som e imagem. (FERRARETTO, 2001 p.23) 
3 Surge em 1896 Guglielmo Marconi, utilizando um oscilador tipo “Hertz” e um conversor de “Branly-
Popoff”, realiza a transmissão e recepção de sinais a pequena distância em 1896. 
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dentro do seu próprio parque industrial, a GE e a mundialmente conhecida empresa de 

telefonia, a AT&T. 

Em outubro de 1917, surge a RCA, empresa formada pela união das três pioneiras 

da radiodifusão, que adquiriram a American Marconi. A RCA cresce com o apoio e o 

financiamento da Marinha americana, sendo através dela, privilegiada com os contratos e 

concessões da época. A partir dessa fase de encanto e descoberta da radiodifusão no 

mundo, inicia-se uma corrida frenética de curiosos e adeptos no intuito de se constituírem 

emissores. Essa invasão de ondas sonoras fez com que em um curto intervalo de tempo, 

ocorresse um enorme congestionamento do espectro eletromagnético4. Esse inchaço do 

espectro gerou um processo de múltiplas interferências, o que trouxe prejuízo às 

comunicações das emissoras amadoras, grandes grupos comerciais, e até mesmo, as 

mediações entre a costa marítima e os próprios navios. 

Para Federico (1982, p.11) ajudou ainda, para este embaraço das freqüências5, as 

emissões telegráficas sem fio, que da mesma forma como as emissões radiofônicas, ainda 

não possuíam regras e faixas específicas de irradiação. 

 

Um dos aspectos que teve que ser considerado de imediato foi a necessidade da 
distribuição das freqüências e da abrangência do sinal emitido pelas emissoras, 
não só em territórios nacionais, mas principalmente com a ultrapassagem desse 
sinal além das fronteiras.  

 

Assim, como forma de organizar e regulamentar as emissões nas mais diversas 

formas e destinos, a solução encontrada foi a divisão do espectro de freqüências em faixas 

de utilização determinadas. Essa regulamentação ficou a cargo dos governos, que passaram 

a distribuir e controlar as emissões de licenças de funcionamento de emissoras de 

radiodifusão. 

Posteriormente, com o crescimento e a inovação do ramo, foram criados órgãos 

específicos e definida uma legislação para o serviço de radiodifusão. A partir desse 

                                                           
4 O espectro eletromagnético é a distribuição da intensidade da radiação eletromagnética com relação ao seu 
comprimento de onda ou freqüência. (SEPAC – Serviço à Pastoral da Comunicação: Rádio: a arte de falar e 
ouvir: (laboratório), 2003, p.68).  
5 Número de oscilações ou vibrações de um movimento periódico numa determinada unidade de tempo. É o 
número de vibrações por segundo de uma onda ou uma corrente alternada, medindo em hertz (1Hz = 
1.000.000 Hz) e gigahertz (1GHz = 1.000.000.000 Hz). (SEPAC – Serviço à Pastoral da Comunicação: 
Rádio: a arte de falar e ouvir: (laboratório), 2003, p.68). 
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momento, observa-se uma categorização em vários países das emissoras em relação as suas 

formas de exploração. Surgem os sistemas estatais comandados pela própria Nação; O 

sistema monopolístico, no qual a federação constitui uma empresa pública ou autoriza uma 

outra empresa privada a operar o veículo, e o sistema misto onde uma empresa privada alia-

se com uma entidade pública. E, por fim, o sistema comercial, que é sustentado pela 

publicidade e onde há um número determinado de canais pela Nação, incluindo concessões 

para os serviços educativos, podendo estes, serem públicos ou privados.  

Com esse novo quadro se configurando no setor de radiocomunicações, a 

Westinghouse decide ampliar suas atividades. E em 1922, em busca de novos mercados 

consumidores envia para o Brasil, para demonstração, duas estações de transmissão de 500 

watts. É o início da radiodifusão no país. 

 

2.1.2 - O surgimento do Rádio no Brasil 

 

Antes de falarmos da chegada das estações de rádio propriamente ditas, precisamos 

remeter-nos ao ano de 1883. Foi nesse ano, que o padre, cientista e engenheiro gaúcho, 

Roberto Landell de Moura, realiza a primeira transmissão de voz sem fio, em São Paulo, do 

alto da Avenida Paulista para o Alto de Sant'Ana, utilizando-se das ondas eletromagnéticas. 

E foi justamente esse experimento do padre Landell, que propiciou à Marinha Brasileira, 

em 1° de março de 1905, a realização de uma série de testes, através da telegrafia sem fio, e 

de mensagens no encouraçado Aquidaban.  

Voltando a 1922, a chegada das estações emissoras da Westinghouse ao Brasil, 

marca um novo período na história mundial do rádio. Naquele ano, o Brasil comemorava-se 

o centenário da Independência. Em São Paulo, acontecia a Semana de Arte Moderna. Foi 

justamente nas comemorações do centenário da Independência que o rádio teve sua estréia 

no país. E, sem dúvida, foi uma de suas participações mais gloriosas na sua história política 

e cultural. A transmissão do discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, marcou 

o ato. 
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Um ano mais tarde, é instalada a primeira6 emissora de rádio brasileira, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, também conhecida por Rádio Clube do Brasil (hoje Rádio 

MEC), fundada por Edgard Roquete Pinto7. Ele era um defensor da necessidade de se 

transmitir educação e cultura através do rádio. Hartmann e Mueller (1998, p.16) ressaltam 

que “o rádio nasce com função definida: educativa. Por isso, inúmeras emissoras irão 

chamar-se de “Rádio Cultura” ou “Rádio Educadora””. 

Embora o desejo de seu idealizador brasileiro fosse o de disseminar a cultura e a 

informação, inicialmente, o rádio foi privilégio da elite. Até meados de 1930, existiam 

apenas as chamadas rádios clubes ou rádios sociedades, como no caso da pioneira 

Sociedade do Rio de Janeiro. Essas sociedades estavam voltadas à programação elitista, 

pois era apenas essa classe que na época, tinha condições de buscar no exterior os 

receptores, caros e ainda pouco difundidos. Outro fator de extrema relevância era o insípido 

alcance das emissoras, que em geral, eram comandadas pela alta burguesia da época. Além 

de sustentar a emissora, a classe fornecia seus acervos sonoros, comumente de música 

clássica. 

Suas denominações utilizavam os termos “clube” ou “sociedade”, pois nasciam 

literalmente como clubes ou associações. Durante toda essa fase, o custeio das emissoras 

acontecia através do pagamento de mensalidades pelos proprietários dos receptores. Existia 

na época um forte apelo de idealizadores para que cada vez mais, a gama de ouvintes viesse 

a tornar-se “sócia” da emissora, contribuindo para mantê-la.   

Ainda na década de 20, o rádio funcionava sem fins lucrativos, sem o que 

chamamos hoje, de publicidade. Seu surgimento só dar-se-ia no ano de 1927, culminado 

com mais precisão, em 1930. Moreira (2000, p.28) afirma que “em 1932 é que o rádio 

recebeu autorização oficial para a veiculação de anúncios, através do Decreto-Lei 21.111”.  

 

2.1.3 - A era de ouro do rádio 

 

                                                           
6 Vários pesquisadores brasileiros afirmam que o estado de Pernambuco foi o primeiro na área de transmissão 
radiofônica, ao iniciar, em 1919, experiências com equipamentos de radiotelegrafia. (MOREIRA, 2000, P.21) 
7 Edgard Roquete Pinto era cientista e professor, e foi considerado o pai do rádio brasileiro. Em sua 
homenagem, em 25 de setembro, data em que nasceu, é comemorado o Dia Nacional da Radiodifusão. 
(FERRARETTO, 2001, p.95) 
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Com sua popularização e a transformação de associação em empresa, 

movimentando assim, a publicidade, o rádio transgride o papel de educador, e passa cada 

vez mais, a configurar-se como uma grande arma comercial. De forma lenta, o veículo se 

alia com as potentes indústrias fonográficas, substituindo progressivamente, o gosto culto 

da época pelo contexto massivo e popular que passa a assumir. A partir desse momento, 

acelera-se o processo de massificação com o acréscimo da publicidade. Por meio de sua 

busca constante pelas verbas dos anunciantes, o rádio no Brasil transforma-se em mass 

media
8.  

Para acompanhar esse rápido desenvolvimento, o rádio vai aos poucos, mudando 

sua estrutura, seguindo as tendências comerciais e as próprias exigências do mercado 

consumidor. O rádio torna-se, segundo Hartmann e Mueller (1998, p.17), uma grande 

empresa de comunicação, com uma estrutura jamais sonhada pelos seus idealizadores: 

 

Trata-se de uma empresa (A Noite) que investe na montagem da emissora dos 
sonhos para a época (estrutura fenomenal: 10 maestros, 124 músicos, 33 
locutores, 55 radioatores, 39 radioatrizes, 52 cantores, 44 cantoras, 18 produtores, 
13 repórteres, etc. 240 funcionários só na área administrativa), ou seja, surge às 
portas do Estado Novo um fenômeno de comunicação de massa cuja audiência 
era a mais ampla da época.  

 

Já no ano de 1936, surge a Rádio Nacional PRK-30, com uma proposta abrangente e 

um alcance mais amplo. A Rádio Nacional acaba tornando-se um marco na história do 

rádio brasileiro, atingindo uma fatia heterogênea da população através de seus programas 

de auditório, comédias e as famosas radionovelas, que invadem quantitativamente as 

emissoras.  De acordo com Hartmann e Mueller (1998, p.18), “a Rádio Nacional, por 

exemplo, em 1945, transmitia diariamente 14 novelas”. Era o início da popularização do 

rádio.  

Entre o final dos anos de 1930 e a primeira metade dos anos 1950, a emissora 

tornou-se uma das líderes em audiência, exportando parte de sua programação gravada e 

reprisando suas atrações em outras cidades do Brasil. 

                                                           
8 Mass media é o fenômeno popularmente abrasileirado pelo termo mídia, foi estabelecido pela Sociologia 
norte-americana para caracterizar o sistema de difusão cultural gerido pelas modernas empresas que 
comercializam informação e entretenimento. (MELO, 2003, p.137) 
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Já na década de 40, o número de emissoras ganha um acréscimo substancial de tal 

maneira, que surge a necessidade de diversificar a programação, para que os veículos 

pudessem lutar na busca pela audiência.  

Por ter assumido essa identidade popular, é que o rádio atinge hoje classes amplas e 

heterogêneas de ouvintes. Segundo Jung (2004, p.13), é “um veículo que alcança 96% do 

território nacional, a maior cobertura entre todos os meios de comunicação”.  

Em relação ao radiojornalismo, podemos destacar dois programas: O Repórter Esso
9 

que surge em 1941 e ficou durante vinte e sete anos no ar, levando aos seus ouvintes em 

primeira mão as principais notícias do Brasil e do mundo. Foi extinto em 31 de dezembro 

de 1968. O grande Jornal Falado Tupi aparece em 1942, e também foi pioneiro na 

introdução do jornalismo em rádio.     

Foi durante este período de apogeu do rádio que surgiu também, o Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - o Ibope.   

Ainda na década de 40, surgem as primeiras experiências nos Estados Unidos da 

freqüência modulada, a FM10. Esta nova modulação iria consolidar-se na década de 60, com 

a qual se conseguia uma qualidade infinitamente superior a AM, porém, com alcance bem 

mais restrito. Segundo Jung (2004, p. 46), “uma das pioneiras no Brasil foi a Difusora FM, 

dos Diários e Emissoras Associados, que entrou no ar a partir de 1970”. A nova tecnologia 

de transmissão do rádio foi utilizada inicialmente para “tocar música de consultório” 11, 

pois as FMs só podiam ser escutadas em aparelhos receptores importados. A história da 

primeira emissora a operar em FM no país diverge como em toda a história mundial do 

rádio. Levantamentos dão conta que antes mesmo da Difusora FM, a Rádio Imprensa Rio 

de Janeiro teria realizado emissões restritas a lojas e escritórios, cobrando uma taxa dos 

assinantes do serviço.  

                                                           
9 O Repórter Esso foi o noticiário de maior importância naquele tempo (...) Ele interrompia qualquer 
programa para dar uma notícia que fosse considerada de alta necessidade. (...) Daí o fato do repórter Esso ter 
criado uma credencial tão grande que, quando a guerra acabou – a Rádio Tupi foi para p ar anunciando que a 
guerra tinha acabado – ninguém acreditou porque o Repórter Esso não deu.  (FERRARETTO, 2001, p.128, 
apud Paulo Tapajós, BRITISH BROADCASTING CORPORATION. O Rádio no Brasil. Londres: Serviço 
Brasileiro da BBC, 1998. Sexto Programa da série) 
10 Transmissão de sinais pela modulação de freqüência das ondas. Permite a emissão e recepção de som em 
qualidade muito superior às em AM, por não sofrer interferências. As FMs operam em freqüências que 
variam de 87,5 à 108 MHz. Seu alcance, no entanto, é limitado a um raio máximo de150 Km. 
(FERRARETTO, 2001, p.67)  
11 (JUNG, 2004, p.45)  
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Destaque nesse período para a chegada da TV Tupi em 1950, que busca no rádio a 

maioria de seus profissionais para compor seu quadro técnico, e ainda copia em larga escala 

suas atrações, carregando consigo uma fatia considerável de publicidade. 

Mais tarde, a Telefunken do Brasil inicia o processo, ainda limitado, de fabricação 

de receptores FM. Leva aos ouvintes uma qualidade de som superior, abrangendo um 

público mais específico. O rádio FM torna-se o espaço ideal para a execução de música 

erudita. Já a partir de 1970, o rádio FM sofre uma grande influência da programação 

americana, o que proporciona ao veículo a sua expansão, deixando de ser ouvido apenas em 

lojas, escritórios e consultórios. A FM invade o mundo jovem. Outro importante aspecto na 

ascensão das FMs nos últimos anos, foi a presença de políticos. “Estima-se que 45% das 

emissoras do país estejam nas mãos de políticos”. 12 

A partir de 1980, o rádio entra num processo de modernização. As emissoras AMs13 

sofrem duros golpes. Os jovens de classe média da época passaram a ignorar as 

programações vigentes. Outro fator da derrocada do veículo foram as concessões de rádio e 

TV promovidas pelo governo, com distribuição de canais por interesses políticos, 

banalizando o meio e transformando-o em negócio rentável. 

Uma das saídas encontradas pelo veículo foi a segmentação de suas atividades. 

Segundo Hartmann e Mueller (1998, p.18) alguns especializaram-se em tocar música. 

Outros se aprofundaram no jornalismo e na prestação de serviços, buscando 

simultaneamente, uma identidade mais regional. 

 

E a grande saída para o rádio foi o surgimento no Brasil, em 1952, do transistor 
que vai revolucionar o mercado. Com ele fica mais fácil a vida do ouvinte, cai o 
custo do aparelho receptor e dinamiza toda a programação das emissoras. O 
radiojornalismo ganha impulso definitivo (Rádio Bandeirantes, 1954) e o rádio 
vai para as ruas com os estúdios móveis e meios de transmissão externos. A 
comunicação radiofônica torna-se mais ágil, noticiosa, de serviços. 

 

                                                           
12 Jornalismo em rádios católicas: o caso da Rádio Cultura (1110 AM) de Florianópolis in 
http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/bitstream/1904/17152/1/R1639-1.pdf acessado em 18 de 
novembro de 2006 
13 Transmissão de sinais pela modulação da amplitude das ondas, em freqüências que variam de 525 à 1.720 
kHz. Caracteriza-se por uma qualidade de som inferior à das emissoras em FM, porque os receptores AM 
sofrem interferência de fenômenos naturais, como raios, ou artificiais, como as provocadas por motores. As 
transmissões podem ser realizadas em ondas médias e curtas. (FERRARETTO, 2001, p.67) 
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Entre 1990 e 2000, o rádio volta a ganhar importância frente aos outros veículos de 

massa, principalmente a TV. Uma alternativa adotada pelas emissoras AMs frente à 

concorrência instaurada pela chegada da TV a partir dos anos 60, foi a implantação de um 

formato de programação baseada na prestação de serviços. Jornalismo e música. Segundo 

Moreira (2000, p.20) os anos 90 foram decisivos para a confirmação do veículo: 

 

Nos anos 90, o avanço tecnológico representado pelas transmissões via satélite 
resultou na formação e consolidação de redes nacionais e regionais de rádio. Em 
1999, existiam oito grandes redes radiofônicas no País, com mais de 20 emissoras 
cada. 

 

O rádio cai ao gosto da massa. Sua popularidade concede o ganho de novos aliados 

com o surgimento de pequenas emissoras nos bairros e periferias. Mais tarde, elas seriam 

reconhecidas e ganhariam uma legislação específica, as chamadas rádios comunitárias. 

 

2.1.4 - O Rádio no Rio Grande do Sul 

 

Ao falar sobre o rádio no Rio Grande do Sul, obrigatoriamente, temos que resgatar a 

história das rádios Guaíba e Gaúcha AM de Porto Alegre, e suas contribuições para a 

formação da Rede da Legalidade formada por Leonel Brizola no Estado.  

Porém, anterior a esse importante fato que marcou as transmissões no Rio Grande 

do Sul e influenciou diretamente na história do veículo no país, temos que nos referir à 

primeira emissora fundada. Estudos constatam que a primeira rádio que surgiu no Estado 

foi a Sociedade Rádio Pelotense, que teria sido instalada em uma peça comercial do centro 

de Pelotas. De acordo com Neuberger (1997, p.21), “o rádio no Sul acompanhou de perto a 

implantação do veículo em todo o país”.  

Em fevereiro de 1924, nascia em Porto Alegre, a Rádio Sociedade Riograndense. 

Três anos mais tarde, surgia a Rádio Sociedade Gaúcha. A Rádio Gaúcha foi inaugurada 

oficialmente em 19 de novembro de 1927, mas já operava em caráter experimental desde 

setembro daquele ano. Neuberger (1997, p.21) afirma que a primeira transmissão externa 

foi realizada pela Rádio Gaúcha: “Na Festa da Uva, em fevereiro de 1932, a Rádio Gaúcha 

irradiava o evento a partir de Caxias do Sul”. 
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Neuberger (1997, p.21) declara que a segunda emissora a entrar em operação foi a 

Rádio Difusora Porto-Alegrense, em 1934. Seguida um ano mais tarde, pela Rádio 

Farroupilha. “A Farroupilha foi a primeira a possuir um canal internacional exclusivo. Os 

estúdios situaram-se na Rua Duque de Caxias até 1954, quando foi incendiada por 

populares, exaltados pela morte de Getúlio Vargas no dia 24 de agosto de 1954”.  

Já em 1934, a Rádio Farroupilha passa para o controle de Assis Chateaubriand, 

integrando a rede das Emissoras Associadas. Mas a grande popularização das emissoras em 

todo o estado gaúcho aconteceu entre 1950 e 1960. Foram nesses dez anos que surgiram 

importantes emissoras, como a Rádio Sociedade Cruzaltense, de Cruz Alta, a Rádio 

Imembuí, de Santa Maria, Difusora Riograndina, de Rio Grande, e Rádio Charrua, de 

Uruguaiana. Destaque também para quatro emissoras do Grupo Balvé, que controlava 

inicialmente a Rádio Farroupilha, nas cidades de Alegrete, Carazinho, Erechim e Santo 

Ângelo. 

Em São Leopoldo, aparecia a emissora Progresso, do Grupo Emissoras Reunidas. 

Em 1957, entrava oficialmente em operação em Porto Alegre a Rádio Guaíba, tendo a sua 

frente o empresário Breno Caldas, ex-proprietário da Rádio Gaúcha. Um dos grandes 

diferenciais da emissora pertencente ao grupo Caldas era a cobertura de eventos 

internacionais, como a Copa do Mundo de Futebol e a retransmissão de sinais do Sputnik 

II. Segundo Neuberger (1997, p.22) a Rádio Guaíba “notabilizou-se desde logo por uma 

personalidade marcante. Diferente das outras emissoras brasileiras, apresentava muita 

música, futebol e noticioso. A propaganda era apresentada pela voz de seus locutores”. 

O ano de 1962 foi um marco tanto para a Guaíba e rádios gaúchas, como para a 

história do veículo no país. Através da emissora do Grupo Caldas foi que Leonel Brizola 

instalou a Rede da Legalidade, iniciando um movimento de defesa da posse do vice-

presidente da República, João Goulart, em virtude da renúncia de Jânio Quadros. 

A Rede da Legalidade começou a irradiar seu movimento no dia 27 de agosto de 1961. 

Inicialmente, as transmissões foram realizadas através dos transmissores da Rádio Guaíba 

em ondas médias e curtas. Leonel Brizola fazia pronunciamentos a todo país em defesa da 

posse de João Goulart. 

A Rede funcionava 24 horas por dia, e era transmitida para as demais emissoras 

porto-alegrenses e do interior do Estado, a partir da emissora montada nos porões do 
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Palácio Piratini, tendo em seu comando jornalistas, radialistas e uma série de técnicos de 

todas as emissoras. Sua abrangência era tão significativa, que a Rede tinha em 

determinados momentos, 100% de audiência no Rio Grande do Sul. No auge de suas 

transmissões, foram registradas 104 emissoras em cadeia, transmitindo notícias e boletins 

em espanhol, inglês e alemão. 

Outras importantes emissoras merecem destaque na história do rádio no Rio Grande 

do Sul, especialmente no interior do Estado. É o caso da Rádio Caçapava, de Caçapava do 

Sul, instalada em 20 de maio de 1951. Em Canguçu, em 10 de setembro de 1959, surge a 

Sociedade Rádio Difusora Cultura, e, em 8 de outubro do mesmo ano, a Rádio Liberdade.  

Já, em Santa Maria, como veremos com mais detalhes no subcapítulo Rádios da 

Região Central, tiveram importante participação na história das comunicações locais as 

rádios Imembuí, Santamariense, Guarathan e Universidade. 

Em São Gabriel, em 25 de outubro de 1949, era inaugurada a Rádio São Gabriel. O 

município recebeu a sua segunda emissora, a Rádio Batovi, em 18 de maio de 1981. Em 1° 

de fevereiro de 1991, era inaugurada a Rádio Querência FM na freqüência de 98,3 MHz. 

 

2.1.5 - A Igreja e o papel das Rádios na religião 

 

Melo (2006, p.128) no capítulo do livro “Teoria do jornalismo” que fala sobre o 

jornalismo comunitário questiona: 

 

Seria a imprensa religiosa uma imprensa comunitária? Nas condições em que é 
produzida em nosso país, essa imprensa não passa de uma atividade comunicativa 
com objetivos doutrinadores, refletindo muito mais os altos escalões das 
hierarquias eclesiásticas e quase nunca sendo escoradouro dos anseios dos fiéis, 
esses considerados simplesmente como receptores passivos das mensagens ali 
disseminadas. 
 

A influência do rádio na religião inicia quando a Igreja Católica começa a despertar 

amplo interesse em obter concessões e canais de radiodifusão em todo o território nacional. 

A meta é promover um grande movimento de evangelização, através do emergente e 

poderoso espectro eletromagnético.  
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Há algum tempo, é notável a participação de movimentos religiosos nos mais 

diferentes grupos de comunicação. Na TV, e principalmente no rádio, em especial os 

ligados à Igreja Católica. Esses programas são desenvolvidos com o intuito de captar a 

participação popular, promovendo uma aproximação do público ouvinte com as causas e 

ideologias da religião. Segundo Cogo (1998, p.58), “ao lado dos sindicatos, a Igreja vai ser 

uma das principais instituições a promover experiências de uso do rádio como emissora 

comunitária na América Latina”. 

Quando nos referimos à ocupação dos espaços pela Igreja em canais comunitários, 

obrigatoriamente somos remetidos para a primeira dessas experiências, ocorrida na 

Colômbia. Em 1947, no povoado isolado de Sutatenza, interior da Colômbia, nasce a 

primeira rádio educativa do mundo, a Rádio Sutatenza. Desde o princípio, a emissora 

buscava integrar-se com a comunidade local. A emissora foi fundada pelo pároco José 

Salcedo Guarin, na província de Boyacá, e levava a programação aos camponeses do local, 

através de um pequeno transmissor e um receptor do Seminário de Santa Rosa do Viterbo. 

Durante um mês, a emissora operou em caráter experimental, até conquistar a concessão do 

governo colombiano, na freqüência de 1.560 kHz. 

Nos anos 50, a emissora ganha prestígio, reconhecimento e passa a receber ajuda 

financeira de entidades americanas e européias, promovendo o desenvolvimento de uma 

grande rede com aproximadamente 7.500 escolas radiofônicas. Em relação a transmissão de 

conhecimentos através do rádio, Cogo (1998, p.59) afirma que: 

 

No que se refere à transmissão de conhecimentos básicos sobre produção 
agrícola, segundo relatório científico realizado em 1969 por Stefam Musto, foram 
educadas 700 mil pessoas entre 1954 e 1968. Nessa época, o meio rural abrigava 
aproximadamente 70% da população colombiana.  

 

A experiência da Sutatenza espalhou-se por diversos países da América Latina, 

como Honduras, Nicarágua, El Salvador, Peru, Bolívia e o norte da Argentina. Ainda sobre 

a experiência de transmissão de educação básica através do rádio, Cogo (1998, p.60) afirma 

que pode ser “comprovado pelas 35 a 65 mil cartas recebidas e respondidas anualmente 

pela equipe da emissora”. 
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No Brasil, a grande maioria das emissoras com cunho comunitário, ligadas à Igreja 

Católica, surgiu entre 1950 e 1960, quando o veículo encontrava-se em pleno auge no país. 

Uma iniciativa semelhante à colombiana é criada pela Diocese de Natal, que desenvolve 

uma rede de escolas e centros de recepção. O Segundo Encontro Nacional da Rede Alfredo 

de Carvalho: GT História da Mídia Sonora revelou que:  

 

No Brasil, a primeira emissora educativa entra no ar em 15 de agosto de 1958, em 
Natal, inspirada no modelo Sutatenza de escolas radiofônicas, para atender 
adultos e jovens. Com autorização especial do presidente da República, Juscelino 
Kubitschek, a emissora de Educação Rural integra-se ao Sistema de Assistência 
Rural (SAR) da Diocese de Natal, liderado pelo bispo auxiliar D. Eugênio Salles. 

 

Outra iniciativa que integrava a religião com o fenômeno de comunicação de massa, 

era o projeto das escolas radiofônicas. Um convênio entre o Ministério da Educação e 

Cultura e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), culminou com a criação 

do Movimento de Educação de Base (MEB). O MEB tinha o papel de levar a educação de 

base às populações de áreas subdesenvolvidas do país, através do veículo rádio. Esse 

movimento garantiu à Igreja novos canais e também o apoio às rádios educadoras. No auge, 

Cogo (1998, p.60) revela que o movimento “chega a totalizar 1.410 escolas radiofônicas em 

funcionamento na arquidiocese de Natal”. 

Mas não somente experiências com a religião católica provaram o fenômeno rádio 

no país. Outras religiões também usufruíram do poder, do imediatismo e alcance do 

veículo. Essas características, aliadas ao baixo custo de produção e de manutenção de uma 

programação, popularizaram a evangelização do povo através das ondas sonoras. 

