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Resumo 
 
 
O presente projeto busca refletir sobre a temática das relações entre mídia, rádio e 
recepção junto ao público do meio rural. Através da pesquisa, pretende-se entender o 
processo de recepção, as mediações e os sentidos do rádio na vida dos ouvintes, 
especialmente daqueles que vivem no meio rural. O objetivo geral da pesquisa é 
compreender, através de estudo de recepção, a importância do rádio na sociedade e, por 
meio de trabalho de pesquisa empírica, analisar os modos como os ouvintes recebem os 
conteúdos propostos pelo programa “Show da manhã”, da Rádio14 de Julho AM, da 
cidade de Júlio de Castilhos - RS. Objetiva-se, também, analisar as particularidades do 
convívio do homem do campo com a mídia; refletir, através do objeto de estudo, sobre a 
inserção do meio rádio na vida dos ouvintes rurais; identificar as mediações que 
ocorrem no momento da escuta do programa; e entender os sentidos que são produzidos 
na vida desses receptores. A partir de levantamento bibliográfico realizado, percebe-se 
que há poucos estudos de recepção em rádio, o que justifica a importância de se 
investigar a recepção do programa “Show da Manhã”. O referencial teórico do trabalho 
baseia-se no aporte dos estudos culturais, mais especialmente dos estudos de recepção, a 
partir da discussão dos conceitos da própria recepção dos meios de comunicação e do 
processo de mediações, incluindo reflexões sobre a recepção no rádio e o meio rural, 
(JACKS; ESCOSTEGUY; COGO; MARTÍN BARBERO; BIANCHI; KROTH). Como 
percurso metodológico, é proposta uma pesquisa qualitativa, que combinará os métodos 
da observação participante (HAGUETTE; PERUZZO) e história de vida (HAGUETTE; 
GRISA), em que a pesquisadora irá inserir-se nas casas de ouvintes para acompanhar o 
processo de recepção e realizar entrevistas em profundidade para apreender os sentidos 
da recepção do rádio. No segundo semestre de 2011, a pesquisa concentrou-se em 
levantamento bibliográfico, pesquisa teórica e redação do referencial do trabalho, além 
de definições de ordem metodológica. O trabalho de campo será executado no primeiro 
semestre de 2012 a partir de um cronograma pré-estabelecido. 
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