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Resumo 
 
Este Trabalho de Final de Graduação (TFG) tem por finalidade analisar, por meio da 
história oral, a representação da mulher que trabalhava no rádio, em Santa Maria em um 
contexto de quarenta anos de história – dos anos 1960 a 2000. O objetivo é de 
compreender como essas mulheres construíram seus espaços sociais nesse meio, tendo 
em vista que o rádio sempre foi um veículo de comunicação masculinizado. Este tema 
foi escolhido a partir da paixão pelo rádio, somado ao fato de ser mulher e ter contato 
direto com este meio de comunicação desde a infância. Serão analisados os contextos 
sociais, desde os anos 1960 e os principais movimentos que deram visibilidade para a 
mulher na época e como isso foi repercutindo até os anos 2000. A análise será realizada 
através de entrevistas em profundidade com mulheres que viveram aquela época e 
trabalharam como radialistas. Alguns contatos preliminares com essas mulheres já 
foram efetuados. Para compreender melhor o contexto, antes dos anos 2000, são 
utilizados autores que estudam gênero, representações femininas na sociedade ocidental, 
movimentos feministas e também a história do rádio no Brasil. Este estudo tem como 
base a relação de participação do passado no tempo presente imediato das pessoas é a 
razão de ser história oral, que possibilita trabalhar a construção da memória de 
determinadas experiências. É através desta análise que poderemos compreender um 
pouco mais sobre a representação da mulher na sociedade, expor como a evolução dos 
tempos contribuiu – ou não – para a autonomia das mesmas. Conseqüentemente, 
abordaremos ainda obras sobre os desafios propostos pela sociedade sobre as mulheres 
que enfrentaram o mundo do trabalho e ambientes tradicionalmente masculinos na 
busca de conquistar seu espaço. Utilizaremos como base, autores como Michelle Perrot, 
Céli Regina Pinto, Marcelle Marini, Joan Scott– tratam do estudo de gênero; Milton 
Jung, Dáurea Gramático, Cyro César – tratam do estudo do rádio; José Carlos Bom 
Meihy e Ivan Izquierdo – trata do estudo da história oral memória, respectivamente; 
entre outros.  
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