A necessidade de redimensionar visões de religiosidade desperta nas equipes a 

necessidade de um tratamento mais pluralista da religião, em relação a sua difusão, através 

das milhares de emissoras espalhadas pelo território nacional. Um exemplo dessa “nova” 

tendência pôde ser observado através da rádio JB AM, 940 kHz do Rio de Janeiro. A 

emissora nos anos 60 e 70 era uma referência de atualidade e informação precisa aos 

cariocas, que diariamente acompanhavam em tempo real os principais fatos da história do 

país. Conforme Jung (2004, p.56), “a emissora tinha como prioridade a informação, 

formando a idéia de jornalismo em tempo integral, no início dos anos 80”. 
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Nessa década, um fator influenciou fortemente a abertura das grandes emissoras ao 

sincretismo religioso14.  A crise política e econômica da década, em especial o período da 

Ditadura Militar, provocava nas emissoras de rádio uma forte dependência financeira. Aos 

poucos foi superado com a injeção de capitais provindos da venda de espaços a dezenas de 

igrejas. seitas e grupos religiosos. Era o início de uma nova tendência no meio, a pregação 

eletrônica, que passou a dividir a disputa pelas concessões governamentais com os 

políticos. Sobre esta tendência, Jung (2004, p.57) cita a experiência da Rádio JB:  

 

Os ouvintes não interessavam mais, a rádio precisava de fiéis. Da igreja que 
assumiu o comando da programação, em 1992, à entrega para e Legião da Boa 
Vontade, de José Paiva Neto, tudo foi muito rápido. Restou pouco da história da 
JB, agora Brasil AM. 

 

A compreensão desse fenômeno comunicacional entre o rádio e as religiões pode 

ser facilmente entendida. As religiões e seitas utilizam-se de uma fórmula antiga, porém 

muito eficiente, para cativar seus ouvintes. Para que a programação se identifique com a 

maioria dos ouvintes da emissora, basta esta acompanhar a luta diária do cidadão, 

ajudando-o no exercício da cidadania. É a extensão, e até mesmo, a disposição do rádio a 

serviço do próprio povo. Essa prática é a que confere ao rádio o status de bem comum 

social, e o afirma como veículo das massas.  

A forte ligação produtores-receptores é o fator que norteia todo o processo de 

comunicação e evangelização pelo rádio. Quando nos referimos aos destinatários dentro do 

processo de composição da mensagem, percebemos que estamos falando rigorosamente de 

uma massa heterogênea e anônima. Nesses casos, é comprovado o baixo número de retorno 

dos ouvintes quanto à informação levada ao ar. Ela se configura como um produto efêmero, 

que logo é disperso por uma nova informação de última hora, característica marcante do 

veículo rádio, pelo seu imediatismo. 

Cogo (1998, p.162) afirma que quando nos referimos a essa questão abordando o 

assunto religião, percebemos que essa massa reage aos estímulos propostos pela igreja ou 

grupo religioso, acentuando o caráter popular que o veículo adquiriu ao longo dos anos: 

                                                           
14 O termo sincretismo é freqüentemente empregado para designar o hibridismo religioso que surge quando 
ocorre a fusão de duas ou mais crenças religiosas. Esse fenômeno é muito observado no Brasil, notadamente, 
na fusão das religiões africanas, européias e ameríndias.    
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Se eu tivesse uma chance de fazer um programa, eu ia fazer um programa 
religioso que agradasse todo mundo, que lesse um trecho da Bíblia bem lido, um 
versículo da Bíblia, para mim ler lá, para todo mundo escutar. Um programa 
religioso que passasse nos intervalos uma música de Igreja, que comprasse o 
coração da pessoa. 15 

 

Dessa forma, o rádio desponta como a principal ferramenta norteadora das 

mediações culturais, capaz de modificar o campo da recepção e promover a orientação da 

própria equipe em relação ao universo dos receptores. Jung (2004, p.58) atesta que em “um 

levantamento do setor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

aponta que 58% das dioceses possuem emissoras”.  

Mas em meio a essa euforia das religiões em relação ao rádio, surge uma outra 

problemática. Com o incremento dos orçamentos das rádios, através da entrada de verbas 

pela venda de espaços, e até mesmo a concessão de canais a grupos religiosos, o meio vai 

perdendo uma de suas primordiais características, o espaço para o jornalismo puro em 

tempo integral. Essa nova “tendência” segundo Jung (2004, p.58) tem afastado os 

investidores em jornalismo: 

 

A participação religiosa no rádio brasileiro tem afastado grupos interessados em 
investir em conteúdo jornalístico. Ao aceitarem pagar valores acima do mercado, 
pois o objetivo não é comercial - obtém dinheiro por outros caminhos -, as Igrejas 
tornam financeiramente inviável qualquer investimento em uma rede de rádio 
jornalismo. Um pecado.  

 

2.1.6 - As emissoras da Região Central do Estado 
 

A história da radiofreqüência em Santa Maria teve início juntamente com a fase de 

ouro do veículo, na década de 40. Segundo Carvalho (1993, p.57) a primeira emissora a 

emitir seu sinal para a região central, foi a Rádio Imembuí: 

 

Na região Centro do estado, atingindo a 40 cidades, com uma população estimada 
em três milhões de habitantes, encontramos a Rádio Imembuí, localizada na 
cidade de Santa Maria – RS, inaugurada em 13 de fevereiro de 1942, onde a 
empresa tem por filosofia “investir em publicidade é acreditar e apostar em 
crescimento”.  

                                                           
15 Entrevista concedida por receptora da Rádio Popular Lagoa, 42 anos, dona de casa, moradora da rua onde 
está situada a emissora. Belo Horizonte, 1993. (COGO, 2004, p.58) 
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 A emissora teve origem nas conhecidas experiências de rádio poste ou alto-falantes, 

no caso santa-mariense instalados na primeira Quadra da Rua Dr. Bozano, hoje Calçadão 

de Santa Maria. Essa tendência de utilização de cornetas e alto-falantes como emissoras de 

rádio é uma prática antiga, e que em um primeiro momento nos remete a experiências 

peruanas. No Brasil, Cogo (1998, p.81) destaca o movimento ligado às periferias, a serviço 

de grupos populares: 

 

Desenvolvem-se sobre tudo nas periferias das grandes cidades e em algumas 
zonas rurais que dispõem de serviço de eletricidade. Instaladas em paróquias, 
mercados, praças e locais públicos, ruas e avenidas principais, os alto-falantes 
estão a serviço de grupos populares, de suas lutas e manifestações culturais. Por 
meio deles, se promovem concursos, festivais, debate sobre temas polêmicos, se 
acompanham festas populares e se divulgam até mesmo falecimentos, 
aniversários e outras datas comemorativas dos membros das comunidades.  

 

A sede da Imembuí, onde era controlada a “rádio poste Imembuí”, ficava no 

primeiro andar do prédio localizado na esquina da Dr. Bozano com a Avenida Rio Branco, 

em frente à Praça Saldanha Marinho. 

Seguindo as tendências da fase gloriosa do veículo no país, a Rádio Imembuí, a 

pioneira, também marcou época com a transmissão de novelas radiofônicas, programas de 

auditório, eventos e desfiles, atendendo com o seu sinal a comunidade e a região Central do 

Estado. 

De acordo com Neuberger (1997, p.86), o primeiro programa veiculado pela 

“pioneira”, foi a atração radiofônica denominada “De ouvinte para ouvinte”. 

Além da Pioneira, Santa Maria conta hoje com uma rede de mais dez emissoras 

operando para a região Central. Sendo seis em freqüência modulada, e as outras quatro em 

AM. Recentemente, tivemos a chegada da sétima emissora FM em Santa Maria, a Rádio 

Comunitária Caraí FM, 106,3 MHz, que abordaremos adiante. 

Retornando à história do rádio local, destacamos a presença da Rádio Santamariense 

AM, criada em 1° de abril de 1954, pelo comerciante e rádio-técnico, César Asteggiano 

Ugalde. Denominada de Sociedade Rádio Santamariense, a emissora nasce com prédio 

próprio, situado na Rua Venâncio Aires, n° 1851 – 1° Andar, operando na freqüência de 

630 kHz, que mantém até hoje. Seis anos mais tarde, surge em Santa Maria a Rádio 

Guarathan S.A. AM, operando inicialmente na freqüência de 1370 kHz, a emissora 
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apresenta uma proposta diferenciada das suas concorrentes, Imembuí e Santamariense. 

Entre os anos de 1960 e 1969, passa por uma série de modificações determinadas pelo 

próprio Governo, o que segundo Carvalho (1993, p.57) altera a sua freqüência para os 860 

kHz: 

  

Desde 1969, a rádio Guarathan passou a imprimir um ritmo mais definido em sua 
atuação, buscando identificar-se como emissora popular, mas também atendendo 
em sua programação uma camada de audiência de nível sócio-econômico e 
cultural mais elevado.  

 

Foi através do grupo de acionistas da Rádio Guarathan que surgiu a atual Nativa FM 

em Santa Maria. Neuberguer (1997, p.89) lembra que na época, os administradores da 

Sociedade Anônima que comandava o prefixo 860 kHz, fundaram a “Rede Liderança de 

Emissoras”, da qual fazia parte a FM 99,5 MHz, de Santa Maria. O grupo detinha também, 

outras emissoras em boa parte do Estado, com parques de transmissores nas cidades de 

Restinga Seca, Osório, São Luiz Gonzaga, Santiago, Getúlio Vargas, Santana do 

Livramento, Rio Grande e, principalmente, Santa Maria. 

No ano de 1984, a Rede Liderança é extinta, e a FM de Santa Maria fica com um 

dos ex-acionistas da empresa, Claudio Zappe, que transforma a emissora na atual Nativa 

FM, que será citada à frente. 

Quatro meses mais tarde, surge a quarta emissora AM no município. Em 13 de 

agosto de 1960 é inaugurada a Rádio Medianeira. Segundo Carvalho (1993, p.58), sua 

estratégia de conquista de ouvintes firmou-se na imagem de emissora de “alto conteúdo 

informativo, aliado a uma programação musical bastante popular”. Fechando a lista das 

emissoras AMs, em 27 de maio de 1968 é inaugurada a Rádio Universidade, idealizada 

pelo reitor fundador da UFSM, José Mariano da Rocha Filho, com finalidade educativa e 

cultural. 

Em relação às seis emissoras FMs, destacamos a criação da Rádio Atlântida Santa 

Maria Ltda 94,3 MHz, inaugurada em 17 de janeiro de 1979 pelo jornalista Maurício 

Sirostky Sobrinho. A Atlântida FM tem programação local, e recebe através de satélite, 

programas com perfil jovem da cabeça de rede, em Porto Alegre. A emissora está 

localizada no prédio da RBS TV Santa Maria. 
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A segunda emissora FM a ser instalada em Santa Maria foi a Rádio Cultura Ltda, 

Fundada em 14 de julho de 1980, sob o comando de Paulo Roberto Abelim Ceccim. 

Segundo Neuberger (1997, p.94) “a atuação desta rádio FM é preferencialmente musical”. 

Em 29 de fevereiro de 1981, passa a retransmitir o sinal da Rede Antena 1 de São Paulo, 

tendo como foco de programação a música e o jornalismo. 

Em 23 de outubro de 2000, a Rádio Antena 1 passa a denominar-se, Central 

Difusora de Notícias (CDN), voltando sua programação para o jornalismo em Santa Maria 

e na região Central do Estado. Atualmente, a emissora irradia seu sinal para 28 municípios, 

atingindo uma população de aproximadamente 750 mil pessoas. Em boa parte de sua 

programação, a CDN possui atrações locais, sendo que no restante do tempo, retransmitido 

o sinal da Rede Gaúcha Sat. 

A Rádio Pampa FM foi instalada em 3 de setembro de 1988, emissora integrante da 

Rede Pampa de Comunicações, que opera em freqüência de 104,7 MHz sob o comando do 

diretor e jornalista Souvenir Torres Machado. A Rádio Pampa FM foi recentemente 

vendida à Rede Aleluia. Um ano mais tarde, em 27 de abril de 1989, é aberta a Rádio 

Nativa FM na freqüência de 99,5 MHz, integrante do grupo que comanda a Rádio Imembuí 

AM.  

Segundo Neuberger (1997, p.93), a Nativa FM foi fundada com a proposta de ser “a 

rádio que tem orgulho de nossas raízes”, veiculando uma programação totalmente voltada 

para a música nativista. 

A quarta emissora a entrar em operação na cidade foi a Rádio Santuário FM, 

conhecida comercialmente como Rádio Medianeira FM ou 100,9 MHz, que iniciou suas 

atividades em 03 de maio de 1989. Também em maio, no dia 1°, porém no ano de 1994, 

entrava no ar a Rádio Transamérica FM, sob a freqüência de 105,7 MHz. Neuberger (1997, 

p.95) afirma que a Transamérica “fazia parte da Empresa de Radiodifusão De Grandi Ltda. 

Anos mais tarde, passaria a transmitir o sinal da Rádio “Pop Rock” do Grupo de Rádios da 

Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), implantando no município a Rede Pop Rock de 

Rádios. Recentemente a emissora foi vendida ao Grupo RBS, passando a transmitir o sinal 

da Rede Itapema FM. 

Em 13 de dezembro de 2004 é publicado no Diário Oficial da União a Portaria de 

Autorização 743, que possibilitava o funcionamento da Associação Cultural de Divulgação 
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Comunitária da Vila Tropical e Região Sul de Santa Maria, Rádio Comunitária Caraí FM, 

utilizando o canal de comunicação 292, sob o Prefixo de 106,3 MHz. Em 19 de setembro 

de 2004, a Rádio Comunitária Caraí FM inicia suas transmissões, situada na Rua Caracaraí, 

número 49 – Vila Tropical, região Sul de Santa Maria, tendo como diretor responsável 

Paulo Roberto Aguiar Rodrigues.e funcionando das 06h às 24h. 

Atualmente, a emissora conta com 14 colaboradores diretos, e mais dois grupos de 

acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) e da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na produção e apresentação de programas 

jornalísticos. Em 14 de dezembro de 2005, é liberada a licença definitiva da Rádio 

Comunitária Caraí FM. 

Através da Portaria de Autorização - 03, publicada no D.O.U em 12 de janeiro de 

2006, sob o processo n.º 53790.000.130/99 entra em funcionamento a segunda emissora 

comunitária de Santa Maria. A Associação Cultural de Divulgação Comunitária do bairro 

Salgado Filho e Região Norte de Santa Maria, Rádio Com Norte. A Rádio Com Norte, 

prefixo 106,3 MHz, entrou em funcionamento legalmente, em 10 de novembro de 2006, 

data que inviabilizou sua inclusão na análise. 

 

2.1.7 - As primeiras emissoras Comunitárias da Região 

 

Foi especificamente em 1995 que o Brasil descobriu as rádios comunitárias no seu 

formato de rádios livres. A pioneira, segundo levantamentos de autores especializados no 

assunto, teria sido a Rádio Paranóica do Espírito Santo, em outubro de 1970. A origem 

dessas pequenas emissoras está relacionada com a história das rádios populares de alto-

falantes, conhecidas como “rádio poste”.  Sua atuação junto às comunidades tornou-se tão 

significativa que hoje existe uma entidade que as representa, a ABRAÇO, Associação 

Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Os números são controversos. Para alguns 

pesquisadores, elas já chegam a 5,5 mil, outros já dão conta de 7 mil emissoras, mas 

estima-se hoje que já existam cerca de 10 mil rádios em todo país. Essa invasão do dial
16 

aconteceu em meio à reforma da Lei proposta pela Câmara Federal para o serviço de 

                                                           
16 Mostrador ou face de relógio, de rádio, de bússola. No rádio, usa-se a expressão como referência ao 
indicador que mostra a estação sintonizada. 
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radiodifusão de baixa potência. Esse fenômeno trata-se de algo inédito na história do país, 

pois demonstra a vontade de pequenos grupos em ocupar espaços na mídia, em detrimento 

aos grandes oligopólios17 dos meios de comunicação de massa. 

Em nossa região, as primeiras emissoras comunitárias a iniciarem suas atividades, 

dentro das associações que o estudo se propõe a analisar, foram às rádios Integração FM, de 

São Pedro do Sul, em 10 de novembro de 2002; a Rádio Comunitária Nova Palma, em 15 

de agosto de 2003; a Rádio Comunitária Caraí FM, de Santa Maria, em 19 de setembro de 

2004; a Rádio 104,9 FM, de Restinga Seca, em 8 de março de 2005; e a Rádio Comunitária 

Sepé Tiaraju, de São Sepé, em 25 de junho de 2005. 

Quando nos referimos às Rádios Comunitárias, estamos analisando as emissoras 

devidamente legalizadas e autorizadas pelo Ministério das Comunicações, constituídas 

através de Associações, com licença de funcionamento publicada no Diário Oficial da 

União.  

 

2.2 - RÁDIO COMUNITÁRIA: DEFINIÇÃO E OBRIGAÇÕES 

 

2.2.1 - O que é RadCom 

 

Para falar sobre mídia comunitária no Brasil, antes temos que destacar as 

experiências comunicacionais da América Latina. Devido ao seu baixo custo, o rádio foi o 

primeiro grande veículo de comunicação a se instalar no continente latino-americano, há 

mais de 60 anos. É justamente na América Latina, que tivemos o maior movimento de 

proliferação dessas pequenas emissoras comunitárias, nas últimas três décadas. 

No Brasil, a mídia comunitária inicia um gradativo processo de popularização a 

partir de 1970, com o surgimento das denominadas rádios livres. Já na década de 1980, 

surgem as primeiras experiências com alto-falantes, as chamadas rádios poste. Essa 

tendência crescia com força entre os grupos populares no interior das emissoras comerciais. 

Segundo Cogo (1998, p.19), esses movimentos nasciam “pelo caráter autoritário da 

                                                           
17 Em um oligopólio há poucas firmas, e as novas firmas precisam enfrentar grandes (ou médias) barreiras 
para entrar no mercado (geralmente porque as firmas existentes têm grande economia de escala e podem, se 
necessário, tirar as novas firmas do mercado por meio de uma guerra de preços). (WESSELS, 2003, p.336) 
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legislação de radiodifusão que impede o acesso desses grupos às concessões”. 

Anos mais tarde, esses veículos passam a disputar a audiência dos canais televisivos e de 

rádios comerciais nacionais. Cogo (1998, p.19) afirma que fatores como esses colocam o 

país em um patamar jamais visto em relação às experiências de rádio comunitária:  

 

Rádios comunitárias, rádios populares ou radiadoras, conforme as designações 
regionais que assumem, vão, por meio de suas equipes, estruturando 
programações, inspirando-se em experiências latino-americanas de países como 
Peru, reapropriando formatos e conteúdos do rádio convencional ou ainda criando 
e recriando suas próprias formas de intervenção mediante os alto-falantes.  

 

Entende-se por RadCom18 uma pequena emissora de FM que opera em baixa 

potência e com uma cobertura restrita. São emissoras que trabalham em Freqüência 

Modulada, com transmissores homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), com potência máxima de 25 watts, e com antenas não superiores a 30 metros de 

altura. Em 19 de fevereiro de 1998, o Governo Federal anunciou a implantação da Lei nº. 

9.612 que aprova o serviço de radiodifusão comunitária. 

De acordo com a Lei, fica estabelecido que a função da RadCom é dar oportunidade 

à difusão de idéias, elementos da cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade.  

Oferecer mecanismos à formação e integração da população de alcance, e estimular 

o lazer, a cultura e o convívio social, é outra meta. 

Cogo (1998, p79) faz uma referência à experiência latino-americana, no âmbito das 

rádios populares: 

 

Na Argentina, mais de 2.000 estações de rádio FM de baixa potência surgiram a 
partir de 1986, transmitindo uma programação de interesse local. Fundadas, 
inicialmente, por pequenos grupos que desejavam democratizar a comunicação 
do país, tais emissoras operaram sem ser legais ou ilegais, valendo-se, no entanto, 
de uma lacuna jurídica existente pela ausência de uma legislação de radiodifusão 
específica para as FMs.  

 

 

                                                           
18 Serviço de Radiodifusão Comunitária em Freqüência Modulada, operada em baixa potência e com 
cobertura restrita, outorgado a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na 
localidade de prestação do serviço. (Manual de Radiodifusão Comunitária disponível em 
http://www.mc.gov.br acessado em 16 de agosto de 2006) 
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O Serviço de Rádio Difusão Comunitária fica restrito à utilização por entidades 

comunitárias, previamente autorizadas pelo Ministério das Comunicações, e que se 

apresentem sob a forma de “Fundações” ou “Associações”. Define-se como entidade 

comunitária uma agremiação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e que possua um 

cunho cultural ou social, além de ser presidida por representantes da própria comunidade, 

junto a moradores e representações do local onde está inserida. 

Nesse contexto, o Brasil passa por uma experiência rica e valiosa de campo. Os 

canais de baixa potência, em nenhum outro momento tiveram tanta participação nos 

processos comunicacionais, na história do país. E em específico o jornalismo comunitário, 

que está sendo utilizado pelas emissoras como ferramenta de auxílio na busca por maior 

audiência. A recepção dessas emissoras tem crescido, e cada vez mais, seus ouvintes 

procuram a informação nessa modalidade de rádio. 

O dia-a-dia demonstra a crescente conquista de índices de audiência e de aceitação 

pela própria comunidade em que a emissora está inserida. A justificativa para tal sintonia 

com seus ouvintes está, primeiramente, na programação que atende aos interesses da 

região. A inovação tanto na linguagem quanto nos programas é outro ponto de captação de 

ouvintes, e por último, pela potencialidade de atração dos anunciantes locais, através de 

apoios culturais que atendem a segmentação do mercado, diretamente direcionado para o 

público-alvo. 

Por se tratar de uma experiência nova e pouco estudada pelas pesquisas em 

comunicação, Paiva (2003, p.140) afirma que é necessária uma análise para a definição da 

expressão “rádio comunitária”, bem como suas conquistas em relação à democratização dos 

espaços midiáticos, além de suas especificidades: 

 

O que permite conceituar um veículo como comunitário não é sua capacidade de 
prestação de serviço, e sim sua proposta social, seu objetivo claro de mobilização 
vinculado ao exercício da cidadania. Por outro lado, é inegável que já representa 
um avanço dispor de veículos que possam dar informações relativas a grupos 
específicos, ainda que não haja o objetivo de discuti-las e interpretá-las. Trata-se 
de um avanço em direção à democratização, considerando-se o quadro da 
excessiva concentração dos que detêm os meios de comunicação no mundo. Mas 
isso não basta para caracterizar um veículo como comunitário  

 

2.2.2 - As obrigações de uma Rádio Comunitária 
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A Emissora de Rádio Comunitária tem a função de auxiliar no desenvolvimento 

local, através da divulgação de eventos culturais e sociais, bem como o relato íntegro e 

imparcial dos fatos comunitários e de utilidade pública. A prestação de serviços de utilidade 

pública é compromisso desses canais.  

Eles devem integrar-se aos aparelhos de defesa civil19, e às campanhas pela 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. É dever das rádios comunitárias, estimular a 

participação dos membros da comunidade, além do respeito aos valores éticos e sociais da 

família, favorecendo a integração dos indivíduos atendidos. Permitir a capacitação dos 

cidadãos no exercício do direito de expressão, de forma acessível, é outro desafio. 

As emissoras têm o compromisso de proporcionar espaço para que qualquer cidadão 

da comunidade possa emitir sua opinião em relação aos diferentes assuntos e fatos 

abordados durante a programação da emissora, além de primar pelo direito de manifestação 

de idéias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações. Esses espaços deverão ser 

encaminhados à direção da rádio, que determinará o momento mais adequado e oportuno 

para que o cidadão utilize o canal para emitir tais manifestações. 

A programação de uma Rádio Comunitária deve estar voltada para a comunidade na 

qual está inserida, sem fazer distinção ou discriminação de raça, convicções político-

partidárias, crenças ou sexo. Melo (2006, p.126) destaca outros pontos, e legitima a 

imprensa comunitária como um canal concentrador de um determinado grupo: 

 

(...) a imprensa comunitária deve ser ao mesmo tempo o veículo aglutinador e o 
porta-voz de um grupo de indivíduos conscientemente organizados (não 
importando se essa organização assume uma natureza geográfica, econômica, 
institucional ou ideológica). (...) isto significa dizer: produzido pela e para a 
comunidade.     

 

As rádios comunitárias devem ainda, dar preferência aos fins educativos, artísticos, 

culturais e informativos, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade. A 

promoção das atividades artísticas e jornalísticas deve ser prioridade na grade de 

programação. 

                                                           
19 É o conjunto de medidas permanentes que visam evitar, prevenir ou minimizar as conseqüências dos 
eventos desastrosos e assistir as populações atingidas, preservando seu moral, limitando os riscos de perdas e 
materiais e restabelecendo o bem-estar social. (Manual de Radiodifusão Comunitária disponível em 
http:www.mc.gov.br acessado em 16 de 16 de agosto de 2006) 
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Mas não somente da participação dos membros da comunidade onde está inserido o 

veículo, é feita a programação de uma emissora comunitária. Segundo a Lei que 

regulamenta o serviço de radiodifusão de baixa potência, é compromisso desses veículos a 

destinação de espaços para o aperfeiçoamento da prática profissional de jornalistas e 

radialistas20. 

 

Art. 2o  As condições para execução do RadCom subordinam-se ao disposto no 
art. 223 da Constituição Federal, à Lei no 9.612, de 1998 e, no que couber, à Lei 
no 4.117, de 27 de agosto de 1962, modificada pelo Decreto-Lei no 236, de 28 de 
fevereiro de 1967, e à regulamentação do Serviço de Radiodifusão Sonora, bem 
como a este Regulamento, às normas complementares, aos tratados, aos acordos e 
aos atos internacionais. 
Art. 3o  O RadCom tem por finalidade o atendimento de determinada 
comunidade, com vistas a: 
I - dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos 
sociais da comunidade; 
II - oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o 
lazer, a cultura e o convívio social; 
III - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa 
civil, sempre que necessário; 
IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos 
jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente; 
V - permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão, da 
forma mais acessível possível.  

 

Essas emissoras podem receber patrocínios de instituições ou estabelecimentos 

comerciais apenas sob a forma de “apoio cultural”, veiculando somente o nome do 

patrocinador. A exemplo de uma emissora comercial, as rádios comunitárias são obrigadas 

a operar em cadeia para a transmissão da Voz do Brasil21, bem como os espaços destinados 

ao horário eleitoral gratuito, e de pronunciamentos oficiais pré-estabelecidos em lei. Suas 

atribuições de operação em rede, resumem-se a tais funções, sendo expressamente proibida 

a formação de cadeias com outras emissoras para a transmissão de suas programações. 

                                                           
20 O exercício da profissão de Radialista é regulamentado pela Lei nº. 6.615, de 16 de dezembro de 1978. 
Consideram-se Radialistas os empregados de empresas de radiodifusão. Empresa de radiodifusão é aquela que 
explora serviços de transmissão de programas e mensagens, destinadas a serem recebidas pelo público em 
geral, compreendendo radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons e imagens (televisão). A profissão 
de Radialista compreende as atividades de administração, produção e técnica. (Manual dos Radialistas 
disponível em http://www.fenaj.org.br acessado em 25 de outubro de 2006) 
21 A Voz do Brasil foi criada em 22 de julho de 1935 sob o nome de a Hora do Brasil. Seu objetivo era 
transmitir as realizações do governo, pronunciamentos de caráter político e música popular. Com a criação do 
Estado Novo em 1937, a transmissão da Hora do Brasil passou a ser obrigatória. Em 6 de setembro de 1946, a 
Hora do Brasil transformava-se em Voz do Brasil. (JUNG, 2004, p.51) 
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A Associação Comunitária ou Fundação que pretende pleitear um canal de RadCom 

junto ao Ministério das Comunicações, deve ainda estar legalmente instituída e registrada22, 

ter sede na área onde pretende executar o serviço, com exceção para as localidades de 

pequeno porte, as quais poderão estabelecer a sede da Associação ou Fundação em 

qualquer ponto da área urbana. Seus dirigentes e diretores deverão ser brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de 10 anos, com capacidade civil plena23, e manter residência na área 

de execução do serviço. 

Não é permitido manter vínculos que subordine ou sujeite a gerência ao comando de 

qualquer outra entidade, nem a dependências de relações financeiras e comerciais através 

de instituições de caráter religioso, familiar ou político-partidário. 

As entidades assistidas com a concessão do canal comunitário não podem ainda 

possuir outorga24 para a execução de qualquer outro serviço de radiodifusão, além da 

proibição da participação de pessoas ligadas a outras entidades que já possuam a outorga de 

outros canais de comunicação. De acordo com o Artigo 11, parágrafo único, da Lei 9612, 

fica estabelecido que: 

 

É vedada a expedição de autorização para entidades prestadoras de qualquer outra 
modalidade de serviço de radiodifusão ou de serviços de distribuição de sinais de 
televisão mediante assinatura, bem como a entidade que tenha como integrante de 
seus quadros de sócios e de administradores pessoas que, nestas condições, 
participem de outra entidade detentora de outorga para execução de qualquer dos 
serviços mencionados. 

 

Por fim, é dever dos canais comunitários a gravação de todo o material irradiado 

durante o período de 24 horas subseqüentes a programação, bem como o arquivamento de 

textos e roteiros de qualquer espécie de atração. No caso dos noticiosos, durante um 

período de 60 dias, programas políticos, debates, entrevistas e pronunciamentos, deverão 

permanecer arquivados pelo prazo de 20 dias, a partir da transmissão. 

 

2.2.3 - O que é necessário para a obtenção de uma autorização 

                                                           
22 Ter a ata de sua criação e os Estatutos Sociais registrados em cartório. (Manual de Radiodifusão 
Comunitária disponível em http://www.mc.gov.br acessado em 16 de agosto de 2006)  
23 Maiores de 18 anos, no pleno uso de suas faculdades físicas e mentais (Idem) 
24 Autorização, permissão ou concessão para operar outra emissora ou estação de rádio ou TV, serviço de TV 
à Cabo, MMDS e TVA. (Idem)  



 

28 

 

Para obter uma autorização para a execução do serviço de rádio comunitária, a 

associação ou entidade interessada deverá preencher e encaminhar um formulário chamado 

“Demonstração de interesse”, disponibilizado na página do Ministério das Comunicações 

na internet (www.mc.gov.br), para o próprio órgão, em Brasília. Após o cadastro do pedido, 

a entidade deve aguardar a publicação do Aviso de Habilitação no Diário Oficial da União. 

A publicação é o recurso utilizado pelo Ministério das Comunicações para tornar 

pública a oferta do canal para a determinada comunidade, possibilitando que todas as 

entidades interessadas possam participar do processo de habilitação do serviço. A 

publicação no D.O.U não indica as entidades aptas ao serviço, apenas a localidade 

selecionada com o respectivo canal disponível, permitindo dessa maneira a participação de 

outras entidades que não demonstraram o interesse prévio. Portanto, em um primeiro 

momento o pedido de concessão de freqüência é atendido, porém, ele é colocado também à 

disposição de outras entidades do próprio local, o que confere dessa forma, a chamada 

concessão pública de canal de rádio. 

Após a etapa de publicação, as entidades interessadas têm prazo de 45 dias para 

encaminhar toda a documentação exigida para a seleção. Os documentos que deverão ser 

apresentados estão indicados no Manual de Orientação de como instalar uma Rádio 

Comunitária. No próprio site, a entidade pode acompanhar a publicação de todos os avisos, 

além da obtenção dos modelos de formulários e de outros documentos necessários durante 

a abertura do processo de autorização. 

Cumprida essas etapas, cabe à entidade aguardar a emissão da licença para 

funcionamento, que só é concedida após o pagamento de todos os encargos à Agência 

Nacional de Telecomunicações. É função ainda da Anatel a determinação da freqüência a 

ser utilizada pela emissora, bem como o canal apropriado. 

Além desses aspectos, existem ainda as viabilidades técnicas de operação de uma 

emissora. Para garantir que a comunidade possa ouvir a respectiva rádio sem interferência 

das demais, ela deverá estar localizada a uma distância mínima de quatro quilômetros em 

relações a outras. Essa determinação é que limita a quantidade de concessões por 

localidade. 
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2.2.4 - O papel das emissoras nas comunidades 

 

O rádio é, junto com a televisão e o jornal impresso, um veículo de grande alcance e 

poder informativo. Devido à facilidade de acesso e divulgação dos fatos, o rádio possui 

uma instantaneidade muito superior aos outros canais de comunicação de massa. Essa 

característica faz com que outros meios se pautem por ele no processo de produção da 

informação. Porém, apesar de ser considerado mídia popular, o poder da informação via 

rádio encontra-se muito longe de estar concentrado nas mãos da comunidade, visto que o 

número de emissoras comunitárias, não somente em Santa Maria, mas como em todo o 

Brasil, é pequeno, e atende somente determinadas comunidades. Sobre essa questão, Paiva 

(2003, p.135) ressalta que os veículos comunitários são concebidos em regiões onde há o 

domínio sobre os fatos: 

 

A premência por veículos de comunicação alternativos instala-se dentro de um 
horizonte em que as grandes redes de informação passam a monopolizar a versão 
pública sobre os fatos e sobre a verdade. [...] O movimento seguinte ao 
caracterizado monopólio dos conteúdos é o aparecimento do “excesso 
informativo, (...) que promove também um esvaziamento de sentido, diante do 
imenso e ágil fluxo de informação”. 

 

Quando utilizamos a televisão como parâmetro de comparação com o rádio, uma 

característica é necessário ter em mente. O que torna a televisão forte e influenciadora 

direta da opinião pública é o seu caráter “federalista”, posição contrária do nosso objeto de 

análise. O papel do rádio está muito mais associado à vocação “municipalista”, que 

identifica o meio como um grande assistente da população. 

Essa disposição pode ser identificada com facilidade em pequenos municípios, e em 

nosso caso de estudo, nos bairros e comunidades das periferias das cidades. As pequenas 

emissoras ou serviços de radiodifusão de baixa potência, como são identificados pelo 

Ministério das Comunicações, sobrevivem de recursos e mão-de-obra dos próprios 

ouvintes, valorizando a programação local e prestando importantes serviços 

comunicacionais, que na maioria dos casos não são realizados pela grande mídia 

convencional. 
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Cogo (1998, p.93) declara que “uma rádio que se pretende comunitária deve, acima 

de tudo, estar preocupada em orientar e educar os ouvintes”. Sua diferença fundamental em 

relação as outras emissoras, é que as rádios comunitárias são organizadas, dirigidas e 

pautadas e pertencem às próprias comunidades. Toda essa organização faz com que o 

discurso radiofônico promova a aproximação entre emissor e receptor que, em geral, 

acabam na maioria das vezes, trocando de papéis. Para Cogo (1998, p.28) “dentro desse 

novo conceito, o receptor deixaria, portanto, de ser passivo para atuar também como 

emissor e vice-versa, rompendo a clássica dicotomia ou “divisão invisível””. 

É exatamente essa interação, veículo-emissor-receptor, aliada ao trinômio, 

educação, informação e entretenimento, que tem assegurado a importância desses canais 

nas comunidades e periferias, despertando a cada dia a consciência dos direitos e deveres 

do cidadão, contribuindo para a participação ativa de todos, nas questões que envolvem a 

comunidade. Segundo Cogo (1998, p.51), a comunidade (bairro), configura-se como: 

 

O espaço privilegiado de constituição e vivência dos valores fundamentais como 
a solidariedade, a união, a ajuda mútua que, articulados à religiosidade, impõem-
se com referenciais indispensáveis na compreensão das culturas populares na sua 
relação com a comunicação. 

 

As rádios comunitárias possuem uma relação muito íntima com seus ouvintes e a 

comunidade em geral. Seu objetivo principal é tornar a comunicação um bem acessível a 

qualquer cidadão que dela possa fazer uso para informar, entreter ou buscar um 

aprofundamento de conhecimentos gerais. Essa ligação entre as partes nasce da necessidade 

de rompimento do veículo comunitário com o capital que quase em sua totalidade, está 

associado às grandes redes de comunicação que não oferecem o acesso irrestrito ao 

cidadão.  

Essa desvinculação com o capital, acontece através de um projeto sócio-político, 

que transforma as bases da sociedade e as estimula a construir um novo modelo de relações 

sociais. São veículos feitos pela e para a comunidade. Sua função é resgatar o verdadeiro 

espírito comunitário através de ajuda, organização, participação, luta por ideais e causas 

comuns, como melhorias na infra-estrutura do próprio bairro, saneamento básico, 

iluminação, segurança pública, transporte, lazer e cultura. 
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Podemos ressaltar dessa forma que a proliferação das rádios comunitárias em nosso 

país atende ao anseio de uma minoria da população que possui a necessidade de expressão, 

visibilidade e mobilização social para mudar determinadas concepções. Essa minoria 

adquiriu, através da segmentação do rádio, um poderoso aliado na busca por ideais e na 

conquista da democratização dos meios de comunicação. 

Através dessa perspectiva, a comunicação popular, mediada pelas emissoras de 

bairro, passa a inserir a comunidade em um contexto de luta, transformação da estrutura 

social e econômica, originando novas definições para comunicação comunitária. Algo 

como uma ferramenta, capaz de gerar força no projeto de luta contra a dominação 

capitalista e capaz de fornecer condições para que a mesma possa participar da sociedade. 

Mesmo que a coordenação desses meios possa estar a cargo de um grupo de pessoas, ela 

(comunicação comunitária) procura promover a participação de toda a comunidade na 

produção e veiculação das mensagens radiofônicas. 

Essa luta significa o rompimento da apatia, que é a grande responsável pela 

dominação pelas elites autoritárias.  

 

2.3 - O JORNALISMO COMUNITÁRIO NAS GRADES DE PROGRAMAÇÃO 

 

2.3.1 - A programação 

 

Quando nos referimos à programação de uma emissora, é como se estivéssemos 

falando da personalidade de um determinado indivíduo. Assim como o ser humano, cada 

rádio possui seu estilo, uma “personalidade” própria. O objetivo fundamental do original é 

o reconhecimento com regiões, grupos sociais, ou até mesmo, como no caso das rádios 

comunitárias, faixas de população.  

Dessa forma, a programação radiofônica das emissoras, sejam elas AM ou FM, vai 

depender de quatro fatores fundamentais: a segmentação (identificação da emissora com 

determinadas classes de ouvintes); programa (informativos, entretenimento, variedades e 
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entrevistas); programação (conjunto de todas as transmissões de uma emissora, 

diferenciando uma rádio em relação à outra); e o formato (puros25 ou híbridos26). 

Em relação à segmentação, fica evidente sua presença na adoção da própria 

identidade da emissora. No caso que abordamos, rádios comunitárias, já há a necessidade 

de voltar a programação para uma pequena parcela da população, com objetivos 

específicos. O mesmo conceito é aplicado às rádios educativas e culturais. Outra tendência 

é a adoção do formato informativo em freqüência modulada. Moreira (2000, p.69) revela 

que: 

 

Artigo publicado em maio de 1990 na revista semana Veja revelou que um estudo 
realizado pelo departamento de marketing da Rádio Record de São Paulo 
sinalizava uma bomba de efeito retardado. Segundo o documento, nos últimos 
quatro anos, 27% dos ouvintes paulistanos que costumavam ouvir emissoras AM 
mudaram de hábito e passaram a sintonizar suas primas mais nobres, as emissoras 
FM. 

 

São exemplos as Rádios Jovem Pan27, Rede CBN28 e Rede Bandeirantes29. Em 

nosso município, destaque dentro desta idéia, para a Rádio Central Difusora de Notícias30 

(CDN, 93,5 MHz).  

Quanto às grades de programação, além desse formato informativo, as emissoras 

comunitárias, como veremos no último capítulo, têm adotado espaços místico-religiosos, 

através de programas de diferentes Igrejas, além do triângulo música-esporte-notícia. 

Segundo Paiva (2003, p.145), a programação de uma emissora comunitária deve 

valorizar esses aspectos e modelos de atrações, além, é claro, de primar pela inserção da 

população no contexto comunicacional: 

 

Um veículo comunitário deve valorizar a cultura local, prestigiando suas formas. 
Deve necessariamente fomentar a participação da população tanto em projetos 
urbanos quanto no próprio veículo. Promover a educação é ainda uma das 
principais diretrizes, especialmente por se tratar de lugares onde o acesso às 
instituições formais de ensino ainda é bastante reduzido. 

                                                           
25 Puros: informativo, musical, comunitário, educativo-cultural e místico-religiosos. (FERRARETO, 2001, 
P.61) 
26 Híbridos: de participação dos ouvinte e múscia-esporte-notícia. (Idem) 
27 In http://www.jovempan.com.br acessado em 10 de outubro de 2006 
28 In http://www.cbn.com.br acessado em 10 de outubro de 2006 
29 IN http://www.radiobandeirantes.com.br acessado em 10 de outubro de 2006 
30 In http://www.rdcdn.com.br acessado em 19 de novembro de 2006 
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Assim, podemos afirmar que em relação ao jornalismo, fica evidente que o seu 

caminho dentro da programação da emissora, está muito distante das diretrizes e padrões 

americanos, adotados pelas empresas informativas desde a década de 60. O qual se 

caracterizava pela prerrogativa da “notícia-espetáculo”, essência do jornalismo atual. E 

ainda muito praticado nas emissoras AM.  

Jung (2004, p.35), reforça que essa prática no rádio brasileiro já dura décadas. 

“Qualquer semelhança com os programas jornalísticos de rádio dos tempos atuais não é 

mera coincidência. A fórmula implantada quando o jornalismo começava a surgir no rádio 

brasileiro permanece mais de oitenta anos. É possível encontrar uma mudança aqui, outra 

acolá (...)”. 

Dessa forma, é possível salientar que, a programação de uma emissora está 

diretamente relacionada com o seu perfil, segmentação adotada, região de abrangência, e 

por último, pelo seu foco de atuação. Paiva (2003, p.122) vai além e ressalta que seu meio 

de atuação é o “bairro, o município, o chamado “espaço-local” ou espaço de vida”. No caso 

das emissoras comunitárias, a programação, em geral, está direcionada para a produção de 

programas de caráter popular. Essa experiência de comunicação está diretamente 

relacionada no Brasil com as Comunidades Eclesiais de Base. 

Porém, estudiosos dos movimentos de comunicação popular vão além. Segundo 

López Vigil citado por Cogo (1998, p.95), nove tipos de atrações norteiam as programações 

das rádios: “Programas humorísticos, programas quentes, programas polêmicos, programas 

lúdicos, programas sensuais, programas úteis, programas sentimentais, programas ágeis e 

programas fantásticos”. 

Muitos desses formatos, conforme veremos no último capítulo, fazem parte da 

realidade de programação das emissoras de nosso estudo. 

Outra característica da programação dessas pequenas emissoras é a adoção de um 

caráter pluralista. E é a pluralidade que garante ao movimento das rádios comunitárias a 

aproximação com a comunidade e a sua conseqüente popularização. Quando nos referimos 

a pluralidade nesses veículos, não estamos restringidos aos formatos de programas e estilos 

musicais, mas sim, a toda difusão de idéias e diferentes posicionamentos. 
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Atuar como prestação de serviço de utilidade pública, a partir da programação 

desses canais, deve ser a prioridade, direcionada para o cotidiano dos seus ouvintes.  A 

respeito dessa finalidade Cogo (1998, p.98) afirma que: 

 

As rádios populares inserem-se na vida cotidiana dos receptores à medida que se 
tornam úteis aos seus ouvintes, prestando serviços que envolvem as diferentes 
dimensões do cotidiano (desde de receitas culinárias, informações sobre o tempo 
e a hora até questões educativas e conjunturais mais amplas) 

 

Com essa definição, a programação dos veículos alternativos ou populares deve 

estar intimamente relacionada com a cultura, cotidiano e a realidade de seu bairro ou vila. 

Essa sintonia da emissora com a comunidade, faz com que esta possa assumir um grau de 

representatividade maior em relação aos órgãos públicos. Sejam eles de saúde, segurança 

ou educação. Essa deve ser a meta proposta ao se planejar a programação de um veículo a 

serviço da comunidade. 

Já em relação ao programa, é comum a apresentação de dois modelos: os 

informativos e os de entretenimento. Esse último, nas emissoras comunitárias, é levado ao 

ar sob a forma de programas musicais. Já o informativo está mais relacionado à 

participação do ouvinte. Segundo Ferarretto (2001, p.62), “é o rádio da conversa com o 

ouvinte que inclui, na maioria das vezes, prestação de serviços e discussão de problemas da 

comunidade. Usa, assim, elementos dos formatos informativo e comunitários”. 

 

2.3.2 - O que é jornalismo comunitário 

 

A compreensão da relação entre mídia comunitária e jornalismo está embasada nos 

estudos de diferentes autores a cerca de emissoras comunitárias, à que se dispõem seu 

público e os produtos gerados para atender as suas necessidades.  A inserção de um 

jornalismo específico para cada meio está cada vez mais presente nas emissoras em geral. 

O jornalismo tem hoje várias vertentes, que tendem a focalizar diferentes propostas. 

Podemos exemplificar o jornalismo investigativo, jornalismo sindical e jornalismo 

empresarial. Com a aprovação da Lei que ampara as rádios comunitárias, surge a 
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necessidade da especialização do jornalismo para esses veículos, um jornalismo 

comunitário. 

Jornalismo Comunitário é uma segmentação do jornalismo desenvolvido nas 

empresas de comunicação, porém, com diferenças fundamentais em relação ao jornalismo 

comercial. Fazer jornalismo em comunidades, ou para comunidades, significa voltar toda a 

programação e sua produção para os fatos de relevância da comunidade onde está inserido 

o veículo de comunicação. 

Quando nos referimos ao radiojornalismo em emissoras comerciais, temos que fazer 

uma série de referências intrínsecas nessas produções, como por exemplo, a principal delas, 

a adoção de um modelo popularesco. No caso das emissoras AM, essa tendência é exaltada 

através da empatia de seus comunicadores com os ouvintes, seja através do telefone, cartas 

e até mesmo o contato direto, frente a frente, nos estúdios da emissora. Além, é claro, das 

normas editoriais e regras editoriais a serem seguidas. Segundo Ferraretto (2001, p.62), 

esses programas voltados ao jornalismo, “praticam o denominado assistencialismo de 

resultados, não raro, duvidoso e, de modo sensacionalista, exploram casos policiais e 

escândalos”.  

Ferraretto (2001, p.62) revela que nas emissoras comunitárias a realidade do 

jornalismo é outra: 

 

Já nas emissoras comunitárias – portanto, de baixa potência e alcance reduzido – 
representa a adoção de uma linha de trabalho afinada com os interesses dos 
ouvintes, servindo de canal aos seus anseios e buscando, deste modo, a resolução 
de problemas do bairro ou grupo de bairros de sua abrangência.  

 

Esse trabalho afinado com a comunidade é que atribui sentido político à 

comunicação popular, cumprindo seu papel como instrumento de visibilidade e defesa dos 

interesses e reivindicações do grupo ou grupos de associações. Em geral, nos países latino-

americanos, essas associações emergem em meio aos movimentos sociais insatisfeitos com 

as políticas e regras ditadas pelos grandes meios de comunicação. 

Além dessa segmentação, como podemos perceber, o jornalismo comunitário é 

carregado de uma série de atribuições e características que o fazem se diferenciar do 

restante dos processos de comunicação. Para Cogo (1998, p.98), as notícias e informações 
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divulgadas através de rádios populares ou comunitárias proporcionam uma forte influência 

no cotidiano dos receptores: 

 
A medida que se tornam úteis aos seus ouvintes, seja através de boletins do 
tempo, divulgação de problemas na comunidade, buracos, falta de abrigo de 
ônibus, precariedade da iluminação pública, eventos, cursos e palestras, e até 
mesmo, a prestação de serviços que envolvem as diferentes dimensões do 
cotidiano (...) 

 

Ciro Marcondes, citado por Paiva (2003, p.136), destaca que a comunicação 

comunitária mantém uma vinculação entre o jornalismo comunitário e o conceito político 

no sentido que: 

 

O jornalismo comunitário é o meio de comunicação que integra, atualiza e 
organiza a comunidade, e realiza os fins a que ela se propõe. (...) Um jornal 
comunitário (...) procura obter mais força política, melhor poder de barganha, 
mais impacto social, não para alguns interesses particularizados (anunciantes, 
figuras proeminentes), mas toda comunidade que esteja operando o veículo. 

 

Para reforçar essa tendência de inserção do jornalismo nas rádios comunitárias, os 

canais estão ampliando o espaço para a notícia em sua programação. Essa prática tem 

demonstrado uma estratégia de aproximação com a comunidade, e revela que as pequenas 

emissoras têm conseguido altos índices de audiência. Primeiro, porque como já 

mencionamos, elas desenvolvem uma programação sintonizada com os interesses das 

comunidades. Segundo, estão sempre inovando e criando novas linguagens. Seja em 

programas musicais, debates e, inclusive, na abordagem das questões referentes ao 

jornalismo, como enquetes populares, quadros onde o ouvinte questiona, sugere e até 

reclama sobre questões pertinentes. Além da adoção de uma nova tendência nos meios 

informativos que já está sendo disseminada pela internet, o repórter-cidadão. Onde o 

ouvinte transforma-se em repórter, utilizando-se da instantaneidade do rádio aliado às 

tecnologias de comunicação, como o celular. 

Pena (2005, p.137), fazendo referência a Philippe Gaillard, entende por repórter 

comunitário “uma testemunha profissional, um investigador que, em vez de prestar contas a 

uma administração, presta ao público”. 

Além desses elementos, as questões educativas mais amplas também estão inseridas 

nesse contexto da informação através de canais alternativos. Cogo (1998, p.32), ressalta que 
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“a educação vai ser, para muitos teóricos latino-americanos, o ponto de partida na 

explicitação do conceito de comunicação popular”.  

Também podemos entender por jornalismo comunitário a adoção de alternativas 

comunicacionais que promovem uma reformulação das mensagens informativas, com a 

intenção de transformar em notícia todos os dados que estão dispersos nos bairros, no 

cotidiano dos moradores que na maioria das vezes, por falta de veículos mais próximos 

àquela realidade, acabam passando despercebidos da população. 

Experiências como essas, podem ser facilmente percebidas nas comunidades 

organizadas, e que possuem um canal de informação comunitário, seja ele através de 

jornais impressos, jornal do poste, panfletos ou pequenas emissoras de rádio. Paiva (2003, 

p.127) aponta que “os Estados Unidos tem-se tornado nos últimos anos o centro produtor 

de estudos nessa direção, em que privilegia o comunitarismo como vida de ordenamento da 

sociedade contemporânea”.  

Esse grau de comprometimento com a admissão do caráter comunitarista, só pode 

ser atingido através da vinculação e comprometimento com a gestão do sistema adotado. 

Para se obter êxito nesse modelo é extremamente necessária uma relação muito próxima 

com os propósitos e objetivos da comunidade, através do envolvimento dos cidadãos que 

dela fazem parte. Isso confere ao veículo e ao jornalismo comunitário uma maior 

representatividade no dia-a-dia do bairro ou vila, além do seu pleno reconhecimento como 

mídia comunitária. 

Nesse sentido, Paiva (2003, p.139) assegura que “só é notícia o que interessa 

diretamente à comunidade em questão”.  

 

2.3.3 - O jornalismo na programação da emissora  

 

O jornalismo em rádio tem suas origens em 1923, data da fundação da já referida 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a PRA-2. Foi nessa época que Edgar Roquette Pinto dá 

o primeiro passo para a implantação do jornalismo em rádio. Pinto levava ao ar pela PRA-2 

os fatos selecionados nos jornais cariocas. O programa era transmitido todos os dias, assim 

que o próprio Edgar terminasse a leitura dos jornais. Jung (2004, p.20) atesta que “o 

pioneirismo justificava o “método Roquette Pinto” de fazer jornalismo. (...) O programa 
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não se limitava à leitura de notícias rabiscadas no jornal. Estas vinham acrescidas de 

comentários que levavam os ouvintes à reflexão”. 

Os fatos não escolhem locais e horários para acontecer. Vivemos em um mundo que 

cultua a instantaneidade. Milhares de fatos acontecem em nosso dia-a-dia, e transformam-

se em notícia. Esse alto grau informativo produz o que atualmente conhecemos com 

fugacidade informativa. A toda hora estamos acompanhando, em quase tempo real, os 

desdobramentos de um seqüestro, o estourar de uma guerra, o salvamento de vítimas de um 

acidente e as contradições do cenário político. 

Em relação a essa configuração da informação, o rádio é sem dúvida, o mais 

poderoso e instantâneo de todos os veículos de comunicação.  Com os avanços da 

tecnologia, em instantes o ouvinte pode estar sabendo dos últimos acontecimentos através 

de boletins e entradas ao vivo de repórteres, de qualquer canto do mundo, nas 

programações de suas emissoras. 

Porchat (2004, p. 44), acrescenta que “por ser ágil e rápido na transmissão da 

informação, é o rádio que deve gerar novos assuntos entre os meios de comunicação”. A 

quantidade de material que chega diariamente às redações das emissoras é tão grande, que 

exige que uma organização analise os conteúdos, através de filtros que obedecem a critérios 

de noticiabilidade estabelecidos pela própria emissora. Essa peculiaridade do veículo pode 

ser ilustrada pelo Repórter Esso, que desempenha a função de informador coletivo de 

maneira ágil, dinâmica e eficiente. Melo (2003, p.118) reforça que “ele permite a sintonia 

das populações de todos os quadrantes do arquipélago brasileiro com os acontecimentos 

bélicos que mudaram radicalmente a geopolítica mundial”. 

O Correspondente Esso popularizou-se através de suas características31 musicais e 

textos de abertura que marcavam sua entrada nos milhares de lares brasileiros: “Prezado 

ouvinte, bom dia. Aqui fala o Repórter Esso, testemunha ocular da história, apresentando as 

últimas notícias da UPI”. 32  

Mas essa mesma instantaneidade tem um preço, a fugacidade da notícia. Como 

agravantes desse problema, Ferraretto (2001, p.27) afirma que são dois os condicionantes: 

                                                           
31 Característica musical é a chamada “cortina” ou trilha que permeia um programa de rádio. Ela identifica a 
atração radiofônica. 
32 United Press International. Agência de Notícias (MCLEISH, 2001, p.238) 
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“a interferência radiofônica da mensagem, e, no caso do jornalismo, a obsolescência da 

informação”. 

Em relação à interferência da mensagem, o autor (2001, p.27) afirma que “por ser 

rádio, consome-se a mensagem no momento de sua transmissão. Para retornar um ponto 

mal-compreendido, só utilizando um gravador, o que não é prático e nem corriqueiro”. Já 

quanto à obsolescência da informação, a notícia tornar-se desatualizada ou atrasada 

simultaneamente à sua transmissão. Isso se deve à característica do próprio veículo, no qual 

a política informativa é a da divulgação do mais atual possível, de preferência a do 

momento. Sobre tal perspectiva, Melo (2003, p.117) afirma que “é nessa conjuntura que o 

rádio se converte em veículo propriamente jornalístico, difundindo notícias de modo 

instantâneo. Até então, predominava em nossas emissoras o “jornal falado”. Esse formato 

reproduzia literalmente as informações publicadas pela imprensa diária”. 

Sob essa ótica, a Rádio Bandeirantes33 inova no método de transmissão do 

jornalismo, e lança o que hoje chamamos de “programetes”, programas informativos, 

geralmente com duração de um minuto. No caso da Bandeirantes, a cada 15 minutos de 

programação, um era voltado para a divulgação de rápidas notas informativas, que nas 

horas cheias ocupava três minutos da programação, É o caso da Rádio Gaúcha com o 

programete “Notícias na Hora Certa”, que permeia toda a programação da emissora nas 

horas cheias com dois minutos de informação. 

Além desses formatos de programas informativos, temos ainda as emissoras 

dedicadas ao jornalismo em tempo integral. Três grandes emissoras irão dedicar-se ao 

jornalismo 24 horas por dia, a partir da década de 80: A pioneira é a Jornal do Brasil AM, a 

JB; seguida da Rádio Gaúcha, emissora da Rede Brasil Sul – RBS; e a Central Brasileira de 

Notícias, a CBN, do Sistema Globo de Rádio. 

Segundo Jung (2004, p.44), o jornalismo em tempo integral, dentro do conceito all 

news
34, só pode ser mencionado apenas com a chegada da CBN: 

 

O sistema de jornalismo em tempo integral, dentro do conceito americano, foi 
introduzido no rádio brasileiro apenas com a chegada da Central Brasileira de 

                                                           
33 A Bandeirantes entrou no ar em 6 de maio de 1937 (FERRARETTO, 2001, p.141) 
34 Modelo norte-americano de rádio totalmente voltado à veiculação de notícias (FERRARETTO, 2001, 
p.172) 
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Notícias, do sistema Globo de Rádio. Em 1991, a Excelsior de São Paulo e a 
Eldorado do Rio transformam-se em CBN. Nos primeiros meses, a versão carioca 
da emissora ainda executava músicas em meio ao programas jornalísticos, 
enquanto a paulista aboliu a prática desde o início. 

 

Em relação ao jornalismo na grade de programação das emissoras em FM, 

novamente desponta as experiências da CBN na metade da década de 1990. Jung (2004, 

p.42) revela que “a transmissão experimental ganhou público e confiança dos anunciantes”. 

A idéia teria nascido a partir de uma emissora do Grupo Globo de Rádios, que ficou meses 

fora do ar. A mesma programação da emissora AM era retransmitida à FM, que por sua 

vez, dividia a audiência com os outros veículos especializados em estilos musicais. 

Sobre o jornalismo em Freqüência Modulada, temos que nos referir aos radiojornais 

e informações veiculadas através das emissoras comunitárias. Podemos associar o 

jornalismo dessas emissoras de bairros às primeiras experiências da CBN em jornalismo. 

Esses programas informativos estão associados a atrações musicais, recados de ouvintes, 

mensagens de auto-ajuda, programas religiosos e, ainda, em meio aos reclames 

publicitários e apoios culturais. 

Ainda em relação aos moldes americanos de jornalismo em rádio, fica evidente que 

nos veículos comunitários essa tendência está distante dos interesses e da realidade das 

comunidades. Portanto, a inserção do jornalismo nas grades de programação das emissoras 

comunitárias deve privilegiar aspectos como a cultura local, a participação da comunidade 

em projetos urbanos e sociais, a promoção da educação, sempre no sentido do 

entendimento do próprio cotidiano e das possibilidades de transformação da realidade. 

Ferraretto (2000, p.222) reforça que: 

 

Muitas das rádios comunitárias, além de prestarem serviço à comunidade, 
explicam aos moradores como agir diante da violência pública, abuso de 
autoridade, invasão de domicílio e prisão ilegal, fatos corriqueiros em muitos 
locais. Os boletins ensinam ainda como acessar a Corregedoria da Polícia Civil e 
a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público. 

 

Por tratar-se de um jornalismo específico, a informação nos veículos comunitários 

deve seguir algumas diretrizes que servem de referência para a identificação com a 

comunidade a qual está inserido o veículo. O destaque dos assuntos é dado em relação à sua 

importância para o grupo social.  
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Outro aspecto relevante é a fuga do chamado mosaico informativo, promovido pelo 

volume incontido de notícias, que faz com que o ouvinte não retenha qualquer dado 

divulgado. Sobre a disposição das informações, Paiva (2003, p.139) alerta que: 

 

As notícias nacionais devem ocupar espaço reduzido nos informativos. Da 
mesma maneira, recomenda-se que as internacionais restrinjam-se a duas, mesmo 
assim, realmente relevantes, sendo ideal relacioná-las à vida da comunidade local. 
De maneira geral, as notícias devem ser comentadas, e precisamente por essa 
razão poucas são escolhidas. O comentário faz, assim, as vezes de editorial. Outro 
ponto a ser explorado é a realização de entrevistas, que reforçam o sentido de 
pertencimento ao veículo, além de fomentar a ampliação da participação da 
comunidade. 

 
 

Por fim, cabe ressaltar que um programa informativo em uma emissora comunitária 

deve contar com a participação do ouvinte no trabalho de “rádio-escuta”, repassando as  

informações e acontecimentos ao veículo, para que este possa divulgar o fato e, se 

necessário, solicitar a ajuda ou atendimento dos órgãos municipais responsáveis. 

  

2.3.4 - A manutenção do jornalismo 

 

Vários fatores são decisivos quando falamos na manutenção de programas 

jornalísticos nas grades das emissoras. O primeiro é em relação ao departamento comercial, 

pois a publicidade sustenta uma equipe de jornalismo nas ruas. Mas uma série de outros 

fatores são importantes para as emissoras comerciais assegurarem seus informativos no ar e 

com qualidade. 

Já em relação ao jornalismo comunitário, a realidade diferencia-se em alguns 

aspectos da grande mídia. Qualquer que seja a rádio comunitária que desempenhe 

programas voltados ao jornalismo, deve priorizar o contato direto com os seus ouvintes. É 

através da participação coletiva da comunidade que o jornalismo vai se inserir com maior 

eficiência no cotidiano das localidades. Porchat (2004, p.31) destaca que “não se trata de 

investir em relações públicas. O radiojornalismo precisa destes contatos”. 

A autora (2004, p. 30) afirma que os ouvintes da Rádio Jovem Pan de São Paulo 

têm a consciência de que suas preocupações pautam os noticiários da emissora. “Centenas 

de pessoas ligam diariamente para a Jovem Pan Serviços – trabalho jornalístico que começa 
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no pronto atendimento de uma ligação e não raras vezes termina em uma entidade pública 

ou privada competente para solucionar o problema”. 

Por outro lado, o fator proximidade das notícias apresenta-se como quesito 

fundamental para cativar o ouvinte na comunicação comunitária. É a contextualização dos 

fatos que insere o jornalismo na realidade do dia-a-dia de seus ouvintes. Através dessa 

relação íntima entre veículo-informação-ouvinte, é que realmente a comunicação 

comunitária atinge o objetivo para o qual se propõe.  

Pena recomendada no livro “Jornalismo” (2005, p.142 Coleção 1000 perguntas). 

que todos os profissionais que atuam em jornalismo comunitário devem priorizar em suas 

agendas de fontes, os nomes de membros da comunidade. Além, é claro, de contatos com 

os representantes dos serviços públicos, prefeituras, e ONGS. Paiva (2003, p.140) garante 

que a proximidade do veículo com a comunidade é o fator determinante no processo de 

comunicação comunitária: 

 
Esta tem muita importância para um veículo comunitário, sendo praticamente 
proibida a abordagem de fatos sem interferência quanto ao contexto em que 
foram produzidos, bem como seus efeitos e suas causas> Finalmente, é 
necessário entender que um programa informativo dentro de um veículo 
comunitário “tem, antes de tudo, uma filosofia de enfoque da informação”. 

 

Ainda sobre a diferenciação do jornalismo em veículos comerciais e comunitários, a 

abordagem dada à informação no primeiro, além da proximidade, leva em conta também o 

seu impacto, e o envolvimento de pessoas importantes. Isso caracteriza a informação como 

“notícia-espetáculo”. 

Assim, observando essas considerações, constatamos que as diretrizes para a 

manutenção de um jornalismo comunitário está muito distante das prerrogativas propostas 

pela grande imprensa. 

Uma das alternativas é a inserção de estudantes de jornalismo nas emissoras 

comunitárias. A atuação do gueto acadêmico tem proporcionado retorno positivo. Além dos 

benefícios presentes na produção e veiculação de informações da comunidade para a 

comunidade, essa relação proporciona o cumprimento da Lei 9.612, que determina a 

disponibilização desses espaços para auxiliar na formação e aperfeiçoamento do trabalho de 

jornalistas e comunicadores.  
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Sobre essa determinação, Melo (2003, p.162) afirma que “os programas 

universitários de formação de comunicadores sociais desenvolveram-se na América Latina 

paralelamente ao processo de industrialização”. 

Muito se discute sobre a inserção desses estudantes de “fora” do contexto 

comunitário. Alguns autores acreditam que essa função deva ser estritamente 

desempenhada pelas próprias pessoas pertencentes ao grupo social local. Porém, Paiva 

(2003, p.143) acredita que “a função desse profissional considerado frequentemente como 

agente externo, é provocar a participação”. 

Um dos métodos mais eficientes no incentivo à participação é através da realização 

de reportagens. Ela é a base do radiojornalismo e está intimamente relacionada com todas 

as outras atividades da emissora. Por meio da reportagem, os fatos e ocorrências podem ser 

transmitidos aos ouvintes no momento em que acontecem. 

Seja através da reportagem, da inserção acadêmica ou da participação direta ou 

indireta da comunidade, Porchat (2004, p.32) assegura que “melhorar as condições de vida 

da comunidade é a meta do jornalista. Toda matéria veiculada tem esse objetivo”. E é 

exatamente esse propósito que norteia a atividade jornalística comunitária, seja através de 

denúncias, alerta ou, até mesmo, na promoção de campanhas que objetivem a resolução dos 

problemas e questões da comunidade. 

Enfim, cabe ao profissional de rádio ou ao jornalista refletir e estudar sempre sobre 

o que suas matérias e reportagens acrescentarão ou o que a comunidade ganhará com as 

informações que estão sendo levadas ao ar. 

 

2.4 - A CONSTRUÇÃO DO RADIOJORNALISMO COMUNITÁRIO: TEORIA NA 

PRÁTICA 

 

2.4.1 - Gatekeeper aplicado aos programas de radiojornalismo 

 

Através deste item, viemos propor uma análise teórica das notícias elaboradas para 

os programas de radiojornalismo, em especial, ao jornalismo praticado nas rádios 

comunitárias.  
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Ao propormos esse paralelo entre a teoria e as notícias comunitárias, temos que 

retroceder e compreender a origem do próprio termo gatekeeper. A Teoria do Gatekeeper 

avançado foi a primeira a surgir, em 1950, por David Manning White. Segundo Traquina 

(2004, p.149), “White foi o primeiro a aplicar o conceito ao jornalismo, originando assim 

uma das tradições mais persistentes e prolíferas na pesquisa sobre as notícias”. 

Seu conceito nasce através do psicólogo Social Kurt Lewin que, ao estudar o 

comportamento de grupos sociais em relação aos hábitos alimentares, percebeu que esses 

indivíduos atuavam como “selecionadores” no momento da aquisição de alimentos.  

Adaptando esse conceito, White utiliza esse conhecimento e o aplica para estudar a 

relação das notícias dentro dos veículos informativos. Sob essa perspectiva é que surge a 

Teoria do Gatekeeper, na qual o processo de formulação das notícias está relacionado 

diretamente a uma série de escolhas, isto é, por diversos “gates” ou “portões”. Esses 

portões estão associados às decisões do próprio jornalista, o gatekeeper. Esse, ao receber 

uma grande diversidade de informações diárias, tem a tarefa de “decidir” o que será ou não 

publicado, levado ao ar para o ouvinte ou telespectador. 

Traquina (2001, p.69) explica que “se a decisão for positiva, a notícia acaba de 

passar pelo portão; se não for, a sua progressão é impedida, o que na prática resulta na sua 

morte, porque significa que a notícia não será publicada, pelo menos nesse órgão de 

informação”. 

O estudo clássico sobre gateekeeper da década de 50 baseia-se no estudo de como 

agia “Mr. Gates”, um jornalista atuante, com 25 anos de experiência, e que trabalhava em 

um jornal de porte médio americano. Gates tinha como tarefa principal selecionar a grande 

quantidade e variedade de notícias de agências que chegavam ao veículo todos os dias. Foi 

a partir do estudo de Gates que se pôde compreender como ocorre o processo de seleção 

das notícias em jornalismo, tanto quantitativa como qualitativamente. Segundo Kunczik 

(2001, p. 234), “os processos de seleção de notícias podem ocorrer em diversos níveis e 

várias vezes, quer seja pelo repórter, pelo editor ou pelo empresário” 

De acordo com Wolf (2005, p.184), “cerca de nove em dez comunicações de 

agência são eliminadas, e apenas uma em cada dez encontra o caminho para aparecer como 

notícia no jornal”. 
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No estudo, White propôs que “Mr. Gates” anotasse durante o período de uma 

semana os motivos que o levavam a refutar determinadas notícias. Dessa forma, White 

concluiu que, das 1.333 justificativas para o fechamento da “cancela” para essas notícias, 

800 estavam associadas à falta de espaço no jornal. Do universo restante, 300 

argumentavam à sobreposição de informações, e até mesmo, a falta de interesse do assunto 

ou a qualidade da informação. Havia ainda, 76 que apontavam como causa principal de 

bloqueio, o fator proximidade. Segundo Gates, essas informações estavam acontecendo em 

ares muito distantes da sede do jornal, o que plausivelmente explicava o seu pouco 

interesse jornalístico. 

E é através deste ponto, que podemos traçar nossa referência em relação ao 

radiojornalismo comunitário. Analisando o trabalho desenvolvido nas emissoras 

comunitárias inseridas em nosso estudo, podemos constatar que os produtores dos 

programas informativos, nesse caso, atuam como gatekeepers. São eles que determinam, 

através dos fatores de relevância para a comunidade na qual está inserida a emissora, o que 

vai ser ou não relevante para a população. 

Na maioria dos casos relatados, o fator proximidade é referido como o principal 

fundamento para que um acontecimento se transforme em notícia para ser levado ao ar. O 

fato tem que estar entre os cidadãos da comunidade, o que de alguma forma pode auxiliar 

na compreensão de um determinado contexto, ou até mesmo, provocar a participação dos 

ouvintes. Nesse caso, os relatos mais comuns de interação com a comunidade estão 

associados a acontecimentos do cotidiano. Como por exemplo, questões relativas a 

saneamento básico, segurança pública, iluminação, reclamações de serviços e ocorrências 

de acidentes. 

Portanto, no caso do jornalismo desenvolvido em rádios comunitárias, são os 

produtores e coordenadores das emissoras, que, por sua vez, conhecem bem a realidade do 

local onde estão inseridos, atuam na decisão do que é ou não informação, semelhante ao 

caso estudado do jornalista americano Mr. Gates. 

Conforme Wolf (2005, p.185), “pesquisas posteriores confirmam que, na seleção e 

no filtro das notícias, as normas ocupacionais, profissionais e organizacionais parecem mais 

fortes do que as preferências pessoais”. 

Sobre essa questão, Traquina (2004, p.151) ressalta que: 
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A teoria do gatekeeper analisa as notícias apenas a partir de quem as produz: o 
jornalista. Assim, é uma teoria que privilegia apenas uma abordagem micro-
sociológica, ao nível do individuo, ignorando por completo quaisquer fatores 
macro-sociológicos, ou mesmo, micro-sociológicos como a organização 
jornalística. 

 

Dessa forma, no que se refere ao jornalismo comunitário praticado nas emissoras de 

bairros, a seleção dos gatekeepers (produtores) dentro do processo informativo como um 

todo, tem um importantíssimo papel na decisão do processo de filtragem das informações. 

Cabe a ele avaliar, e aqui, temos que abrir um parêntese em relação a sua formação cultural, 

codificação, e formação das mensagens e sua difusão, o que acrescentará ou não a 

informação no cotidiano de seu ouvinte. 

 

2.4.2 - A estrutura e a organização na construção da informação 

 

A organização de uma instituição é notavelmente responsável pelos conteúdos que 

dissemina. A teoria organizacional proposta pelo sociólogo Warren Breed, em 1955, 

identifica na cultura organizacional os elementos determinantes para a construção da 

notícia.  

Traquina (2004, p.152) afirma que a Teoria de Breed “insere o jornalista no seu 

contexto mais imediato, a organização para a qual trabalha”. Sob essa perspectiva, o 

sociólogo afirma que o jornalista, ao desempenhar sua função no determinado veículo, 

acaba conformando-se com a política organizacional da empresa, deixando para trás suas 

próprias crenças. 

Essa conformidade aconteceria através de um mecanismo sutil de recompensas e 

punições, medidas que levariam a socialização do profissional em relação à política 

editorial da organização. 

Dessa forma, Traquina (2004, p.153) declara que, “na teoria organizacional, a 

ênfase está num processo de socialização organizacional em que é sublinhada a importância 

duma cultura organizacional, e não uma cultura profissional”. 

É o que acontece nas rádios comunitárias. O jornalismo desenvolvido por essas 

pequenas organizações não segue a regra das grandes empresas comunicacionais. Nesses 



 

47 

casos, não há uma organização de uma cultura profissional, mas sim de uma cultura 

organizacional. Cada emissora segue uma determinada organização, que norteia desde sua 

programação, público alvo e até o seu horário de funcionamento. 

A mesma tendência é seguida em relação às notícias divulgadas. Cada produtor 

segue a organização de seu veículo. Traquina (2004, p.157) complementa que, na “teoria 

organizacional, as notícias são o resultado de processos de interação social que tem lugar 

dentro da empresa jornalística”. É o caso das informações divulgadas pelas rádios 

comunitárias. Só é notícia o que vem da própria comunidade. As informações são 

levantadas pelos integrantes da localidade e repassadas diretamente aos produtores das 

emissoras, o que caracteriza a interação social entre o veículo e os ouvintes. 

Ainda de acordo com a teoria desenvolvida por Breed, a atividade do jornalista é 

diretamente influenciada pelo fator econômico. “O fator econômico é determinante na 

resposta dada à pergunta porque as notícias são como são” (Traquina, 2004, p.158). É o 

departamento comercial que confere a informação como um produto que deve permear a 

relação entre produtor e ouvinte, sendo este último, enxergado por ela como um cliente que 

deve ter suas exigências sempre atendidas. 

Bem como a organização, outro fator de relevância na análise do jornalismo 

comunitário é a estrutura. A teoria estruturalista, proposta por Stuart Hall, não analisa 

apenas os aspectos relacionados ao jornalista na elaboração da notícia. Caracterizada como 

uma teoria macro-sociológica, o estudo leva em conta o “papel dos mídia na reprodução da 

ideologia dominante”(Traquina, 2003, p.88). 

Ela legitima ainda uma certa autonomia dos jornalistas quando relacionados 

diretamente com o controle econômico exercido pelo veículo. No caso da construção das 

notícias nas emissoras comunitárias, percebemos que a autonomia dos produtores, 

estudantes de jornalismo e até mesmo jornalistas, é infinitamente maior em relação as 

grandes empresas de comunicação. Essa abertura é possível, pois cada profissional e 

colaborador das emissoras não está subordinado à questão comercial, pois, como bem 

sabemos, as emissoras comunitárias apresentam um distanciamento desse departamento.  

Dessa maneira, a produção de informações está diretamente relacionada com outros 

fatores. Melo (2006, p.132) afirma que a comunicação comunitária está intrinsecamente 

vinculada às lutas sociais e políticas: 
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Diante de tal panorama, torna-se evidente que os caminhos da imprensa 
comunitária no Brasil estão inseparavelmente ligados à luta pela transformação 
da estrutura social e econômica do país, no sentido da implantação de uma 
democracia política. Luta que assegure as condições para o estabelecimento de 
organizações autenticamente comunitárias. 
 

Autores como Stuart Hall, Chas Chritcher, Tony Jefferson, John Clarke e Brian 

Roberts argumentam que o produto final dos acontecimentos (as notícias) é resultante de 

três fatores intrínsecos no cotidiano: a organização burocrática dos media, a estrutura dos 

valores-notícia e o próprio momento de construção da notícia.  

Sobre o primeiro fator, Traquina (2003, p.89) defende que “a organização 

burocrática dos mídia” teria forte influência na estruturação da notícia. Assim sendo, as 

informações divulgadas pelas emissoras comunitárias seriam o reflexo da organização do 

veículo, e não os anseios da comunidade. 

Essa organização se apresentar-se-ia de acordo com o perfil do veículo. No caso das 

rádios comerciais, a organização burocrática está associada a fatores como departamento 

comercial, equipe de reportagem, tempo e divisão da programação, departamento 

jornalístico e uma série de itens que compõem a programação dessas emissoras. Patrícia35 , 

citada por Pena (2005, p.138), vai além e revela que as diferenças entre o jornalismo 

comunitário e o comercial são mais vastas e estão também ligadas à função de cada 

membro dentro do próprio veículo: 

 

Talvez a maior diferença entre as duas vertentes do jornalismo não esteja nas 
relações de trabalho entre seus profissionais. Em um canal de comunicação onde 
prevaleça o jornalismo comercial, você terá que se vigiar todo o tempo a fim de 
jamais desrespeitar qualquer norma convencional, tal como lide, sublide etc. Se 
não agir dessa forma, de acordo com esta cartilha, simplesmente você será 
substituído por outro profissional que esteja plenamente enquadrado às 
exigências do canal de comunicação. No jornalismo comunitário, diferentemente, 
você não é apenas mais um número, mas sim um membro da comunidade, e tem 
o seu espaço respeitado. 
    

Já quando nos referimos à estrutura das emissoras comunitárias, esse perfil muda 

drasticamente. As rádios comunitárias dispõem de uma maior liberdade quando 

comparadas às rádios comerciais. Nessas pequenas emissoras, a organização obedece a 

                                                           
35 Patrícia Saldanha – Professora de Comunicação Comunitária da Universidade Estácio de Sá – Rio de 
Janeiro – RJ.  (PENA, 2005, p.138) 
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critérios distintos. Como o número de produtores e comunicadores, a ausência de uma 

equipe de reportagem, na maioria dos casos até de um profissional da comunicação. Para 

suprir essa lacuna, Pena (2005, p. 137) ressalta que: 

 

Para a realização deste trabalho, os meios de comunicação comunitária contam, 
na grande maioria das vezes, com os próprios cidadãos da comunidade. Eles são 
verdadeiros sinalizadores e zeladores do local. Através do trabalho voluntário, 
muitas notícias adquirem um caráter mais próximo do cotidiano e da realidade 
vivida e sofrida por aquelas pessoas. 
   

O fator tempo não delimita as atrações, pois as emissoras comunitárias não possuem 

uma preocupação com o fechamento do tempo dos programas em relação ao departamento 

comercial, já que essas são regidas por regras específicas que proíbem a inserção de 

propagandas. 

Outro fator seria a estrutura dos valores-notícia. Aqui, no caso do objeto de nossa 

análise, as emissoras comunitárias influenciam diretamente o elemento social. Cada 

emissora está instalada no âmago de uma comunidade, que, por sua vez, diferenciam-se 

umas das outras. Dessa maneira, algumas rádios apresentam um perfil mais comunitário, 

outras mais elitistas, mais “pop” 36, e até mesmo, podemos constatar a presença de 

emissoras mais próximas a uma programação comercial. Segundo Traquina (2003, p.89), 

todas essas identidades influenciam diretamente a “prática e a ideologia profissional dos 

jornalistas”. 

Fechando a teoria estruturalista, Hall propõe a análise da construção das notícias 

através do momento de sua elaboração. Para os autores defensores desta teoria, o processo 

de produção das informações parte do consenso da sociedade e, dessa forma, reforça a 

construção dos consensos sociais. 

                                                                                                                                                                                 
 
36 A Arte Pop é um fenômeno americano que tem como ponto de partida o clichê da grande, indómita e 
bisonha América, que se tornou corrente quando o expressionismo abstracto triunfou internacionalmente. Por 
assim dizer, surgiu duas vezes: primeiro, na Inglaterra e, depois, independentemente, em Nova Iorque. No seu 
segundo aparecimento seduziu sem demora os jovens de todo o Mundo, que reagiram com entusiasmo tanto 
às implicações hot como cool de uma linguagem tão directa; atraiu uma geração formada por pessoas de 
meia-idade que encaravam com ansiedade a juventude devido à excitação desta perante as artes e os 
espetáculos, bem como as pessoas de todas as idades que reconheceram a sua validade formal. A própria arte 
Pop não constituiu um produto da era da discoteca, mas a maneira como foi recebida identificou-a como ela. 
Mais importante, o pop é um produto híbtido resultante de duas décadas dominadas pela abstracção e, como 
tal, herdeira de uma tradição mais abstracta do que figuratuva. (LIPPARD, 1976, P.9) 
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Isso pode ser evidenciado através da participação das emissoras comunitárias na 

realidade de suas localidades. É ela quem, através do consenso do que é importante para a 

comunidade, serve como canal de veiculação desses pensamentos. Essa prática faz com que 

a ideologia desses grupos sociais ganhe visibilidade e promova a união da própria 

comunidade. 

 

2.4.3 - Noticiabilidade e valore-notícia, o newsmaking comunitário  

 

As análises sobre os valores informativos iniciaram através de estudos acadêmicos 

na década de 1960. Para Kunczik (2001, p.241), “ao selecionar as notícias, se deve separar 

o verdadeiro do falso”. Nesta teoria, propomos um estudo dos fatores que influenciam 

diretamente no formato das notícias nos veículos comunitários. A teoria do newsmaking 

busca a explicação para o sentido dos noticiários. Ela procura desvendar de que maneira 

essas informações se relacionam com as exigências cotidianas da produção de notícias nas 

organizações comunicacionais. Moreira (2000, p.54) revela que “os conceitos sobre o que 

pode ser considerado notícia têm sido desenvolvidos no Brasil, tanto por jornalistas como 

por estudiosos dos meios de comunicação”. 

A teoria dos valores notícias foi inicialmente estudada pelo alemão Jürgen Wilke 

em 1984. Wilke analisou a dimensão histórica dos valores das notícias, com o propósito de 

verificar como a seleção das informações tinha mudado na Alemanha com o passar do 

tempo.   

Quatro anos mais tarde, Michael Schudson (1988) faz referência à teoria da ação 

pessoal, ação social e ação cultural, em inter-relação, para a explicação de que as notícias 

são como são. Schudson afirma que, na teoria da ação pessoal, as notícias são como um 

produto das pessoas e de suas intenções. Na ação social, as notícias assumem um perfil de 

um grupo de pessoas, refletindo o papel das organizações dentro do processo de 

comunicação. Já na teoria da ação cultural, as informações seriam uma resultante da soma 

de todos os fatores intrínsecos da cultura e de seus próprios limites. Wolf (2005, p.196) 

declara que: 
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A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos 
com os quais os aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher 
cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de acontecimentos, uma 
quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. 
 
 

Sobre os valores-notícia, Wolf os caracteriza como sendo um componente dos 

critérios de noticiabilidade. O autor os define como a seguinte pergunta: “Quais 

acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, significativos, relevantes, 

para serem transformados em notícias?” (2005, p.202) 

Ele atesta ainda que, na escolha de um determinado evento, para que o mesmo se 

transforme em notícias, os critérios de relevância atuam de forma conjunta, em massa. 

Portanto, Wolf (2005, p.202) afirma que os valores-notícia estão presentes em todo o 

processo de produção da informação: 

 

Os valores/notícia são usados de duas maneiras. São critérios para selecionar; do 
material disponível para a redação, os elementos dignos de ser incluídos no 
produto final. Em segundo lugar, eles funcionam como linhas-guia para a 
apresentação do material, sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser 
omitido, onde dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao 
público. Os valores/notícia são, portanto, regras práticas que compreendem um 
corpus de conhecimentos profissionais que, implícita e muitas vezes 
explicitamente, explicam e guiam os procedimentos de trabalho redacional. 
 
 

Novamente, essa teoria pode ser empregada na análise das informações divulgadas 

pelas emissoras comunitárias. Os critérios de noticiabilidade e os valores-notícias são 

julgados pelo fator proximidade e relevância para a comunidade. Torna-se notícia, o evento 

ou fato que esteja diretamente relacionado com a comunidade na qual está inserida a rádio. 

Pena (2005, p.135) destaca alguns dos assuntos mais recorrentes nas coberturas de 

jornalismo comunitário: 

 

Os assuntos mais recorrentes nas coberturas de jornalismo comunitário no Brasil 
são problemas e informações de ordem social, tais como vazamentos de água em 
vias públicas, despejo de esgoto não tratado em águas fluviais, informativos e 
rotas sobre o trânsito, congestionamentos etc. Enfim, assuntos que se refiram 
apenas aos interesses e limites de uma determinada comunidade.37 

                                                           
37 Entrevista com jornalista da Editoria Rio da Rede Globo, que pediu para não ser identificado, novembro de 
2004. (PENA, 2005, p.135)  
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Portanto, os valores informativos são suposições intuitivas dos próprios jornalistas 

aos assuntos que interessam a um determinado público, aquilo que chama a atenção. Mas 

essas suposições estariam dentro de duas classificações: as notícias segundo a gratificação 

adiada ou imediata de seus receptores.  

As notícias de gratificação adiada abordam assuntos da sociedade, como questões 

econômicas, problemas sociais, ciência, educação, clima e saúde. As imediatas seriam as 

informações instantâneas, que “pegam” o receptor pelo seu impacto de acontecimento, 

como crime, corrupção, acidentes e desastres. 

Obedecendo a essa classificação, e seguindo uma tendência de identificação dos 

receptores com a informação, Kunczink (2001, p. 243) coloca que: 

 

Os órgãos informativos dos fatos do dia, ao selecionar os assuntos que serão 
“notícia” mediante sua divulgação pelos meios de comunicação de massa, se 
concentram em eventos de curta duração que tenham alguma relação com um 
círculo determinado de receptores, noutras palavras, realizam a seleção de 
notícias baseados em uma orientação local ou etnocêntrica de fatos que não se 
encontram longe no passado preferivelmente os fatos do dia. 
 

Dessa forma é que os critérios de noticiabilidade e valores notícias são inseridos na 

construção das informações divulgadas pelas rádios comunitárias. A seleção das notícias é 

realizada de acordo com relevância para os receptores da comunidade. Interessa o local, o 

comunitário. Pena (2005, p.135) afirma que “o jornalismo comunitário deve ser voltado 

para atender os interesses de uma determinada comunidade. Ele não pode ser 

concomitantemente específico e chegar a milhares de pessoas”.  

Além dessas determinantes, os valores-notícia derivam de considerações relativas 

ao conteúdo das notícias (a transformação do evento em informação), o acesso ao material 

e os critérios intrínsecos à informação (processos de produção e realização), o público 

(concepção de imagem dos destinatários pelos jornalistas) e, por último, a concorrência (as 

relações entre os diversos meios de comunicação de massa). 

 

2.4.4 - Rotinas de produção 
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Jorge Pedro Souza (2002, p.48) define rotinas como “os processos 

convencionalizados e algo mecanicista de produção de alguma coisa que, sem excluir que 

determinadas pessoas tenham rotinas próprias, ou que a cultura e o meio social afetem essa 

produção”. As rotinas de produção foram desenvolvidas para auxiliar as pessoas na 

construção de sentidos para o mundo, quer seja nas ciências sociais quer seja no próprio 

jornalismo.  

Moreira (2000, p.32) lembra que antes de serem instituídas as rotinas de produção 

nos veículos de comunicação, a produção dos radiojornais era bem rudimentar: 

 

Vale destaca aqui que, no período anterior ao lançamento do Repórter Esso, o 
radiojornalismo brasileiro caracterizava-se pela ausência de um tratamento 
redacional específico para o veículo, ou seja; as notícias eram selecionadas e 
recortadas dos jornais e lidas ao microfone pelo locutor que estivesse presente no 
horário. Tesoura e cola eram, na época, os únicos recursos disponíveis para o 
jornalismo radiofônico. 
 

Traquina comenta que as rotinas de produção de informações são os procedimentos 

que asseguram ao jornalista, contrapondo a pressão do tempo, um fluxo linear e seguro de 

notícias. Proporciona ainda uma rápida transformação de acontecimentos em notícias para 

serem divulgadas aos diferentes veículos de comunicação. Kunczik (2001, p.262) afirma 

que “a rotina das notícias, o consenso entre fontes de informação e jornalistas sobre o que 

seja “objetivo”, determina de modo decisivo o modo como se produz a notícia”.  

Souza (2002, p.50) as define como sendo “meios para a prosecução de um fim, que 

se institucionalizaram, adquirindo uma espécie de vida e legitimidade próprias”. Outra 

importante atuação das rotinas produtivas é na confirmação do trabalho sério desenvolvido 

pelo jornalista. São elas que conferem a veracidade ao fato e confirmam a apuração da 

informação, não permitindo que o trabalho seja julgado como intuitivo ou que não passe 

apenas de um “faro” jornalístico. 

Mas, além das vantagens asseguradas aos profissionais da comunicação, as rotinas 

também proporcionam algumas desvantagens. É o caso da distorção ou simplicidade 

arbitrária dos acontecimentos, constrangimento dos jornalistas e, até mesmo, adoção de 

uma atividade burocrática em relação ao jornalismo. O autor revela que contribuem para a 

burocratização da profissão. os fluxos constantes de matéria-prima, fontes acessíveis e não 

confiáveis, bem como a criação de uma cultura de divulgação de acontecimentos políticos, 
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econômicos e esportivos através de uma relação muito próxima com essas fontes.  Isso se 

caracteriza como um ponto de fácil acesso, e de fornecimento constante de matéria-prima. 

Traquina (2003, p.110) observa que “o jornalista entra inevitavelmente em contato 

pessoal com os líderes políticos e homens de negócio, criando relações de confiança e de 

simpatia; é muitas vezes difícil e muito embaraçoso ignorá-las”.  

Essa tendência pode ser observada nos meios comunitários através da 

sistematização da busca de informações. As emissoras comunitárias, com exceção das 

notícias produzidas dentro das próprias comunidades, estão pautadas por órgãos políticos, 

jornais locais, e, principalmente, a internet. Essa rotinização da busca informativa acaba 

produzindo um esvaziamento de sentido, pois o que é divulgado como informação de 

relevância está ao acesso de grande parcela da população.  

No caso dos jornais, as informações são do dia anterior, e, na maioria das vezes, 

expressa uma realidade que não condiz com a comunidade na qual está inserida a emissora. 

Em nosso estudo, é o caso das rádios comunitárias das cidades da região central, que 

utilizam os jornais santa-marienses como fontes. Já em relação à internet, a situação é mais 

ampla. As informações, na maioria das vezes, expressam uma realidade nacional, ou não 

passam de consumo superficial, como dicas de saúde, mensagens de auto-ajuda, pesquisas 

médicas e curiosidades. 

Outro aspecto importante é quando nos referimos às rotinas produtivas e à adoção 

de modelos informativos que privilegiam a construção de informações em série, a 

industrialização da notícia. Souza (2002, p;52) afirma que: 

 

As rotinas tornam as notícias semelhantes nos diversos órgãos de comunicação 
social, esta semelhança poderá dar ao jornalista a sensação de que, se todos fazem 
igual a ele, é porque a forma como faz as coisas é a “correta”, mas gera 
uniformidade nos produtos informativos em circulação, o que não traz nada de 
bom à democracia, que vive da diferença e dos consensos que se geram apesar 
das diferenças. 
 

A própria consulta aos outros colegas de profissão já pode ser considerada como 

uma rotina na atividade. Essa característica pode também, além de influenciar na tomada de 

decisões sobre a cobertura, estimular nos jornalistas a ânsia pela diferenciação, a busca do 

novo. Mas, segundo Souza, em geral as rotinas produtivas transformam-se em um poderoso 

inimigo da abertura democrática dos órgãos jornalísticos ao público em geral.  
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Dessa forma, é importante que as emissoras comunitárias criem suas próprias 

rotinas de produção, baseadas através de sua realidade social, permitindo com que todos os 

cidadãos possam ter acesso ao veículo da maneira mais democrática possível.          

A rotina na produção informativa de um veículo significa também, que uma parte 

das notícias está atrelada a fontes profissionais do próprio ramo, ou seja, pessoas que 

conhecem muito bem o mecanismo empregado pelo repórter durante a realização do 

trabalho. Nesse aspecto, a matéria poderá assumir certas formas e convenções.  Seria o caso 

do direcionamento de uma informação para que a mesma influencie diretamente na 

cobertura e até no conteúdo da notícia publicada.  

Traquina (2003, p.110) revela que Michael Schudson reconhece o processo de 

produção de notícias como “uma questão de representantes de uma burocracia apanhando 

notícias pré-fabricadas de representantes de outras burocracias”.  

A rotina de produção estabelece um paralelo entre as fontes de informação e os 

jornalistas. Um exemplo utilizado é o presidente dos Estados Unidos. De acordo com 

estudos realizados, o presidente americano seria o newsmaker com maior acesso ao campo 

jornalístico. 

Molotch e Lester, citados por Traquina (2003, p.112), afirmam que “a produção de 

notícias não pode ser entendida fora da economia política da sociedade dentro da qual ela é 

produzida”. De acordo com a teoria construcionista, o inverso da situação seria igualmente 

justificado: os agentes sociais não têm acesso aos meios de comunicação. É o caso dos 

movimentos sociais com poucos recursos. Esses grupos passam por uma enorme 

dificuldade de ver seus acontecimentos sociais transformados em notícia. 

Nesse aspecto é que podemos encontrar o mais forte dos argumentos para legitimar 

a comunicação comunitária através das emissoras de bairros. Esses canais garantem à 

população o acesso à mídia de massa e a divulgação de seus acontecimentos. É a 

transformação dos eventos sociais em notícias para a própria comunidade. 

 
3 - A REALIDADE DAS EMISSORAS COMUNITÁRIAS DA REGIÃO CENTRAL DO 

ESTADO: ESTUDOS DE CASO  
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De acordo com o tema e a problematização propostos para este estudo, descrevemos 

a sistemática adotada pelas emissoras comunitárias em relação ao espaço do jornalismo 

dentro de suas programações, bem como as técnicas utilizadas para o aperfeiçoamento da 

publicização das notícias e a participação da comunidade no processo de comunicação da 

informação de caráter comunitário.  

Sendo assim, realizamos uma descrição de todos os aspectos contidos da produção à 

veiculação dessas atrações. Detalhamos como cada um deles contribui para a formulação da 

atração jornalística e estabelece a conexão entre as partes do processo de comunicação, 

numa abordagem que relacione o cumprimento da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 

que aprova a regulamentação do serviço de radiodifusão comunitária, sob algumas regras 

específicas. 

Para alcançar nosso objetivo, fizemos um acompanhamento e avaliamos a grade de 

quatro emissoras comunitárias da região central do Estado: Rádio Comunitária Caraí FM, 

de Santa Maria; Associação Comunitária e Solidária de Comunicação Social Sepé Tiaraju, 

de São Sepé; Associação Cultural Nova Palma, de Nova Palma; 104.9 FM, de Restinga 

Seca; e Rádio Integração FM, de São Pedro do Sul. 

Para essa análise adotamos a observação participante como técnica de 

acompanhamento da programação das emissoras. Para essa etapa, foram agendadas visitas 

às emissoras, nas quais aplicamos questionários aos produtores responsáveis pelos 

programas de caráter jornalístico, além de entrevistas com os jornalistas ou profissionais 

envolvidos diretamente na produção e apresentação destes programas. 

Como último passo de nossa metodologia, houve a aplicação de questionários junto às 

comunidades cobertas pelo sinal da emissora. Durante essa abordagem com o público, 

foram levados em conta pontos como a freqüência, horários e a importância de 

determinados programas para a comunidade em geral, sob dois aspectos: perfil do ouvinte e 

evidência de jornalismo comunitário. 

Após essas etapas, construímos, por meio do cruzamento dos dados da pesquisa de 

campo, o perfil desse segmento de emissoras em nossa região. Também foi nossa meta 

detectar o cumprimento ou não da Lei que ampara o serviço das rádios comunitárias no 

país. 
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3.1. - Quem são as emissoras 

 

Em nossa análise de caso, propomos o estudo da programação de cinco emissoras 

comunitárias da região central do Estado. São elas: Rádio Integração FM, de São Pedro do 

Sul. Comunitária Nova Palma, de Nova Palma; Rádio Comunitária Caraí FM, de Santa 

Maria; 104.9 FM, de Restinga Seca; e Rádio Comunitária Sepé Tiaraju, de São Sepé;  

A primeira emissora a ser estudada é a Rádio Comunitária Integração FM, 

pertencente à Associação de Comunicação Comunitária Educativa e Cultural Integração 

Vale do Jaguari. A Rádio Integração FM, prefixo 106,3 MHZ, canal de comunicação 292, 

entrou em funcionamento no dia 10 de novembro de 2002, e está localizada na rua 15 de 

novembro, 654, Galeria do Comércio, sala 201, município de São Pedro do Sul. A cidade 

tem aproximadamente 16.191 habitantes, e está a uma distância de 38 Km de Santa Maria, 

e a 358 Km de Porto Alegre. 

A emissora é dirigida por Antônio Carlos Dotto e conta com aproximadamente 75 

colaboradores diretos e indiretos, funcionando das 6h ás 24h.  

De acordo com a visão de Dotto, a Rádio Comunitária Integração FM tem o objetivo de 

“abordar temas relacionados à comunidade local, criar oportunidades para futuros 

profissionais, trazer cultura, educação, lazer e entretenimento à comunidade”. 

Dotto revela que a emissora é mantida através de apoios culturais, mas que a melhor 

proposta para sua manutenção seria “contar com o apoio da comunidade de abrangência”. 

Em relação ao jornalismo, o diretor da emissora atesta que ainda falta uma estrutura 

mínima para que ele possa ser melhor trabalhado na grade de programação.  Teoricamente, 

destaca Dotto, existe um programa voltado para a divulgação das informações da 

comunidade. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h. 

A emissora possui em sua configuração atual um transmissor de 25 watts autorizado 

pela Anatel, mesa de operações, dois computadores, um aparelho de CD, um aparelho de 

DVD, dois aparelhos de MD; sendo um para o estúdio e outro para gravações externas de 

reportagens, rádio retorno, microfones, chave híbrida, telefone e discoteca. 

A Rádio Comunitária Nova Palma, canal de comunicação 285, prefixo ZYM-427, 

freqüência de 105,9 MHz e pertencente à Associação Cultural Nova Palma, está em 

funcionamento desde o dia 15 de agosto de 2003. A emissora fica localizada na rua 
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Raimundo Aléssio, 320, em Nova Palma. A cidade tem 6.035 habitantes e está distante 

40,34 Km de Santa Maria e 281 km de Porto Alegre, a capital gaúcha. 

A comunitária de Nova Palma é presidida por Hermes Bertoldo e conta com 18 

colaboradores diretos, sob a forma de associação.  O horário de funcionamento é das 7h às 

23h. A programação inclui desde atrações informativas, como o programa Bom dia Nova 

Palma, Bom dia Rio Grande, Siga Bem caminhoneiro, até as atrações musicais que 

permeiam boa parte do espaço da emissora. 

 Segundo Bertoldo, o objetivo da rádio comunitária de Nova Palma “é levar à 

comunidade informação, cultura e lazer. Ser um canal aberto para os anseios da 

comunidade”. De acordo com o depoimento de seus integrantes, atualmente a emissora é 

mantida através de apoios culturais de empresas, instituições, casas comerciais e 

profissionais liberais. 

O diretor ressalta ainda que os apoios culturais, juntamente com o auxílio das 

empresas e entidades, são as melhores formas de manutenção da rádio comunitária 105.9 

MHz.  

Em relação ao desenvolvimento do jornalismo, as notícias são levadas ao ar através 

dos próprios produtores da emissora, no programa “Bom dia Nova Palma”, de segunda a 

domingo, das 8h às 10h. Sobre o formato, fontes e a construção dos noticiosos, Bertoldo 

esclarece que “todas as principais notícias dos jornais do estado são levadas ao 

conhecimento público, com a leitura das manchetes e alguns comentários na programação 

da manhã”. A emissora não possui nenhum jornalista formado ou estagiário de jornalismo, 

ficando a produção do programa sob responsabilidade dos colaboradores que mantém o 

restante da programação no ar.  

A emissora possui um transmissor de 25 watts homologado pela Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel), estabilizador de tensão, duas mesas de som com 12 canais, 

dois computadores, processador de áudio, antena que fica localizada na torre principal da 

Igreja Católica da comunidade, aparelho de fax e microfones. 

A terceira emissora é a Rádio Comunitária Caraí FM, canal de comunicação 285, 

prefixo ZYM–292, e freqüência de 106.3 MHz, tem como mantenedora a Associação 

Cultural de Divulgação Comunitária da Vila Tropical e Região Sul de Santa Maria. A 
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emissora está localizada na Rua Caracaraí, 49, Vila Tropical, região sul de Santa Maria, e 

está em funcionamento desde o dia 19 de setembro de 2004.  

A emissora possui cerca de 14 colaboradores diretos, mais quatro equipes de 

estudantes de jornalismo. Três delas são do Centro Universitário Franciscano (Unifra), 

envolvidas na produção dos programas Estação Notícia - A comunidade sintonizada com a 

informação, programa veiculado nas terças e quintas-feiras, das 7h às 8h; Turbulência, 

revista radiofônica levada ao ar nos domingos, entre 20h e 21h; InformAção: síntese dos 

principais fatos do dia, de segunda a sexta-feira, das 20h às 20h10min;  e Caraí Esportes, 

todos os sábados, das 12h às 13h..  

A outra equipe é da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo 

responsável pelo programa Ecolândia, levado ao ar nas sextas-feiras, das 7h às 8h.  

Funcionando das 6h às 24h, a Rádio Comunitária Caraí FM tem como diretor responsável 

Paulo Roberto Aguiar Rodrigues. Ele ressalta que a visão da emissora comunitária santa-

mariense é “servir a comunidade”. 

Rodrigues, a exemplo do diretor responsável da rádio comunitária de Nova Palma, 

afirma que a melhor proposta para manutenção da emissora é através de apoios culturais.  

Em relação ao jornalismo, sua execução está a serviço dos interesses da comunidade, 

voltando sua programação para o desenvolvimento do jornalismo comunitário em sua 

essência. Contribuem para essa construção da realidade, as equipes de estagiários de 

jornalismo, que, juntamente às comunidades cobertas pelo sinal da emissora, realizam o 

processo de busca, seleção e divulgação dos fatos comunitários. 

Essas informações são levadas ao ar diariamente, através de boletins, entrevistas e 

reportagens, que buscam a aproximação com a comunidade ao divulgar seus fatos, eventos 

e problemas do cotidiano. 

A Rádio Caraí FM conta hoje com uma estrutura de estúdio, com transmissor de 25 

watts licenciado pela Anatel, microfones, aparelhos de CDs, mesa de som, MD, DVDs, 

tape deck, relógios e termômetros digitais, chave híbrida, equalizador, duas linhas 

telefônicas, torre de transmissão e antena. 

Nossa penúltima emissora a ser estudada é a Rádio Comunitária Farol do Saber, de 

Restinga Seca. O município conta com 16.400 habitantes, segundo o último levantamento 
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Restinga Seca está a uma 

distância de 44,03 Km de Santa Maria e 208 km da capital.  

Sob direção de Jorge Luiz da Rosa, a emissora funciona através do canal de 

comunicação 285, prefixo ZYM-449, operando na freqüência de 104,9 MHZ e está 

legalmente representada pela Associação Comunitária Farol do Saber.  A Rádio 104,9 FM, 

como é conhecida junto à comunidade, está localizada na rua Afonso Potter, 901, bairro 

São Luiz.  

Sua entrada em funcionamento ocorreu em 8 de março de 2005. Atualmente, a 

emissora conta com 11 colaboradores, funcionando das 6h às 24h.  De acordo com Rosa, 

“todos os meios de comunicação (rádio) deveriam dar espaço à comunidade sem custo 

algum”.  

Sobre a manutenção da emissora, o diretor revela que a principal fonte é o 

comércio, além da própria comunidade. Rosa ressalta que a melhor maneira de manutenção 

da emissora seria “uma maior liberdade por parte do governo, permitindo que as emissoras 

comunitárias pudessem divulgar o comércio local, semelhante a uma rádio comercial, ou 

seja, a permissão para a veiculação de marcas e preços dos produtos”. 

Em relação ao jornalismo, de acordo com o diretor, as notícias da comunidade são 

trabalhadas de maneira simples, na linguagem que toda a comunidade possa entender, sem 

que ocorra a distorção dos fatos.  “O jornalismo tem espaço em toda a programação da 

rádio”. A exemplo da emissora de Nova Palma, a Rádio 104,9 FM não possui a presença de 

jornalista, bem como a participação de acadêmicos de jornalismo. Segundo Rosa, a 

ausência desses profissionais estaria diretamente relacionada com a inexistência de 

estudantes do curso no município. 

Alguns dos programas em que o jornalismo aparece com mais freqüência são as 

atrações Bom dia Restinga, que vai ao ar de segunda a domingo, das 6h às 7h; e o programa 

Repórter Comunitário, também nos mesmos dias da semana, das 11h45min às 12h30min.  

Na questão de equipamentos, a Rádio Comunitária Farol do Saber conta hoje com 

um transmissor de 25 watts homologado pela Anatel, torre e antena de irradiação, 

microfones, gravadores para a coleta de entrevistas, três computadores, sendo um deles 

utilizado para edição, um para rodar a programação, e o terceiro para auxiliar nas demais 

atividades da emissora, impressora, telefone e microfone sem fio para externas. 
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A quinta e última emissora selecionada para nossa análise pertence à Associação 

Comunitária e Solidária de Comunicação Social Sepé Tiaraju (ASCOSEPE). Sob 

denominação de Rádio Comunitária Sepé Tiaraju, a rádio comunitária do município de São 

Sepé, cidade com 24.698 habitantes, distante 57,67 Km de Santa Maria e 265 de Porto 

Alegre, está no ar desde 25 de junho de 2005. 

A Rádio Sepé Tiaraju está localizada na rua Percival Brenner, 1316, centro de São 

Sepé, e opera no canal 285 de comunicação, através da freqüência 104,9 MHz. O veículo 

comunitário tem como dirigente principal o próprio presidente da ASCOSEPE, Paulo Joel 

Leão. Saldi Cleto Vogt, é o responsável pela rádio.  

Além da diretoria, a emissora conta ainda com 14 colaboradores, que atuam na 

programação da Rádio Sepé Tiaraju, que vai ao ar das 7h às 23h. Vogt destaca que a visão 

da rádio está alicerçada na característica “de um veículo de comunicação em que a 

comunidade é voz ativa, participando da elaboração da programação, inclusive dos 

programas que são realizados fora dos estúdios da emissora”.  

Sob a manutenção da emissora, Vogt afirma que o principal meio é através de 

trabalhos voluntários e também com a colaboração de apoiadores da cidade e empresas na 

forma de apoios culturais. Já em relação a melhor proposta para sua sustentação, o diretor 

revela que seria por meio da “participação efetiva da Associação e também da comunidade 

em geral, na programação da Rádio Comunitária, integrando as associações, grupos 

organizados e cooperativas”. 

Em relação ao jornalismo na grade de programação, Vogt destaca que as notícias 

têm espaço na programação da rádio, estando mais concentradas no horário da manhã, com 

informações voltadas para o interesse da comunidade de São Sepé. “Ao longo da nossa 

programação, as notícias podem ser veiculadas a qualquer hora do dia”. 

De acordo com a grade de programação da emissora, pelos menos seis programas 

mesclam informação com música. Dois deles dedicam-se ao formato notícias e música, e 

outro estaria relacionado às notícias esportivas do município. Os outros três seguem o 

formato de debates relacionados com as questões da comunidade. 

Quanto aos equipamentos necessários para o desenvolvimento da programação, a 

Rádio Comunitária Sepé Tiaraju possui um transmissor de 25W aprovado pela Anatel, torre 

e antena de transmissão, dois computadores, impressora, telefone, estúdio de gravação 
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(equipado), gravadores e maleta de LTR38 para coberturas externas. 

 

3.2 – As grades de programação 

 

Através dessa abordagem, nosso estudo oferece recursos para a comparação das 

atividades de cada emissora envolvida na análise. Ao trabalharmos com a primeira grade de 

programação da Associação de Comunicação Comunitária Educativa e Cultural Integração 

Vale do Jaguari, Rádio Comunitária Integração FM, de São Pedro do Sul, percebemos que 

esta, segue um modelo circular de programação. Isso na prática significa a adoção dos 

mesmos programas de segunda a domingo, sem haver qualquer alteração de horário ou 

formato especial nos finais de semana. como veremos a seguir: 

 

 

 

Outra análise decorrente é à disposição dos programas. Segue uma tendência que 

privilegia o horário nobre do rádio. Pela parte da manhã para a veiculação de programas 

informativos nas rádios comerciais, o noticioso da Integração FM vai ao ar de segunda a 

domingo, das 8h às 10h. Esse tempo de duração e a freqüência de veiculação representam 

cerca de 10% da programação total diária da emissora, que é predominantemente musical. 

A partir dessa constatação, podemos ressaltar que inferências desses espaços 

destinados às músicas, possuem uma estruturação segmentada por estilos musicais. 

                                                           
38 Equipamento em forma de maleta que contém uma mini mesa de som e um acoplador telefônico que 
permite a realização de coberturas externas através de linhas telefônicas convencionais ou específicas para 
esse uso, no caso as linhas LTR. 
 

HORÁRIOS PROGRAMA DIA DA SEMANA 
6h – 8h Música Gaúcha De Segunda a Domingo 

  8h – 10h Informativo De Segunda a Domingo 
10h – 12h Jovem De Segunda a Domingo 
12h – 13h Bandinhas De Segunda a Domingo 
13h – 14h Gaúchas De Segunda a Domingo 
14h – 17h Jovem De Segunda a Domingo 
17h – 19h Bandas e Gaúchas De Segunda a Domingo 
19h – 20h A Voz do Brasil De Segunda a Domingo 
20h – 24h Musical variado De Segunda a Domingo 
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Dos sete programas, cinco ocupam horários para a execução de um estilo musical 

diferente um do outro. Dois deles, “Música Gaúcha” e “Jovem” ocupando dois horários da 

grade diária da emissora, 6h às 8h – 13h às 14h e 10h às 12h, respectivamente. Outra 

inferência sobre a programação que delineia o “estilo” da emissora é a produção e execução 

de programas mistos. Isso pode ser observado também junto ao programa “Informativo”, 

que mescla notícias com os principais sucessos do momento. Quanto aos outros, podemos 

destacar o horário das 17h às 19, de segunda a domingo, destinado para a execução dos 

estilos gaúchos e de bandas. 

Com exceção do programa “A Voz do Brasil”, todos os outros oito espaços que 

compõem às 18 horas de programação da emissora, são produzidos e levados ao ar pelos 

próprios comunicadores e produtores do veículo comunitário. Ainda sobre a grade de 

programação, através de nossa pesquisa participante podemos constatar que ela é 

totalmente elaborada através de computadores e softwares específicos para a automação 

radiofônica, utilizados por emissoras comerciais. Isso inclui desde a execução, processo da 

técnica como a inserção de trilhas, vinhetas e apoios culturais, até a edição e a elaboração 

de uma programação automática que dispensa a intervenção de um comunicador junto aos 

equipamentos. 

Nossa próxima grade é da Associação Cultural Nova Palma, Rádio Comunitária 

Nova Palma, assim como a emissora de São Pedro do Sul, adotaram um formato circular 

em relação à disposição de seus programas. Após a apresentação da tabela, retomaremos os 

principais pontos analisados no caso anterior, tendo como base a realidade da Rádio 

Comunitária Nova Palma. 

  

HORÁRIOS PROGRAMA DIA DA SEMANA 
        7h – 8h Amanhecer De Segunda a Domingo 

 8h – 10h Bom Dia Nova Palma De Segunda a Domingo 
10h – 12h Manhã Musical De Segunda a Domingo 
12h – 14h Bandinhas De Segunda a Domingo 
14h – 16h Tarde Musical De Segunda a Domingo 
16h – 18h Variedades De Segunda a Domingo 

18h – 18h30min Siga Bem Caminhoneiro De Segunda a Domingo 
18h30min – 19h Sertanejo De Segunda a Domingo 
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19h – 20h A Voz do Brasil De Segunda a Domingo 
20h – 23h Musical De Segunda a Domingo 

 

Com 16 horas de programação diária, a rádio leva ao ar 10 programas de segunda a 

domingo. Desses, dois foram mencionados pelo produtor da emissora como sendo 

dedicados ao jornalismo e a informação comunitária. São eles: “Bom dia Nova Palma”, das 

8h às 10h; onde novamente podemos ressaltar a tendência de veiculação desse formato no 

chamado horário nobre da manhã, e o segundo, “Variedades”, das 16h às 18h, que é um 

programa dedicado às informações gerais, curiosidades, dicas de saúde e conteúdo bem 

diversificado. Juntos, os programas representam uma média de 25% do total da 

programação diária do veículo, que se dedica no restante do tempo à apresentação de 

espaços musicais assim distribuídos: manhã e tarde musical, voltados à veiculação de 

estilos variados, programa específico para o estilo musical de bandinhas, sertanejo, e um 

último, no fechamento da programação, onde todos os estilos são contemplados, dando 

ênfase aos sucessos do momento. 

Especificamente sobre as atrações informativas, em meio às informações há a 

inserção de músicas, compondo assim o hibridismo do espaço.      

Da mesma forma como na análise anterior, omitindo-se “A Voz o Brasil” e o 

programa “Siga Bem Caminhoneiro”, todos os outros nove programas são produzidos e 

veiculados nas dependências do canal radiofônico. Sobre esse aspecto, novamente 

observamos a adoção de recursos da informática no emprego da manutenção da 

programação. Com o auxílio de dois computadores, a emissora alterna entre diferentes 

sistemas gerenciadores que atuam diretamente em todos os processos técnicos dos 

programas. São softwares empregados na edição e execução de uma programação pré-

determinada utilizada nos feriados e em dias especiais em que os operados não estão na 

emissora.      

A terceira rádio a ter sua grade de programação detalhada é a Associação Cultural 

de Divulgação Comunitária da Vila Tropical e Região Sul de Santa Maria, Rádio 

Comunitária Caraí FM. Sobre a primeira comunitária santa-mariense, nossa análise está 

mais aprofundada, pois desde o quarto semestre a Unifra mantém uma constante atuação 
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junto ao veículo através da execução de programas ligados a projetos de extensão em 

comunicação comunitária. 

Já partindo para a desconstrução analítica dos horários e atrações, percebemos uma 

diferença básica entre as outras duas já mencionadas. A manutenção de um formato que 

diferencia seus programas de acordo com as dos dias da semana e, principalmente, durante 

os finais de semana.  

Essas variações referentes aos dias da semana estão relacionadas fundamentalmente 

a veiculação de um dos quatro programas informativos, e desenvolvidos em sua plenitude 

através do convênio mantido com a faculdade. Como veremos a seguir, através das tabelas 

que demonstram essa prática: 

 

HORÁRIOS SEGUNDA-FEIRA QUARTA-FEIRA 
6h Abertura musical Abertura musical 

6h30min Prece da manhã Prece da manhã 
7h Musical Musical 
8h De bem com a vida De bem com a vida 

11h30min Comunidades de Fé Comunidades de Fé 
12h Querência Gaúcha Querência Gaúcha 

13h30min Programa. Evangélico Programa. Evangélico 
14h Embalos da Tarde Embalos da Tarde 
18h Tocando ao Coração Tocando ao Coração 
19h Voz do Brasil Voz do Brasil 
20h InformAção InformAção 

20h10min Sertanejo Comunitário  Sertanejo Comunitário 
22h Flash Back Flash Back 
24h Encerramento Encerramento 

  

Nas segundas e quartas-feiras, o tempo diário dedicado às informações é de apenas 

dez minutos através da síntese notícia “InformAção”. O programa ocupa apenas 0,92% do 

horário total da programação, que é de 18 horas. Essa realidade condiz com a análise que 

leva em conta apenas os programas definidos como essencialmente jornalísticos. O índice 

ficaria acima se considerássemos como válido o tempo dedicado às notícias dos jornais 

locais divulgadas durante o programa “De Bem com a Vida”, levado ao ar de segunda à 

sexta, das 8h às 11h30min. Porém, como o estilo do programa foi assegurado como 
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musical, não o incluímos na definição dos percentuais da grade disponibilizada pela 

emissora. Já em relação as terças e quintas-feiras a realidade fica assim constituída: 

  

HORÁRIOS TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA 
6h Abertura musical Abertura musical 

6h30min Prece da manhã Prece da manhã 
7h Estação Notícia Estação Notícia 
8h De bem com a vida De bem com a vida 

11h30min Comunidades de Fé Comunidades de Fé 
12h Querência Gaúcha Querência Gaúcha 

13h30min Programa. Evangélico Programa. Evangélico 
14h Embalos da Tarde Embalos da Tarde 
18h Tocando ao Coração Tocando ao Coração 
19h Voz do Brasil Voz do Brasil 
20h InformAção InformAção 

20h10min Sertanejo Comunitário Sertanejo Comunitário 
22h Flash Back Flash Back 
24h Encerramento Encerramento 

 

O programa musical das 7h às 8h de segundas e quartas, em horário também 

considerado nobre no rádio, dá espaço ao radiojornalístico “Estação Notícia”, que 

juntamente com o “InformAção" das 20h às 20h10min, os dois programas elevam o 

percentual dos jornalísticos na grade da emissora para aproximadamente 7%.  

Quanto ao restante da programação, a predominância permanece sendo musical. A 

segmentação fica por conta dos programas “Querência Gaúcha” das 12h às 13h20min e 

“Sertanejo Comunitário”, das 20h10min às 22h. Nos outros seis dos 13 integrantes da 

programação geral, essa tendência não é constatada, utilizando seu horário para a 

veiculação musical diversificada. É na grade da caraí FM que constatamos também a 

participação de diferentes igrejas na programação. De segunda a sábado, dividem o espaço 

com os informativos e musicais os programas “Comunidades de Fé” e “Programa 

Evangélico”, das 11h30min às 12h e 13h30min às 14h, respectivamente.        

 

HORÁRIOS SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 
6h Abertura musical Abertura musical Abertura musical 

6h30min  Prece da manhã Prece da manhã  
7h  Ecolândia Musical Domingo Gaudério 
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8h  De bem com a vida Só Alegria  
11h30min  Comunidades de Fé Comunidades de Fé  

12h Querência Gaúcha Caraí Esportes  
13h30 min  Programa. Evangélico Sábado Banda Show  

14h  Embalos da Tarde  Comando Jovem 
15h   Rotasom  
17h    Domingo Mix 
18h  Tocando ao Coração Áudio Ataque  
19h  Voz do Brasil   
20h  InformAção  Turbulência 

20h10min  Sertanejo Comunitário   
21h   Sertanejo Comunitário Flash Back 
22h  Flash Back   
24h  Encerramento Encerramento Encerramento 

  

Na sexta-feira a média diária de informações permanece a mesma das terças e 

quintas-feiras, em torno dos 7%. Isso se deve a transmissão do programa Ecolândia. No 

sábado, quanto à segmentação musical, destaque para os programas “Sábado Banda Show”; 

“Áudio Ataque”; e para o “Sertanejo comunitário”. A maior média de índice informativo 

fica por conta da grade de programação de sábado, onde através da veiculação do programa 

“Caraí Esportes”, atinge 7,2%. 

Fechando a grade, o domingo apresenta uma programação bem diversificada. No 

informativo, a revista eletrônica “Turbulência” confere uma participação de 5,5% de 

informações durante as 18 horas. Em relação aos musicais, destaque para a o programa 

“Comando Jovem”, das 14h às 17h.  

Em relação aos horários de veiculação informativa, somente os programas “Estação 

Notícia” e “Ecolândia” ocupam os horários da manhã na grade. Já em relação à síntese 

noticiosa “InformAção” e o programa dedicado aos esportes, “Caraí Esportes”, seguem o 

exemplo de horário de transmissão de seus programas modelos. Quanto ao horário do 

“InformAção”, sua referência está nos programas “Correspondente Copesul”39`, da Rede 

Guaíba. 

                                                           
39 O Correspondente Copesul é a mais importante e tradicional síntese informativa da Rádio Guaíba. O 
noticiário que é editado pelo Departamento de Jornalismo, embora dê ênfase ao que ocorre no estado e no 
país, não deixa de ser “uma volta ao mundo em 10 minutos”. O Correspondente, desde 1º de setembro de 
2006 é patrocinado pela Copesul, de segunda a sábado, às 9h, 13h, 18h50min e 20h. 
Domingos e feriados às 13h e 20h. (in http://www.guaiba.com.br/programas.asp?id=60) 
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“Repórter Esso”40; e o “Correspondente Ipiranga”41, da Rede Gaúcha Sat. No caso do 

“Caraí Esportes”, a referência é o extinto programa “Atlântida Esportes”, que foi 

substituído na grade da emissora pelo “Bola nas costas”42, veiculado pela Rede de Rádios 

Atlântida FM, do Grupo RBS de Comunicações.     

Quanto à questão tecnológica, a Rádio Caraí FM é a única das cinco emissoras que 

ainda não possui o auxílio de recursos da informática. Toda a programação é montada e 

executada manualmente. A programação musical é rodada a partir de CDs, MDs e DVSs. 

“A intenção da rádio é adquirir um computador com programas que proporcionem a 

automação da programação, estamos viabilizando essa possibilidade”. 43   

Passando para a penúltima emissora, voltamos a deparar-nos com uma grade de 

programação com formato circular. A Associação Comunitária Farol do Saber, Rádio 

Comunitária 104,9 FM, de Restinga Seca, mantém a mesma programação de segunda a 

domingo, como poderemos constatar logo a baixo através da grade de programação da 

emissora: 

 

 

HORÁRIOS PROGRAMA DIA DA SEMANA 
6h – 7h Linha Sertaneja Segunda a Domingo 
7h – 8h Bom dia Restinga Segunda a Domingo 

8h – 11h45min Ligação Direta Segunda a Domingo 

                                                           
40 O Repórter Esso foi criado pela Rádio Jornal do Brasil, sendo uma das primeiras emissoras em 1941 a se 
voltar mais seriamente para este segmento durante a II Guerra Mundial. O programa Repórter Esso fez grande 
diferença na história brasileira e no radiojornalismo. A partir de seu surgimento várias rádios procuraram, 
além de retransmiti-lo, também imitá-lo. O padrão austero e preciso do Repórter Esso ficou no ar até 1968. 
Foram 27 anos de um radiojornalismo que procurava mostrar, diariamente, os principais fatos do Brasil e do 
mundo. (in http://www.canaldaimprensa.com.br/canalant/midia/doito/midia3.htm) 
41 O Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat traz em cada uma de suas quatro edições os principais 
assuntos das últimas horas. Em apenas dez minutos o que de mais importante ocorreu na política, economia, 
polícia, mundo ou esporte. Reestruturado em 2005, o noticiário ganhou agilidade, e mantém a mesma 
credibilidade de sua trajetória de mais de 40 anos. É retransmitido por todas as emissoras da Rede Gaúcha Sat 
do Rio Grande do Sul. De segunda a sábado, às 8h, às 12h50min, às 18h50min e às 20h. Domingo, às 
12h50min e às 20h. Disponível em 
http://www.clicrbs.com.br/gaucha/jsp/default.jsp?pSection=430&uf=1&local=1&section=Correspondente%2
0Ipiranga&programa=correspondente   
42 Bola nas Costas: Uma mesa de bar onde o futebol é a bola da vez! Tem gremista, colorado, secador, 
chutador, convidados e até mulher que entende de futebol... Com Eron Dalmolin, L. Potter, Everton Cunha, 
Paula Alvim, Luciano Costa e Marcos Piangers. Transmitido para a Rede RS e Rede SC (in 
http://www.clicrbs.com.br/atlantidafm/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&template=3283.dwt&section=9) 
43 Entrevista com o diretor responsável pela emissora, Paulo Roberto Aguiar Rodrigues. 
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11h45min – 12h30min  Repórter Comunitário Segunda a Domingo 
12h30min – 14h Show de Bandas Segunda a Domingo 

14h – 18h Comando do Ouvinte Segunda a Domingo 
18h – 19h  Prog. Canto e Prosa Segunda a Domingo 
19h – 20h A Voz do Brasil Segunda a Domingo 
20h – 24h Musical 104,9 Segunda a Domingo 
  

Assim como a Integração FM, de São Pedro do Sul, e a Rádio Caraí FM, de Santa 

Maria, a emissora comunitária de Restinga Seca mantêm uma programação diária de 18 

horas. Desse total, duas horas pela parte da manhã são destinadas a publicização das 

informações comunitárias. Os programas “Bom dia Restinga”, das 7h às 8h; e “Repórter 

Comunitário”, das 11h45min às 12h30min, representam cerca de 8% da programação 

diária. Seguindo a lógica dos horários de veiculação dos programas radiojornalísticos, a 

104.9 FM sustenta a preferência das rádios comunitárias pela utilização de períodos 

matinais para a transmissão desse formato de atração. 

Sobre a segmentação musical da emissora, podemos ressaltar que ela existe. Porém, 

em menor quantidade em relação aos outros três veículos comunitários. Prova disso, são os 

programas “Linha Sertaneja”, de segunda a domingo das 6h às 7h; e “Show de Bandas”, 

também de segunda à sexta, das 13h30min às 14h. 

Como último item de análise dessa grade, ressaltamos o fator produção local. 

Igualmente, excluímos a retransmissão da “A Voz do Brasil”, afirmamos que todos os 

outros oito programas são produzidos pela própria emissora e seus colaboradores diretos 

como locutores e produtores.   

Finalmente, temos como última análise a grade da Associação Comunitária e 

Solidária de Comunicação Social Sepé Tiaraju, Rádio Comunitária Sepé Tiarajú, de São 

Sepé. A exemplo da Rádio Comunitária Caraí FM, de Santa Maria, a Rádio Sepé Tiaraju 

também não mantêm uma programação que denominamos em nosso estudo de circular. 

Como veremos, a linearidade da programação ocorre de segunda à sexta-feira. Aos sábados 

e domingos, mudam os horários e também as atrações. Inclusive aos sábados, a cada 15 

dias a emissora leva ao ar uma programação diferenciada quanto à forma e conteúdo de seu 

jornalístico. 
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PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 
HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 

7h – 8h Manhã Gaúcha Música Gaúcha Elton Pereira 
8h30min – 9h Igrejas   

9h – 11h45min Bom Dia Cidade Informativo musical Tiago Siqueira 
11h45min – 12h Igrejas   
12h – 13h30min Balcão de Notícias Informativo musical Elton Pereira 
13h30min – 17h Show da Tarde Musical livre (partic.) Elton Leis 
17h – 18h30min Fim de Tarde Mus.Sertan.e Bandinha Elder Nascimento 
18h30min – 19h Fala Bairro em Revista  Denizard Pilar 

19h – 20h Voz do Brasil   
20h – 23h Noite de Sucessos Musical livre (partic.) Eduardo Machado 

 

 Como primeira inferência, ressaltamos os horários dos programas informativos 

apontados pelo produtor em sua grade. “Bom Dia Cidade”, das 9h – 11h45min; e “Balcão 

de notícias”, das 12h – 13h30min. De imediato percebemos que a prática de inserção dessas 

atrações pela parte da manhã é mantida, porém os horários se diferem um pouco em relação 

as outras emissoras, quando o encerramento do segundo noticioso ocorre às 13h30min da 

tarde. 

Juntos, os programas informativos da semana somam quatro horas e quinze 

minutos, um percentual de 26% do total de 16 horas da grade de programação. Dois outros 

fatores aproximam muito a programação da emissora sepeense da rádio comunitária de 

Santa Maria: a segmentação musical através dos programas “Manhã Gaúcha” e “Fim de 

tarde” (Sertanejo.e Bandinha), além da participação de Igrejas, ambas são semelhantes. 

Excetuando essa atração religiosa e “A Voz do Brasil”, os demais programas são 

produzidos e veiculados pela própria emissora. Quanto à programação dos sábados, ela fica 

assim constituída: 
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Quanto aos sábados, a emissora adota duas grades de programação distintas. A 

diferença está relacionada quanto à transmissão do programa “Fala Bairro”, que vai ao ar 

quinzenalmente. Nessa composição, também podemos notar a segmentação dos musicais 

por intermédio, novamente, do programa “Manhã Gaúcha” e “Em Órbita”, dedicado a 

execução do estilo Rock. 

  

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADOS** 
HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 

7h – 8h30min Manhã Gaúcha Música gaúcha Elton Pereira 
8h30min – 
11h30min 

Programação musical Musical livre  

11h30min - 12h Esportes 104,9 Esportes locais Motinha 
12h – 12h30min Musical   
12h30min – 13h Igreja   

13h – 14h Super Sábado Musical Musical livre Rodrigo Franco 
14h – 17h Fala Bairro Debates nos bairros Denizar Pilar 
17h – 19h Em Órbita Musical (rock) particip Eduardo Machado 
19h – 20h Resgate Debates Denizar Pilar 
20h – 23h Noite de Sucessos Musical livre(partic.) Alex Toneto 

 

                                                           
44 ** A cada duas semanas é feito um programa (Fala Bairro) com duração de 3 horas diretamente de um dos 17 
bairros do município. Nos sábados em que não há o debate comunitário, é transmitido o programa Opinião, 
também no formato debate, só que produzido e levado ao ar dos estúdios da emissora. 

 

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADOS**44 
HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 

7h – 8h30min Manhã Gaúcha Música gaúcha Elton Pereira 
8h30min – 10h Programação musical Musical livre  

10h – 11h30min Opinião Debate Denizard Pilar 
11h30min -  12h Esportes 104,9 Esportes locais Motinha 
12h – 12h30min Musical   
12h30min – 13h Igreja   

13h – 17h Super Sábado Musical Musical livre Rodrigo Franco 
17h – 19h Em Órbita Rock Eduardo Machado 
19h– 20h Resgate Debates Denizar Pilar 
20h – 23h Noite de Sucessos Musical livre(partic.) Alex Toneto 
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Concluindo a análise da programação da Rádio Sepé Tiaraju, dispomos da grade de 

domingo, que está basicamente composta por musicas, tendo como diferencial das outras 

emissoras a participação durante todo o dia do ouvinte.   

 

 
* Com participação de pessoas da comunidade ao vivo nos estúdios mediante inscrições prévias. 
. 

 

3.3 – Análise quantitativa e qualitativa dos programas 

 

Esse subcapítulo, para melhor entendimento e detalhamento da realidade das 

emissoras, será dividido em outros subítens. Essa formatação tem, como único objetivo, a 

representação de forma mais clara, de uma série de fatores, que quando analisados 

separadamente, contribuem para a construção das imagens dessas emissoras. 

Assim, através da descrição do perfil dos produtores e da programação focada na 

inserção do jornalismo, fornecemos dados para que essa realidade possa ser evidenciada 

por meio das atividades desenvolvidas pelas rádios, no dia-a-dia das comunidades. 

    

3.3.1 – Produtores 

 

Nossa análise empírica junto aos produtores baseou-se através da aplicação de 

questionários diretos e, também, por intermédio de entrevistas estruturadas em 

profundidade com os cinco produtores dos programas por eles apontados como 

informativos. 

                                                           
45 *** A participação com pedidos musicais é liberada na programação inteira no domingo. 

 

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO***45 
HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 

7h – 11h Festa Gaúcha Música gaúcha (partic.) Rodrigo Franco 
    11h – 13h Show de Bandinha Bandinhas Saldi Vogt 
    13h --17h Show de Bairros Musical livre  (partici) Tiago siqueira 
    17h – 19h Estação do Ouvinte Musical livre Rodrigo Franco 

19h – 23h* Fim de Semana de 
Sucesso 

Musical variado Saldi Vogt 
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Essa etapa fornece os dados necessários para a elaboração do perfil dos produtores e 

a identificação das principais características da programação da emissora. Além de revelar 

os critérios de noticiabilidade, os valores-notícia e as rotinas de produção adotadas pelas 

rádios. 

Finalizando essa primeira etapa do mapeamento dos meios radiofônicos 

comunitários, destacamos fatores que contribuem para a prestação de serviços para a 

própria comunidade, bem como a relação de veículos com os poderes públicos de suas 

cidades. 

    

3.3.1.2 – Perfil dos produtores: desvendando uma identidade 

 

Como primeira constatação junto aos questionários, podemos afirmar que a média 

de idade dos envolvidos na elaboração dos programas informativos das emissoras, está na 

faixa etária dos 22 anos de idade. Já em relação à formação escolar, o quadro ficou assim 

constituído: um produtor com primeiro grau, dois com segundo grau completo, um quarto 

com formação superior na área de agronomia, e o último com ensino superior incompleto, 

na área de comunicação social, jornalismo.  

Desses cinco entrevistados, quatro afirmaram possuir uma atividade profissional 

remunerada além da atuação na emissora como produtor. 

Em relação ao tempo de trabalho junto ao veículo, a média foi de pouco mais de 

dois anos. A atuação mínima pelo veículo foi de sete meses, e máxima de quatro anos, 

como no caso do produtor e diretor, Antônio Carlos Dotto da Silva, da Rádio Comunitária 

Integração FM de São Pedro do Sul. 

Sobre a legislação específica que rege o serviço de radiodifusão comunitária, todos 

os cinco entrevistados afirmaram ter conhecimento. Nesse aspecto, buscamos contemplar a 

resposta da nossa pergunta proposta nos objetivos do trabalho em relação ao espaço 

disponibilizado pela emissora a estudantes de jornalismo e profissionais da comunicação 

para a publicização das notícias. 
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Das cinco emissoras envolvidas no estudo, apenas uma possui a atuação de 

acadêmicos de comunicação na produção e veiculação de atrações jornalísticas. A Rádio 

Comunitária Caraí FM, de Santa Maria, através da parceria com os cursos de jornalismo da 

Unifra e UFSM, possui cerca de 14 graduandos de jornalismo responsáveis pelas tratativas 

da informação. 

Dos outros quatro veículos, apenas a Rádio Sepé Tiaraju, de São Sepé, mencionou 

interesse pela produção acadêmica de programas noticiosos, sendo tentada a viabilização da 

participação junto aos universitários do município. Após a nossa visita à emissora e a coleta 

dos dados, fomos solicitados pela direção da rádio para que indicássemos nomes de 

acadêmicos que demonstrassem interesse em realizar estágio no veículo, ficando 

responsável pelo setor de jornalismo da emissora. 

 

3.3.1.3 - Programação: a inserção do jornalismo 

 

Completando o questionário dos produtores, a abordagem sobre a programação da 

emissora tem como meta principal a resposta às questões à cerca do jornalismo 

desenvolvido pelas rádios, apresentando suas especificidades e realidade.  

Essas constatações são elucidadas através da primeira indagação junto aos seus 

produtores: a existência de programas jornalísticos na programação da emissora. A resposta 

afirmativa a essa questão foi unânime. A partir das explanações de seus produtores, como 

nome das atrações, horário e freqüência de veiculação, constatamos, tomando como 

referência as grades de programação, que esse formato ocupa apenas uma média de 

aproximadamente 18% do horário de funcionamento semanal das emissoras.  

Destaque aqui para as rádios Nova Palma, de Nova Palma, como a emissora com o 

menor número de programas noticiosos (apenas um), e para as Rádios Caraí FM, de Santa 

Maria com quatro programas (Estação Notícia, Turbulência, InformAção e Ecolândia); e a 

Emissora Sepé Tiaraju, de São Sepé, com os programas “Bom dia Cidade”, “Balcão de 

Notícias”, e “Fala Bairro em Revista”. 
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Em relação à interatividade com os ouvintes, os produtores assinalaram que ela 

ocorre através da participação por telefone, tanto na produção das notícias, como na 

repercussão e no agendamento de informações. O que caracterizamos em jornalismo como 

rádio-escuta, no caso das emissoras de bairros, e repórter comunitário. 

Quanto ao processo de coleta, seleção e divulgação das informações, cada veículo 

visitado apresentou uma realidade diferente. No caso das Rádios Integração FM de São 

Pedro do Sul, e Nova Palma, de Nova Palma, essas questões se assemelharam. Em relação 

à emissora são-predense, seu produtor destaca: 

 

O programa é produzido por mim, a nível nacional, estadual e regional. A 
produção local ainda pode ser ampliada e melhorada. O jornalismo a nível 
municipal não é feito por falta de estrutura, como a disponibilidade de uma 
pessoa nas ruas, o que se configura como uma deficiência de nossa emissora. Em 
relação às notícias nacionais estaduais, nossa rotina de produção esta associada 
fundamentalmente na consulta de sites na internet e através da própria imprensa 
escrita. 46  

 

No caso de São Pedro do Sul, constatamos que não há uma programação voltada 

para o atendimento das questões comunitárias, o jornalismo comunitário propriamente dito. 

Porém, ao considerarmos as rotinas de produção do programa mencionado, percebemos que 

existe uma organização durante sua veiculação. Jorge Pedro Souza (2002), argumenta que 

as rotinas servem para auxiliar as pessoas na construção de sentidos. Já Traquina (2004) as 

define como procedimentos que conferem ao jornalista (produtores), uma forma rápida e 

eficiente de transformação dos fatos em notícias para serem divulgadas. Nesse sentido, a 

atração jornalística da emissora de São Pedro segue uma lógica pré-estabelecida, desde sua 

abertura até o encerramento.  

Assim, podemos considerar que o processo de seleção das informações está 

vinculado ao que o produtor considera ser relevante junto aos jornais e a internet para a 

comunidade, atuando como o gatekeeper comunitário. 

                                                           
46 Entrevista com o produtor do programa “Integração e a comunidade”, Antônio Carlos Dotto da Silva, 50 
anos, micro-empresário.  
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Quanto ao contato com os ouvintes, o produtor revela que ele não existe diretamente 

com a comunidade. Mas que a intenção da emissora é desenvolver um trabalho mais 

criterioso nesse sentido. “A questão é como fazer e qual a estrutura para sua realização. 

Pretendemos melhorar essa parte que eu considero de extrema importância e, que, é a 

função da rádio comunitária”, coloca Silva. 

Sobre a realidade da emissora de Nova Palma, essas questões seguem uma linha 

muito próxima. Em entrevista junto ao produtor do programa “Bom dia Nova Palma", 

constatamos que essa rotina de produção e os valores-notícia ficam assim constituídos: 

 

Nosso programa de jornalismo não tem mistério. É rádio pequena do interior, a 
gente vai no improviso. O segredo é ler. Por exemplo, nós aqui temos que estar 
bem informado sobre tudo o que acontece no mundo. Lemos na média de quatro 
a cinco jornais todos os dias e acompanhamos o que está acontecendo na cidade. 
Além disso, temos que ter uma ligação com os órgãos públicos, como o prefeito, 
secretários municipais, oposição, polícia civil, militar. Todos eles têm o nosso 
telefone. Acontece qualquer coisa e eles nos informam. Não fazemos planilha, vai 
tudo no improviso. 47 

 

No caso de Nova Palma, não existe uma pessoa ou produtor encarregado pela visita 

aos bairros, atuando junto à comunidade como repórter. Dessa forma, a seleção do que é ou 

não notícia, fica a cargo do próprio Passos, que, ao ler os principais jornais do estado, Santa 

Maria e Quarta Colônia, atua como o Gatekeeper, selecionando os fatos que julga serem 

importantes para os seus ouvintes. Sobre as rotinas de produção, afirmamos, baseado no 

depoimento, que elas não existem, pois como salienta o próprio Passos, tudo o que é levado 

ao ar ocorre de forma improvisada.  

O “Bom dia Nova Palma”, de acordo com a própria definição de seu produtor, 

mescla música e notícias, retiradas de jornais, informações dos poderes públicos e, 

principalmente, do acesso à internet. 

No decorrer da entrevista, podemos perceber que houve uma dissonância em relação 

ao questionário e a entrevista oral. Ao perguntarmos sobre e interação da emissora com o 

ouvinte, recebemos como resposta do questionário que ela existe. Porém, a resposta da 

pergunta na prática, durante a entrevista, revelou uma realidade diferente. “Nos não temos 
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aqui muito interação. As comunitárias geralmente mantêm essa interação. A própria 

emissora de Restinga Seca mantêm esse contato com o ouvinte durante todo o dia. Isso se 

deve a adoção de um estilo pela emissora, o que não é o nosso caso”, afirma Passos. 

Já na Rádio Comunitária Caraí FM, de Santa Maria, a produtora do programa 

radiojornalístico, “Estação Notícia”, afirma que a rotina de produção obedece aos seguintes 

critérios: 

  

Nosso foco maior são as notícias da comunidade. Mas também levamos aos 
ouvintes informações municipais e estaduais. A produção dele é feita na segunda 
e nas quartas-feiras à tarde, quando são produzidos os boletins radiofônicos e o 
fechamento do roteiro. Nas sextas-feiras temos uma reunião de pauta, onde são 
discutidos os assuntos que poderão ser abordados nos próximos programas, 
sempre voltados para a programação comunitária. A produção conta, ainda, com 
o auxílio de outros quatro acadêmicos do Núcleo de Produção Radiofônica do 
Curso de Jornalismo da Unifra.48 

 

No caso do Estação Notícia, a equipe de produção e apresentação também 

desenvolve a atividade de repórteres comunitários, percorrendo os bairros atendidos pelo 

sinal da emissora com o objetivo de coletar material junto aos awua ouvintes. Em 

referência ao estudo sobre gatekeeper, podemos salientar que ele é aplicado a pratica 

através do trabalho de coleta de material pelos acadêmicos de jornalismo envolvidos com a 

produção do programa. São eles que, durante suas visitas aos bairros, decidem o que deve 

ou não estar no roteiro do “Estação Notícia”.  

Ao tomarmos como base as experiências da outras três emissoras, deparamos-nos 

com uma realidade completamente diferente ao analisamos as rotinas e os critérios 

informativos da Rádio Comunitária 104.9 FM, de Restinga Seca. Segundo seu produtor, o 

jornalismo é contemplado na grade da emissora da seguinte forma: 

 

Os programas noticiosos são apresentados pelo próprio locutor, que busca as 
informações na rua, edita, monta e leva ao ar dentro de alguns horários 
específicos dentro de nossa programação. Essas informações, geralmente são 
passadas à emissora pela própria comunidade, que além dessa rotina, busca nos 

                                                                                                                                                                                 
47 Rogério Passos é produtor e apresentador dos programas jornalísticos Bom dia Nova Palma e Variedades. 
48 Entrevista com a produtora do programa Estação Notícia, Adriana Domingues Garcia, acadêmica de 
Comunicação Social - JOrnalismo 
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órgãos públicos como a prefeitura, delegacia e polícia militar fatos de relevância 
para os nossos ouvintes. 49 

 

Levando em conta o depoimento de Rosa, e recorrendo a nossa análise participante, 

podemos afirmar que a rádio 104.9 FM, de Restinga Seca, possui a atuação de seus 

ouvintes como rádio-escuta. Fornecendo informações e acontecimentos que interessam 

diretamente a comunidade. Isso garante ao veículo uma grande interação com seu público, 

uma vez que as notícias são pautadas por ele, atendidas pela emissora, configurando-se 

assim como uma sintonia entre veículo e comunidade. 

Em referência a teoria do gatekeeper, nesse caso a seleção das notícias não está 

associada à figura de um jornalista, mas sim aos próprios ouvintes da emissora, que através 

da participação na programação, selecionam o que é ou não relevante para sua realidade. 

Da mesma forma em relação à estrutura e à organização na construção da 

informação. Segundo a teoria, a instituição (leia-se aqui rádio comunitária), seria a 

responsável pelos conteúdos disseminados. Traquina (2004) insere o jornalista na estrutura 

da organização para o qual trabalha. Mas ao nos depararmos com a realidade de Restinga 

Seca, percebemos que a estrutura da organização dos ouvintes é que determina as rotinas de 

produção da emissora.  

Fazendo uma analogia com a teoria que explica os critérios de noticiabilidade e os 

valores-notícia, o newsmaking, constatamos que esse caso de Restinga Seca exemplifica 

perfeitamente as tratativas acerca da informação pela teoria. Segundo Schudson (1998), as 

notícias são como um produto das pessoas e de suas intenções. O que só vem a confirmar a 

atuação dos ouvintes da comunitária restinguense.  

Na análise da Rádio Sepé Tiaraju, de São Sepé, verificamos que ela desenvolve um 

trabalho afinado com a realidade da comunidade e os propósitos das rádios comunitárias. 

Tal proposta é semelhante ao feito pela emissora de Restinga Seca. 

                                                           
49 Jorge Luiz da Rosa, 37 anos, é o diretor da emissora e também produz e apresenta os programas Bom dia 
Restinga, Repórter Comunitário e outras atrações musicais. 
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Quanto à disseminação da cultura de seu povo e à prestação de serviços através da 

inserção do jornalismo em sua grade de programação, o diretor responsável e, também, 

produtor de alguns desses programas, Saldi Cleto Vogt50 comenta: 

 

Nosso jornalismo está voltado normalmente em função dos interesses da própria 
comunidade. Temos um programa que vai ao ar de quatorze em quatorze dias 
chamado Fala Bairro, no qual são definidas as prioridades das entrevistas e 
reportagens que serão levadas ao ar. São assuntos apontados pela comunidade, 
que repercutimos durante esse período.  

 

Segundo Vogt, a emissora busca as associações comunitárias dos bairros, escolas, 

agentes comunitários de saúde, Programas de Saúde da Família (PSF) e demais órgãos 

como igrejas e clubes, para levantar as principais notícias e as necessidades que serão 

atendidas pelos programas informativos de debates. 

O diretor revela que inicialmente (período durante nossa pesquisa de campo), essas 

rodadas de discussões e levantamentos estão sendo realizadas juntamente com as lideranças 

da comunidade. “Estamos avaliando as dificuldades de cada região e associação, como é a 

participação da própria comunidade nas entidades organizadas nas vilas, para a partir daí, 

realizar um dia de atividades junto a essas comunidades”, declara Vogt. 

Sobre a atuação de repórteres comunitários, embora a atuação ainda esteja se 

encaminhando para uma atuação satisfatória, a emissora vem, com algumas dificuldades 

estruturais, procurando desenvolver esse trabalho. 

Essa configuração e forma de atuação lembram em muito o perfil da emissora de 

Restinga Seca. Novamente recorremos à teoria do gatekeeper, que através do psicólogo 

social Mannig White estudou o comportamento de grupos sociais em relação aos hábitos 

alimentares. White constatou que os indivíduos mantinham um comportamento de 

selecionar os alimentos durante sua aquisição.  

                                                           
50 Engenheiro Agrônomo autônomo, 36 anos, diretor responsável pela Rádio Comunitária Sepé Tiaraju, 
pertencente a ASCOSEPE.  
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Isso nos faz uma referência aos valores- notícias do caso da emissora sepeense. 

Através de sua interação com a comunidade, esta pode decidir, nos encontros e reuniões, as 

notícias e os fatos que merecem destaque pela emissora. 

O procedimento influencia nas rotinas de produção do veículo, que toma como base 

e referência para a construção de seus radioinformativos, a relevância desses fatores, não 

levando em conta sua própria organização como instituição responsável pelos conteúdos 

que dissemina. Essa tendência é confirmada por Traquina (2004), quando afirma que o 

processo de organização está fundamentado muito mais em uma cultura organizacional do 

que profissional. 

No que diz respeito aos critérios de noticiabilidade da Rádio Sepé Tiaraju, 

recorremos ao nosso capítulo teórico, citando Wolf (2005) que confere aos valores um 

caráter massivo, de relevância para um conjunto de grupos sociais. Sempre avaliando 

critérios como o conteúdo das notícias, o acesso ao material, o público final da mensagem, 

e, por último, a concorrência entre os veículos. 

Concluindo nossa abordagem sobre a programação, questionamos junto aos 

organizadores dos programas se os mesmos promoviam o atendimento pleno das 

necessidades informativas da comunidade, através da veiculação de suas atrações radio- 

informativas. Novamente a resposta foi positiva. Três produtores responderam 

afirmativamente. Seus programas eram suficientes para que a comunidade ficasse 

informada sobre seus próprios acontecimentos. Um destacou que o jornalismo podia ser 

ampliado a nível local. E apenas a produção dos radiojornais da emissora santa-mariense, 

feita por acadêmicos de jornalismo, respondeu ser insuficientes para a realidade das 

comunidades atendidas pelo sinal da emissora. Destacando a necessidade de uma maior 

inserção de programas jornalísticos, diariamente.  

Dessa forma, através da elucidação desses aspectos analisados nos questionários e 

do cruzamento dos dados coletados junto às entrevistas com os produtores, acreditamos ter 

fornecido elementos significativos sobre as emissoras selecionadas para compor a realidade 

das rádios comunitárias de nossa região central. No próximo subcapítulo, abordaremos os 
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receptores, comparando esses apontamentos com as considerações a cerca das opiniões de 

seus ouvintes. 

 

3.3.2 – Receptores 

 

O detalhamento do perfil dos receptores das nossas cinco emissoras selecionadas 

estará disposto neste subcapítulo, organizado através de dados estatísticos em meio ao 

corpo do texto e, também, representado em alguns casos de uma maneira global através da 

utilização de gráficos. Para a construção dessa realidade, cada emissora terá seu público 

alvo detalhado através de questões sócio-culturais, retirada do cruzamento dos dados dos 

questionários aplicados aos ouvintes. Seus dados auxiliam no entendimento de questões 

específicas quanto ao jornalismo praticado pela emissora. 

Como padrão definido, iniciamos pela rádio comunitária mais antiga dentro da 

nossa abordagem. A Rádio Integração FM, de São Pedro do Sul, possui um público ouvinte 

com uma média de 41,1 anos de idade e que tem o ensino médio como escolaridade 

predominante.  

Em relação à interatividade com a emissora, do total dos ouvintes abordados, 

apenas 13,3% afirmaram participar da programação. Desses, 100% mencionaram utilizar o 

telefone como sendo o canal de contato para a interação com o veículo.  Questionados 

sobre a veiculação pela emissora de atrações jornalísticas, a situação apresentou a seguinte 

configuração: do universo de 15 ouvintes participantes do levantamento, quatro (26,66%) 

não souberam ou recusaram-se a responder. Outros 73,33% asseguraram que a rádio 

veicula programas jornalísticos. E, ao terem a liberdade de sugerir a inserção com maior 

freqüência dos seguintes formatos: musicais, informativos, entrevistas e variedades; a 

situação ficou assim definida: 
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Gráfico 1: Amostragem com 15 ouvintes e resposta de múltipla 
escolha
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Assim, através destes dados, está configurada a opinião dos receptores da emissora 

comunitária de São Pedro do Sul. Os números e porcentagens de questões referentes ao 

tempo de acompanhamento diário do ouvinte, avaliação da emissora e freqüência de 

programas jornalísticos será representados conjuntamente no final desse subcapítulo.  

Prosseguindo em nossa formulação do perfil dos ouvintes, analisaremos os dados 

referentes ao público da Associação Cultural Nova Palma, Rádio Comunitária Nova Palma. 

Utilizando o mesmo método, chegamos a uma média de idade três anos a menos da 

encontrada junto ao público da primeira emissora. Os ouvintes da comunitária de Nova 

Palma registraram uma idade média de 38,2 anos. Quanto à questão da escolaridade a 

predominância manteve-se. O ensino médio foi à formação respondido pela maioria dos 

entrevistados.  

Partindo-se para a questão da interatividade do receptor com o emissor, 33,33% dos 

rádio-ouvintes garantiram participar da programação. Novamente, o recurso da telefonia foi 

indicado pela totalidade como a forma de expressão com o veículo. A unanimidade também 

foi percebida quanto à pergunta foi sobre a transmissão de radiojornais pela emissora. De 

um universo determinado de 15 ouvintes, 100% afirmaram a presença dessas atrações 

diariamente. 

Como última questão, o público ouvinte da emissora convencionou como sendo 

prioridade a participação das seguintes atrações na grade de programação da emissora com 

maior freqüência: 
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Gráfico 2: Amostragem com 15 ouvintes e resposta de múltipla 
escolha
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A grande diferença em relação à análise anterior, é que 100% dos entrevistados 

responderam a todas as perguntas referentes à qualidade da programação do veículo. Sobre 

esse fator, novos dados podem ser retirados da comparação entre as duas emissoras.  O 

percentual dos ouvintes que assinalaram como preferência uma maior programação musical 

passou de 7% para 32%, uma elevação de 25 pontos percentuais. A predileção por 

informações caiu de 41% no primeiro caso para 32% (obteve-se um empate com a 

programação musical), com diminuição de 10%. No caso dos programas de entrevista, 

houve também uma significativa queda, saindo dos 21% para 9% E por último, os espaços 

dedicados a transmissão de programas de variedades, que registrou uma acréscimo de 3%, 

passando dos 24%, registrados junto aos ouvintes de São Pedro do Sul, para 27% da 

preferência do público da emissora de Nova Palma. 

Assim, chegamos ao levantamento dos números referentes aos receptores da 

Associação Cultural de Divulgação Comunitária da Vila Tropical e Região Sul de Santa 

Maria, Rádio Comunitária Caraí FM. De início, ressaltamos o registro da maior média de 

idade dos ouvintes entre as três emissoras pesquisadas, 45,6 anos. 

Outro dado expressivo e, ao mesmo tempo negativo, foi à predominância da 

escolaridade. O primeiro grau incompleto foi à maioria das respostas referidas pelos 

entrevistados. Saindo da escolaridade e entrando em questões específicas entre as relações 

ouvinte-receptor, a diferença entre a participação na programação e a não interferência do 

receptor junto ao veículo foi mínima, de apenas um entrevistado. 53,33% afirmou manter 

um contato com a rádio. Destes, 75% revelaram o fazer através do telefone. Os outros 25% 
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declararam ir regularmente até a sede da rádio para participar de alguma forma da 

programação. Já para 46,66% dos radio-ouvintes da Caraí FM. A participação nas atrações 

do veículo não faz parte de seus cotidianos. 

Sobre o radiojornalismo, 73,33% garantiram que a Caraí FM possui programas 

jornalísticos em sua grade diária. E, concluindo essa pormenorização do perfil dos ouvintes 

comunitários, a nova quantificação das atrações da emissora ficou assim disposta: 

 

 

Gráfico 3: Amostragem com 15 ouvintes e resposta de múltipla 
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Dessa composição, novos dados nos fornecem subsídios para a comparação entre a 

emissoras estudadas até o momento, proporcionando uma vasta diferenciação entre elas. 

Nesse caso, de cidade para cidade, o que poderia ser explicado através das diferenças 

sociais, econômicas e culturais das regiões onde estão inseridas as emissoras. 

A preferência por uma programação eminentemente musical ainda aparece de forma 

expressiva. No primeiro caso, onde o índice foi pequeno (apenas 7%), e superado 

amplamente pela realidade de Nova Palma (32%). Seguida de perto pelos 30% 

mencionados pelos ouvintes da emissora da zona sul santa-mariense. 

Sobre a freqüência maior de informativos no dia-a-dia da rádio, a Caraí FM superou 

em 3% o alto índice de São Pedro, onde a porcentagem foi de 41%, e 12 pontos percentuais 

a cima do índice encontrado em Nova Palma (32%). Quanto ao espaço maior para as 

atrações de entrevistas, a preferência dos receptores da Caraí representa apenas 11%. O 

dado está ligeiramente à frente do índice alcançado pelo público da emissora de Nova 

Palma, e 13% a menos em relação aos dados do veículo são-pedrense. 
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Por fim, quanto ao espaço para variedades, o índice revela um percentual de 15%, 

ficando bem distante dos 27% de Nova Palma e 24% de São Pedro do Sul. 

A quarta e penúltima emissora é a Associação Comunitária Farol do Saber, Rádio 

Comunitária 104,9 FM, de Restinga Seca.  

Pertence, aos ouvintes da 104,9 FM de Restinga Seca, a menor média de idade, 32,8 

anos. A exemplo das duas primeiras emissoras, o ensino médio foi maioria entre as 

respostas a pergunta referente à escolaridade. Sobre a participação junto à programação do 

veículo, houve um empate com a emissora de Nova Palma. Dos 15 entrevistados, apenas 5 

(33,33%) afirmaram participar. Desses, 80% disseram manter o costume de ligar para a 

emissora. Os outros 20% declararam ir pessoalmente até o veículo para interagir com o 

mesmo. E, 66,66% asseguraram nunca interagir com a emissora. 

Sobre o acompanhamento dos fatos jornalísticos, através de programas levados ao 

ar pela emissora, 93,33% dos abordados pelo levantamento garantiram que a rádio possui 

programas desse cunho. E quanto às sugestões de reformulação de percentuais 

participativos de programas por formatos, a estatística fica assim expressa: 

 

Gráfico 4: Amostragem com 15 ouvintes e resposta de múltipla 
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Novamente, os recordes de índices foram quebrados. A maior preferência por 

estilos musicais, que pertencia aos ouvintes da Rádio Comunitária de Nova Palma, com 

32%, foi superada em 4%, totalizando um índice de 36%. Os informativos atingiram a casa 

dos 28%, 11% a baixo da média de 39% das três primeiras emissoras. Complementando a 

análise, em referência ao formato de entrevistas, constatamos uma preferência de 16% de 

seus ouvintes, índice ligeiramente acima do encontrado junto aos ouvintes da Caraí FM 
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(11%), e substancialmente inferior aos 27% registrados em Nova Palma e 24% em São 

Pedro do Sul. 

Encerrando a amostra das preferências dos ouvintes das emissoras selecionadas em 

nosso estudo, analisamos os dados da Associação Comunitária e Solidária de Comunicação 

Social Sepé Tiaraju, Rádio Comunitária Sepé Tiaraju, de São Sepé, detentora da segunda 

maior média de idade dos receptores, 44,5 anos, um ano e um mês a menos que a média 

registrada junto aos ouvintes de Santa Maria. 

Novamente o ensino médio foi referido pela maioria dos entrevistados como sendo 

a formação escolar. Sobre a interação com o veículo, a comunitária de São Sepé obteve o 

pior desempenho. Do universo de 15 ouvintes, apenas um afirmou participar da 

programação através do telefone, número que representa um índice de 6,66%. 

Perguntados sobre a transmissão de programas jornalísticos pela emissora, 6 

pessoas responderam que sim (40%), a emissora mantém esse formato em sua grade. Uma 

garantiu que não (6,66%), e outras cinco pessoas (33,33%) não responderam à questão.   

Quanto à predileção pelos outros formatos citados no questionário, os ouvintes 

responderam da seguinte maneira: 

 

Gráfico 5: Amostragem com 15 ouvintes e resposta de múltipla 
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Novamente voltamos a ter uma configuração diferenciada. O índice pela preferência 

musical não ficou muito distante da média das outras emissoras (26,25%). Quanto aos 

informativos, o percentual registrado pelos ouvintes foi o mais inferior entre os cinco, 

embora a Rádio Sepé Tiaraju seja a emissora com o maior número de programação 

jornalística em sua grade (ver o subitem 3.2 – As grades de programação). 
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Em relação a maior freqüência de publicização de espaços para entrevistas, o índice 

sepeense só ficou a traz do resultado obtido do levantamento de São Pedro do Sul, onde os 

ouvintes representaram um percentual de 21%, contra 17% obtido pelos receptores da Sepé 

Tiaraju. 

Concluindo esse levantamento, constatamos um índice igual ao conferido em 

relação ao item anterior, de 17% para os espaços ligados as atrações de variedades. Ficando 

em penúltimo lugar, superando apenas os 15% encontrados nos questionários santa-

marienses.  

Como últimos aspectos considerados pela nossa pesquisa, detalhamos três pontos 

fundamentais qualitativos em relação à programação das emissoras envolvidas no estudo. 

Para tal, utilizamos o auxílio de gráficos para expressar essa realidade. As perguntas eram: 

� Questão 1 - Por quanto tempo você ouve rádio? 

      Opções: a) por menos de uma hora, b) mais de uma hora, c) mais de duas horas 

e d) mais de três horas. 

� Questão 2 – Como você avalia a programação dessa rádio? 

     Opções: a) Ruim, b) Regular e c) Muito boa. 

� Questão 3 – Esses programas são suficientes para você ficar informado? 

      Opções: a) Sim, b) Não. 

Graficamente representados, esses dados ficaram assim constituídos:  

 

Gráfico 6: Questão 1 - Amostragem com 75 entrevistados
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Gráfico 8: Questão 2 - Amostragem com 75 entrevistados
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Gráfico 8: Questão 3 - Amostragem com 75 entrevistados
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Isto posto, encerramos nossa análise quantitativa e qualitativa focada nos 75 

receptores das cinco emissoras utilizadas em nosso estudo de caso.  

 

3.4 – A publicização da informação: a notícia como prestação de serviço 

 

Concluindo nossa categorização para a análise do estudo de caso, abordamos as 

diferentes maneiras como a notícia atua para a prestação de serviços à comunidade, e de 

que maneira ela se torna um bem público, através do veículo. Seguindo a metodologia 

adotada, transcrevemos esses relatos um a um, ressaltando os principais aspectos 

mencionados pelos produtores, comunicadores e diretores das emissoras participantes do 

estudo. 
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 Para Antônio Carlos Dotto da Silva, produtor do programa jornalístico “Integração 

e a comunidade” da Rádio Integração FM, de São Pedro do Sul, a prestação de serviço pela 

rádio ocorre “através da interação, de visitas in loco à comunidade, levantando problemas, 

que ao serem levados ao ar possam ser solucionados pelas autoridades competentes”, 

enfatiza.  

Rogério Passos, da emissora de Nova Palma, vai além e revela que a informação 

transcende a função de prestação de serviços. Encontramos na sua explicação uma 

definição sobre a publicização das notícias como um fator que influencia na auto-estima 

dos cidadãos de seu município: 

  

Todo dia prestamos serviços para a comunidade. Nova Palma jamais imaginou 
que um dia poderia ter uma rádio. Hoje esse desejo se tornou uma realidade, e 
podemos perceber como a auto-estima da população aumentou com a chegada da 
emissora. As pessoas se orgulham e batem no peito ressaltando que essa é a nossa 
rádio. Eu tenho certeza que a emissora veio para ouvir o pobre e o rico. Para dar 
oportunidades para o preto e ao branco. Ao partido A e ao B. Esse é o trabalho 
que nós fazemos. Não discriminamos ninguém, e todos sabem que podem contar 
conosco.    

 

Na Rádio Caraí FM, “os problemas são levados ao ar, sempre buscando ouvir a 

palavra das autoridades competentes a respeito do assunto, para que seja viabilizada uma 

solução”, Essa é a definição da produtora do programa de radiojornalismo “Estação 

Notícia”, Adriana Garcia, para a atuação da notícia como prestação de serviço para a 

comunidade.  

Na visão de Adriana, a programação de uma emissora de rádio comunitária deve 

primar-se pela participação ativa da própria comunidade.  

 

A rádio comunitária deve se preocupar mais com os problemas da comunidade. 
Rádio comunitária não é só para você ligar e ouvir música, é informação. Através 
dessa prática, o veículo cumpre com sua finalidade de prestação de serviço, pois 
está sendo gerido pelos próprios ouvintes. 

 

Opinião semelhante é a do diretor e produtor, Jorge Luis da Rosa, da Rádio 

Comunitária 104,9 FM, de Restinga Seca. Rosa afirma que a atuação da emissora como 

canal de prestação de serviços para a comunidade está fundamentada no seguinte sentido: 
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Nós procuramos contribuir o máximo que pudemos. Eu sempre comento com os 
colegas da emissora que, quando tudo está bem, é porque algo está errado. 
Sempre pode haver alguma coisa que nós (rádio) podemos auxiliar. A 
comunidade sabe que tem liberdade de expressão junto ao veículo, não importa se 
tem dinheiro, é rico ou pobre. Ela já sabe, chegou aqui ou ligou para nós, é 
sempre bem atendido, quer falar no ar, fala. 

 

 
Encerrando esses levantamentos sobre a publicização de informações que atuam na 

prestação de serviços comunitários temos o depoimento do diretor da Rádio Comunitária 

Sepé Tiaraju, de São Sepé, Saldi Cleto Vogt, que afirma: 

 

Através de nossos programas nos bairros, procuramos as autoridades competentes 
para a resolução de determinados problemas. Repassamos tudo o que foi apurado 
a elas.  Essas incursões ocorrem de diversas formas, como o auxílio de questões 
da saúde, policiamento, educação, saneamento básico e uma série de outros 
benefícios para a comunidade.  
 

Constatamos assim, que a publicização da informação nas rádios comunitárias de 

nossa região, segundo a visão de seus produtores, está relacionada à prestação de serviços 

para a comunidade e à participação dela no processo comunicacional, e de gerência do 

veículo. O tema dos assuntos levantados pelo canal deve estar intimamente relacionado 

com o cotidiano no qual a mídia está inserida, funcionando como o refletor da cultura da 

sua gente.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvidas de que o jornalismo em rádio é um importante meio de publicização 

das informações. É o rádio que chega primeiro aos fatos, pautando os demais veículos. Sua 

cobertura, mobilidade e fácil acesso, conferem à mídia um caráter massivo e, 

principalmente, de ferramenta prestadora de serviços à população. 

Sua origem ainda remete-nos às experiências educacionais, quando sua atividade 

estava intimamente relacionada com a veiculação de programas educativos. Mas a mídia 

rádio como conhecemos hoje, assumiu diferentes funções e especificidades através de sua 

segmentação, provocada principalmente, pela chegada da televisão.  

O veículo especializou-se. Surgiram rádios essencialmente musicais, informativas, 

culturais, educativas, católicas e, em 1995, as rádios comunitárias sob o formato de rádios 

livres. Três anos mais tarde, através da adoção da Lei 9.612, essas pequenas emissoras 

tornaram-se amparadas legalmente e receberam a denominação de rádios comunitárias. 

Suas atividades invadem milhares de bairros pelo Brasil. A participação desses veículos 

como meio democratizador da informação ainda é incipiente. 

De acordo com os objetivos propostos pelo Governo para as rádios comunitárias, a 

prestação de serviços e a integração da comunidade através da divulgação de seus próprios 

acontecimentos é a principal finalidade que justifica sua atuação. Porém, a realidade na 

prática não condiz com os seus princípios. 

Essa constatação pode ser entendida e verificada nas emissoras do interior do Rio 

Grande do Sul, mais especificamente, na região central do Estado, espaço delimitado pelo 

nosso estudo para a análise de campo. Durante a apresentação dos dados referentes à 

inserção do jornalismo nas grades de programação das cinco emissoras, fica claro a 

existência desse formato através dos depoimentos de produtores e receptores por 

intermédio da aplicação dos questionários. 

Mas a grande ressalva sobre essa questão da prestação de serviços para a 

comunidade através da midiatização das informações, está fundamentada no fator 

proximidade. Da mesma forma, utilizando-se os recursos metodológicos propostos para a 

coleta desses dados, fornecemos elementos que afirmam que a inserção do jornalismo está 



 

92 

mais voltado para o âmbito nacional e regional, do que para a própria comunidade em 

questão.  

Isso pode ser atribuído, parcialmente, ao desconhecimento dos critérios de 

noticiabilidade e valores-notícia das pessoas envolvidas com a produção dos programas 

informativos. Em muitos casos, os horários destinados à veiculação de informações estão 

mais atrelados aos valores-notícia numa visão comercial do que comunitária. As 

informações que chegam aos ouvintes, de nada ou muito pouco expressam sua realidade. 

São assuntos retirados de jornais estaduais e de outros municípios maiores, como no caso 

dos periódicos de Santa Maia. Estes pautam boa parte dos radiojornais das emissoras do 

entorno santa-mariense. Além é claro, da utilização da internet como fonte irrefutável de 

informações. 

Elas substituem o contato direto com os principais órgãos municipais, associações e 

ONGS que, diariamente, promovem uma série de atividades que envolvem esses ouvintes. 

Desde a realização de campanhas de saúde, o conserto de um buraco na via pública, a 

melhoria da iluminação do bairro, o vazamento de um cano, saneamento básico e até 

mesmo, a divulgação das promoções e eventos da própria localidade.    

Assim, através dessa realidade evidenciada no estudo, podemos afirmar que a 

inserção do jornalismo e a publicização de informações pelas rádios comunitárias encontra-

se, ainda, em um estágio superficial. 

A mudança dessa configuração está relacionada à aplicação de políticas educativas e 

conscientizadoras sobre a importância desse canal junto aos diretores e responsáveis pelas 

emissoras. Além da participação efetiva da comunidade na programação e definição das 

atividades do veículo, desde a construção e manutenção de uma grade de programação que 

atenda às necessidades comunicacionais da localidade. Proporciona o acesso pleno do 

cidadão à mídia, contribuindo sistematicamente para a democratização das comunicações, 

principalmente, do veículo rádio que é concebido com o mais democrático dentre todos os 

veículos de comunicação. 
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Questionário 1  
Rádio Comunitária Integração FM de São Pedro do Sul 
 
 
 
1. Entidade: Associação de Comunicação Comunitária Educativa e Cultural Integração 

Vale do Jaguari. 

2. Nome da Rádio: Integração FM 

3. Prefixo: 106.3 MHz 

4. Canal de comunicação: 292 

5. Endereço completo: Rua 15 de novembro, 654 Galeria do Comércio, sala 201 

6. D.O.U. de Autorização: 22.08.2002 

7. Portaria de Autorização: 28.397 

8. Data da entrada em funcionamento: 10.11.2002 

9. Responsável (Diretor): Antônio Carlos Dotto da Silva 

10. Número de colaboradores: Aproximadamente 75 

11. Horário de funcionamento: 06h às 24h 

12. Programação (completa): Anexo 

13. Qual a visão da rádio comunitária? Abordar temas relacionados à comunidade local, 

criar oportunidades para futuros profissionais, trazer cultura, educação, lazer e 

entretenimento à comunidade. 

14. Como a emissora é mantida? Através de apoios culturais. 

15. Qual a melhor proposta para a manutenção da emissora? Contar com o apoio da 

comunidade de abrangência. 

16. Como é trabalhado o jornalismo na grade de programação da rádio? Ainda nos falta 

estrutura. 

17. Quais são os equipamentos disponíveis? Transmissor, mesa de operações, 2 

computadores, 1 aparelho de CD, 1 aparelho de DVD, 1 aparelho de MD, rádio retorno, 

microfones, chave híbrida, telefone, gravador externo MD e discoteca. 

 

 

 

 



 

 

Grade de programação 

Horários PROGRAMA DIA DA SEMANA 
6h - 8h Música Gaúcha De Segunda a Domingo 

8h - 10h Informativo De Segunda a Domingo 
10h - 12h Jovem De Segunda a Domingo 
12h - 13h Bandinhas De Segunda a Domingo 
13h - 14h Gaúchas De Segunda a Domingo 
14h - 17h Jovem De Segunda a Domingo 
17h - 19h Bandas e Gaúchas De Segunda a Domingo 
19h - 20h A Voz do Brasil De Segunda a Domingo 
20h - 24h Musical variado De Segunda a Domingo 
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Questionário 1  
Associação Cultural de Nova Palma 
 
 
 
18. Entidade: Associação Cultural Nova Palma 

19. Nome da Rádio: Rádio Comunitária Nova Palma 

20. Prefixo: ZYM-427 

21. Canal de comunicação: Freqüência 105.9 MHz 

22. Endereço completo: Rua Raimundo Aléssio, 320 Nova Palma 

23. D.O.U. de Autorização: 10 de julho de 2002. 

24. Portaria de Autorização: 23 de novembro de 2003. 

25. Data da entrada em funcionamento: 15 de agosto de 2003 

26. Responsável (Diretor): Hermes Bertoldo 

27. Número de colaboradores: 18 associados 

28. Horário de funcionamento: das 07:00h às 23:00h 

29. Programação (completa): Anexo 

30. Qual a visão da rádio comunitária? A Rádio tem como objetivo, levar à comunidade 

informação, cultura e lazer. Ser um canal aberto para os anseios da comunidade. 

31. Como a emissora é mantida? Apoios Culturais: de empresas, instituições, casas 

comerciais e profissionais liberais. 

32. Qual a melhor proposta para a manutenção da emissora? Apoios Culturais com 

empresas e entidades e convênios com o Poder Público. 

33. Como é trabalhado o jornalismo na grade de programação da rádio? Todas as 

principais notícias dos principais jornais do estado são levadas ao conhecimento público 

com a leitura das manchetes e alguns comentários na programação da manhã.  

34. Quais são os equipamentos disponíveis? Transmissor 25 W., Estabilizador, Mesa 

com 12 canais, Computador, Processador de áudio, Antena, microfones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grade de programação 

Horários PROGRAMA DIA DA SEMANA 
7h – 8h Bom Dia Rio Grande De Segunda a Domingo 

8h – 10h Bom Dia Nova Palma De Segunda a Domingo 
10h -12h Manhã Musical De Segunda a Domingo 
12h -14h Bandinhas De Segunda a Domingo 
14h – 16h Tarde Musical De Segunda a Domingo 
16h – 18h Variedades De Segunda a Domingo 

18h – 18h30min Siga Bem Caminhoneiro De Segunda a Domingo 
18h30min – 19h Sertanejo De Segunda a Domingo 

19h – 20h A Voz do Brasil De Segunda a Domingo 
20h – 23h Musical De Segunda a Domingo 
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Questionário 1  
Rádio Comunitária Caraí FM – Santa Maria 
 
 
 
35. Entidade: Associação Cultural de Divulgação Comunitária da Vila Tropical e 

Região Sul de Santa Maria 

36. Nome da Rádio: Rádio Comunitária Caraí FM 

37. Prefixo: 106.3 

38. Canal de comunicação: 292 

39. Endereço completo: Rua Caracaraí, número 49 – Vila Tropical 

40. D.O.U. de Autorização: 13.12.2004 

41. Portaria de Autorização: 743 19.12.2003 

42. Data da entrada em funcionamento: 19.09.2004 

43. Responsável (Diretor): Paulo Roberto Aguiar Rodrigues 

44. Número de colaboradores: 14 mais as equipes da unifra e UFSM 

45. Horário de funcionamento: 06h às 24h 

46. Programação (completa): Anexo  

47. Qual a visão da rádio comunitária? Servir a comunidade 

48. Como a emissora é mantida? Através dos apoios culturais 

49. Qual a melhor proposta para a manutenção da emissora? Os apoiadores 

50. Como é trabalhado o jornalismo na grade de programação da rádio? Para o melhor 

desenvolvimento do jornalismo comunitário 

51. Quais são os equipamentos disponíveis? Estúdio com microfones, aparelhos de cd’s, 

mesa de som, md, dvd’s, tape deck, relógios e termômetros, chave híbrida, equalizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grades de programação 

Horários Segunda-feira Quarta-feira 
6h Abertura musical Abertura musical 

6h30min Prece da manhã Prece da manhã 
7h Musical Musical 
8h De bem com a vida De bem com a vida 

11h30min Comunidades de Fé Comunidades de Fé 
12h Querência Gaúcha Querência Gaúcha 

13h30min Programa. Evangélico Programa. 
Evangélico 

14h Embalos da Tarde Embalos da Tarde 
18h Tocando ao Coração Tocando ao Coração 
19h Voz do Brasil Voz do Brasil 
20h InformAção InformAção 

20h10min Sertanejo Comunitário  Sertanejo 
Comunitário 

22h Flash Back Flash Back 
24h Encerramento Encerramento 

 
 
 

Horários TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA 
6h Abertura musical Abertura musical 

6h30min Prece da manhã Prece da manhã 
7h Estação Notícia Estação Notícia 
8h De bem com a vida De bem com a vida 

11h30min Comunidades de Fé Comunidades de Fé 
12h Querência Gaúcha Querência Gaúcha 

13h30min Programa. Evangélico Programa. 
Evangélico 

14h Embalos da Tarde Embalos da Tarde 
18h Tocando ao Coração Tocando ao Coração 
19h Voz do Brasil Voz do Brasil 
20h InformAção InformAção 

20h10min Sertanejo Comunitário Sertanejo 
Comunitário 

22h Flash Back Flash Back 
24h Encerramento Encerramento 

 
 
 
 
 



 

 

Horários SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 
6h Abertura musical Abertura musical Abertura musical 

6h30min Prece da manhã Prece da manhã  
7h Ecolândia Musical Domingo Gaudério 
8h De bem com a vida Só Alegria  

11h30min Comunidades de Fé Comunidades de Fé  
12h Querência Gaúcha Caraí Esportes  

13h30min Programa. 
Evangélico 

Sábado Banda Show  

14h Embalos da Tarde  Comando Jovem 
15h  Rotasom  
17h   Domingo Mix 
18h Tocando ao Coração Adio Ataque  
19h Voz do Brasil   
20h InformAção  Turbulência 

20h10min Sertanejo 
Comunitário 

  

21h  Sertanejo 
Comunitário 

Flash Back 

22h Flash Back   
24h Encerramento Encerramento Encerramento 
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Questionário 1  
Associação Comunitária Farol do Saber – Restinga Seca 
 
 
 
52. Entidade: Associação Comunitária Farol do Saber 

53. Nome da Rádio: 104.9 FM 

54. Prefixo: ZYM 449 104,9 MHz 

55. Canal de comunicação: 285 

56. Endereço completo: Rua Afonso Potter, 901 – Bairro São Luiz Telefone: (55) 3261 

- 4581 

57. D.O.U. de Autorização: 520 de 20.08.2004 

58. Portaria de Autorização: 525 de 08.10.2003 

59. Data da entrada em funcionamento: 08.03.2005 

60. Responsável (Diretor): Jorge Luiz da Rosa 

61. Número de colaboradores: 11 pessoas 

62. Horário de funcionamento: Das 06h às 24h 

63. Programação (completa): Anexo 

64. Qual a visão da rádio comunitária? Todos os meios de comunicação (Rádio) 

deveriam dar espaço à comunidade sem custo algum. 

65. Como a emissora é mantida? Com o apoio de toda a comunidade, e do comércio 

local (somente dentro do município de Restinga Seca). 

66. Qual a melhor proposta para a manutenção da emissora? Que o governo federal 

desse liberdade para as rádios comunitárias divulgarem o comércio local como uma rádio 

comercial divulga. Exemplo, divulgar marca e preço dos produtos. 

67. Como é trabalhado o jornalismo na grade de programação da rádio? É trabalhado de 

maneira simples, na linguagem que toda a comunidade entenda, sem distorcer os fatos. O 

jornalismo tem espaço em toda a programação da rádio. 

68. Quais são os equipamentos disponíveis? Microfones, gravadores para a coleta de 

entrevistas, computador para edição, impressora, telefone e microfone sem fio.  

 

 

 



 

 

Grade de programação 

Horários PROGRAMA DIA DA SEMANA 
6h – 7h Linha Sertaneja Segunda a Domingo 
7h – 8h Bom dia Restinga Segunda a Domingo 

8h – 11:45 Ligação Direta Segunda a Domingo 
11:45 – 12:30  Repórter Comunitário Segunda a Domingo 
12:30 – 14:00 Show de Bandas Segunda a Domingo 
14:00 – 18:00 Comando do Ouvinte Segunda a Domingo 
18:00 – 19:00  Prog. Canto e Prosa Segunda a Domingo 
19:00 – 20:00 A Voz do Brasil Segunda a Domingo 
20:00 – 24:00 Musical 104,9 Segunda a Domingo 
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Questionário 1  
Associação Comunitária e Solidária de Comunicação Social Sepé Tiaraju 

 

 

 
69. Entidade: Associação Comunitária e Solidária de Comunicação Social Sepé Tiaraju 

70. Nome da Rádio: Rádio Comunitária Sepé Tiarajú 

71. Prefixo: 104.9 FM 

72. Canal de comunicação: 285 

73. Endereço completo: Percival Brenner, 1316, CENTRO – São Sepé 

74. D.O.U. de Autorização: 22/02/2005 

75. Portaria de Autorização: 85 

76. Data da entrada em funcionamento: 25/06/2005 

77. Responsável (Diretor): Presidente da ASCOSEPE (Paulo Joel Leão) e responsável pela 

Rádio Comunitária Sepé Tiaraju (Saldi Cleto Vogt) 

78. Número de colaboradores: 14 

79. Horário de funcionamento: 07:00 as 23:00h  

80. Programação (completa): Anexo. 

81. Qual a visão da rádio comunitária? A Rádio Comunitária é um veículo de comunicação 

em que a comunidade é voz ativa, participando inclusive da elaboração da programação, 

dos programas que são realizados fora dos estúdios da mesma. 

82. Como a emissora é mantida? A emissora é mantida com trabalhos voluntários e também 

com a colaboração de apoiadores de nossa cidade, de empresas na forma de Apoios 

Culturais. 

83. Qual a melhor proposta para a manutenção da emissora? A participação efetiva da 

Associação e também da comunidade em geral, na programação da Rádio Comunitária, 

participação das associações, grupos organizados, cooperativas, etc. 

84. Como é trabalhado o jornalismo na grade de programação da rádio? O jornalismo tem 

espaço na programação da rádio, sendo mais concentrado no horário da manhã, com 

noticias voltadas para o interesse da comunidade de São Sepé. Ao longo da nossa 

programação as notícias podem ser veiculadas a qualquer hora do dia. 



 

 

85. Quais são os equipamentos disponíveis? Dois computadores, impressora, telefone, 

estúdio de gravação (equipado), gravador de externas, maleta de LTR, e demais 

equipamentos necessários para a transmissão. 

 

Grade de programação 

GRADE DE PROGRAMAÇÃO ATUAL DA RÁDIO COMUNITÁRIA 104.9 
 

 PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA  A SEXTA-FEIRA 
HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 

7h – 8h30min Manhã Gaúcha Música Gaúcha Elton Pereira 
8h30min – 9h Igrejas   
9h – 11h45min Bom Dia Cidade Informativo e musical Tiago Siqueira 
11h45min – 12h Igrejas   
12h – 13h30min Balcão de notícias Informativo musical Elton Pereira 
13h30min – 17h Show da tarde Musical livre(partic.) Elton Leis 
17h – 18h30min Fim de tarde Mus.Sertan.e Bandinha Elder nascimento 
18h30min – 19h Fala Bairro em Revista  Denizard Pilar 

19h – 20h Voz do Brasil   
20h – 23h Noite de sucessos Musical livre (partic.) Eduardo Machado 

 
 PROGRAMAÇÃO DE SÁBADOS** 

 
 PROGRAMAÇÃO DE SÁBADOS** 

HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 
7h – 8h30min Manhã gaúcha Musical gaúcha Elton Pereira 

8h30min – 
11h30min 

Programação musical Musical livre  

11h30min- 12h Esportes 104.9 Esportes locais Motinha 
12h – 12h30min Musical   
12h30min – 13h igreja   

13h – 14h Super sábado musical Musical livre Rodrigo Franco 

HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 
7h – 8h30min Manhã gaúcha Musical gaúcha Elton Pereira 

8h30min – 10h Programação musical Musical livre  
10h – 11h30min Opinião debate Denizard Pilar 
11h30min - 12h Esportes 104.9 Esportes locais Motinha 
12h – 12h30min Musical   
12h30min – 13h igreja   

13h – 17h Super sábado musical Musical livre Rodrigo Franco 
17h – 19h Em Órbita Rock Eduardo Machado 
19h – 20h resgate debates Denizar Pilar 
20h – 23h Noite de Sucessos Musical livre(partic.) Alex Toneto 



 

 

14h – 17h FALA BAIRRO Debates nos bairros Denizar Pilar 
17h – 19h Em órbita Musical (rock) particip Eduardo Machado 
19h – 20h resgate debates Denizar Pilar 
20h – 23h Noite de Sucessos Musical livre(partic.) Alex Toneto 

 
** a cada duas semanas é feito um programa (FALA BAIRRO) com duração de 3 horas 
diretamente de um dos 17 bairros do município. Nos sábados em que não há FALA 
BAIRRO, é feito o programa OPINIÃO. 
 PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO*** 

* com participação de pessoas da comunidade ao vivo nos estúdios no programa, com 
inscrições prévias. 
*** a participação com pedidos musicais é liberada na programação inteira no domingo. 
 GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA 104.9 – 
MODIFICAÇÕES                 PLANEJADAS PARA IMPLANTAÇÃO ATÉ MARÇO 
DE 2006  
 PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

 
*** segunda, quarta e sexta-feira 8h30min – 8h40min igreja Missionária 
       Quarta-feira – 8h45min – 9h – Igreja Quadrangular (Lélis) 
 
  
 
 
 
 

HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 
7h – 11h Festa Gaúcha Musica gaúcha (partic.) Rodrigo Franco 
11h – 13h Show de bandinha bandinhas Saldi Vogt 
13h -17h Show de bairros Musical livre  (partici) Tiago siqueira 
17h – 19h Estação do ouvinte Musical livre Rodrigo Franco 

19h – 23h* Fim de semana de 
sucesso 

Musical variado Saldi Vogt 

HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 
7h – 8h30min  Música Gaúcha Elton Pereira 
8h30min – 9h Igrejas*** Igrejas e musical variados 

9h – 11h45min Bom Dia Cidade Informativo e musical Tiago 
11h45min – 12h Igreja Quadrangular  Getúlio 
12h – 13h30min Balcão de notícias Informativo musical Elton Pereira 
13h30min – 16h    
16h – 18h30min    
18h30min – 19h Siga bem caminhoneiro   

19h – 20h Voz do Brasil   
20h – 23h Noite de sucessos Musical livre (partic.) Paulo Júnior 



 

 

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO 

  
 PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 
7h – 8h30min Musical gaúcha m. gaúcha Elton pereira 
8h30min – 9h Esp. Jurídico e saúde   

9h – 10h Câmara e prefeitura institucional  
10h – 11h30min Opinião Debate Aramis/Paulo Leão 
11h30min – 12h Esportes locais Esportivo(informativo) Edson Casanova 
12h-  12h15min Igreja quadrangular 2  Getúlio 
12h30min – 13h Igreja  Luis Carlos 
13h – 13h15min Igreja quadrangular 1  Lélis 

13h15min – 
16h30min 

Super sábado musical Musical livre (particip.) Paulo Jr. 

16h30min – 18h    
18h – 18h30min Resgate Debate e musical Denizar 
18h30min – 20h Balanço da hora Musical gaúcha Rainer 

20h – 23h  Musical livre(partic.) Alex toneto 

HORÁRIO PROGRAMA ESTILO APRESENTADOR 
7h – 8h VAGO   

8h – 11h  Musical gaúcha(partic.) Alex Toneto 
11h – 13h Musical  de bandinha bandinhas Saldi 

13h – 13h15min Igreja quadrangular 2  Getúlio 
13h10min- 14h vago Musical  

14h – 18h Show de bairros Musical (partici) Tiago siqueira 
18h – 19h vago musical  
19h – 23h Fim de semana de sucesso Musical variado Saldi 
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Trabalho Final de Graduação 
A inserção do jornalismo nas rádios comunitárias 

 
Pedimos sua colaboração para responder este questionário, que integra uma pesquisa monográfica, 
para a conclusão do curso de Comunicação Social/Jornalismo, do Centro Universitário Franciscano 
– UNIFRA,      Santa Maria – RS, Brasil.  
 
Perfil dos produtores 
 
1 – Nome completo: ____________________________________________________________ 
2 – Idade:______ anos                                            3 - Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Qual a sua formação: ________________________________________________________ 
5 - Atividade profissional remunerada: _____________________________________________ 
6 – Emissora: _________________________________________________________________ 
7 – Cidade: ___________________________________________________________________ 
8 – Bairro/Região: _____________________________________________________________ 
 
9 – Há quanto tempo você trabalha na rádio? _____________________________________anos 
 
10 – Que tipo de programa você leva ao ar? (   ) Musical  (   ) Notícias  (   ) Entrevista  (   ) 
Variedades 
 
11 – Você conhece a legislação que rege o serviço de radiodifusão comunitária?   
(   ) Sim  (   ) Não  
 
12 – Existem estudantes de jornalismo que desenvolvem programas nas emissoras?  
(   ) Sim  (   ) Não 
 
13 – Se sim, quantos? (   ) Um  (   ) Mais de 1  (   ) Mais de 2  (   ) Mais de 3 
 
 
Programação 
 
14 - A emissora tem programas de jornalismo?  (    ) Sim  (   ) Não 
 
15 - Quais são? _____________________________________________________________ 
 
16 - Em que horários vão ao ar? ________________________________________________ 
 
17 - Quantas vezes por dia?  (   ) Uma  (   ) Mais de 1  (   ) Mais de 2  (   ) Mais de 3 
 
18 - Quem produz e apresenta? _________________________________________________ 
 
19 - Há a participação dos ouvintes (interação)?  (   ) Sim  (   ) Não 
 
20 - Você acha que esses programas atendem as necessidades informativas da comunidade? 
(   ) Sim  (   ) Não 
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Trabalho Final de Graduação 

A inserção do jornalismo nas rádios comunitárias 
 

Pedimos sua colaboração para responder este questionário, que integra uma pesquisa monográfica, 
para a conclusão do curso de Comunicação Social/Jornalismo, do Centro Universitário Franciscano 
– UNIFRA,      Santa Maria – RS, Brasil. Os dados que identificam os entrevistados serão 
preservados. 
 
 
Perfil dos ouvintes 
 
1 – Idade:______ anos                                            2 - Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
3 – Escolaridade: ______________________________________________________________ 
4 - Atividade profissional: _______________________________________________________ 
5 – Cidade: ___________________________________________________________________ 
6 – Bairro/Região: _____________________________________________________________ 
 
7 – Qual(is) a(s) sua(s) fonte(s) de informação: (   ) Rádio  (   ) TV  (   ) Jornal impresso/Revista  (   
) Internet 
 
8 – Quais os horários que você ouve rádio: (   ) Manhã  (   ) Tarde  (   )  Noite 
 
9 – Por quanto tempo: (   ) Menos de 1 hora  (   ) Mais de 1 hora  (   ) Mais de 2 horas  (   ) Mais de 
3 horas  
 
10 – Qual a emissora de Rádio que você costuma ouvir: ________________________________ 
 
11 – O que você ouve no rádio: (   ) Música  (   ) Notícias  (   ) Entrevistas  (   ) Variedades 
 
12 – Você costuma participar da programação: (   ) Sim  (   ) Não 
 
13 – De que maneira: ___________________________________________________________ 
 
Jornalismo Comunitário 
 
14 – Você conhece a Emissora Comunitária da sua cidade: (   ) Sim  (   ) Não 
 
15 – Como você avalia a programação dessa rádio: (   ) Ruim  (   ) Regular  (   ) Muito boa 
 
16 – Porquê? __________________________________________________________________ 
 
17 – Que programas você costuma ouvir? ___________________________________________ 
 
18 – A rádio comunitária veicula programas jornalísticos: (   ) Sim  (   ) Não 
 
19 – Esses programas são suficientes para você ficar informado: (   ) Sim  (   ) Não 
 
20 – Que tipos de programa você gostaria de ouvir com maior freqüência na rádio comunitária de 
sua região? (   ) Musicais  (   ) Informativos  (   ) Entrevistas  (   ) Variedades 
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Fotos das emissoras selecionadas no estudo 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Localização e estúdio da emissora Integração FM 106,3 MHz, de São Pedro do Sul. 
 

Estúdios da Rádio Comunitária Nova Palma 105,9 MHz, de Nova Palma 
 

Fachada da Rádio Comunitária Caraí FM 106,3 MHz, de Santa Maria 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada e estúdio da Rádio Comunitária 104,9 MHz, de 
Restinga Seca 

 

Localização e estúdio da Rádio Comunitária Sepé Tiaraju 104,9 MHz, de São Sepé. 
 


