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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como principal objetivo trazer e analisar a questão da credibilidade e 

da aceitação da voz feminina no rádio em Santa Maria. Para embasar o trabalho foi realizada 

pesquisa bibliográfica e para apresentar resultados foram realizadas entrevistas com 

profissionais da área de comunicação, especificamente rádio e ainda, foi aplicado um 

questionário de opinião pública, com perguntas relacionadas às preferências e à confiabilidade 

dos gêneros sociais nas locuções radiofônicas. Também é objeto deste trabalho verificar os 

motivos que levam à preferência pela voz masculina, confirmada pela pesquisa opinião 

pública. Por fim, abordam-se outras questões em relação aos gêneros sociais no rádio: a 

agradabilidade e a divisão de gêneros radiofônicos por gêneros sociais. O texto está 

estruturado pelo referencial teórico, com a referida revisão de literatura, seguida da 

metodologia usada para a realização do trabalho. Depois disso, são trazidas as análises das 

entrevistas e dos questionários e então, os resultados e discussões de cada análise. Por último, 

são trazidas as considerações finais sobre esta pesquisa. 

  

Palavras-chave: Homens, mulheres, gêneros, mídia, rádio, preferência, credibilidade, 

agradabilidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

O rádio existe no Brasil há mais de oito décadas. Em quase 85 anos de existência teve, 

e posso afirmar que ainda tem, um crescimento visível e certo. Basta observar o número de 

emissoras de rádios existentes no país, comparado ao número de emissoras de televisão, 

mesmo nas grandes redes. Houve quem dissesse que o rádio morreria no mundo todo.  

Nem mesmo o uso da Internet foi capaz de diminuir a popularidade do rádio – meio de 

comunicação mais instantâneo já existente – o fato acontece e instantes depois lá pode estar 

um repórter para transmiti-lo, ao vivo. O rádio está presente nas ações cotidianas mais 

comuns do ser humano. É meio de entretenimento, lazer, informação e, como não pode deixar 

de ser, por lidar com a informação, é um meio de poder.  

Contudo, nesse quase um centenário de existência no Brasil, junto ao crescimento do 

rádio surge uma outra luta – o crescimento do espaço quantitativo e qualitativo da mulher 

dentro desse meio. Claro que, mais uma vez, vem à tona a luta da mulher por espaço na 

sociedade, que é seu por direito. 

O espaço limitado da mulher na mídia não se detém apenas ao meio radiofônico. A 

diferença entre os meios se dá pelo instrumento de trabalho. Na televisão, a beleza seleciona, 

no rádio, a voz é quem decide a participação.  

Ainda que com uma igualdade profissional maior e crescente, a desigualdade de 

gêneros sociais na comunicação está presente.  Ao longo deste trabalho, será possível ver, em 

números, a opinião das pessoas sobre a atuação de mulheres e homens no rádio, 

especialmente em Santa Maria.    

Ao longo da história, esse mesmo resultado é claro. No começo da chamada “Era de 

Ouro do Rádio”, no início dos anos 40, a mulher começou a invadir residências com uma voz 

doce cantando as músicas da época. Seu espaço se ampliava para poder interpretar 

personagens de radionovelas, comuns em todas as rádios do país naquele período.  

Anos mais tarde, em meados dos anos 80, o rádio brasileiro teve um declínio de 

qualidade, mas nada que abalasse a sua abrangência. Em uma batalha pela volta do sucesso 

dessa mídia, a programação radiofônica sofreu metamorfoses.  

Os formatos das programações de sucesso mudaram muito. A mulher passou a ter um 

espaço maior. Porém, esse crescimento teve um primeiro salto e acabou por estagnar 

novamente. A voz feminina passou a ser ouvida em programas de entretenimento, 
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comportamento, cultura e, em grande parte, em programações religiosas.  No programa “Voz 

do Brasil”, por exemplo, apenas em 2002, após ser reformulado, as vozes de repórteres 

mulheres passaram a ser comuns nas reportagens do programa da Radiobrás.  

Nesse contexto, esse trabalho de pesquisa é importante porque dá subsídios para o 

conhecimento de como a mulher conquistou e conquista seu espaço no rádio brasileiro e em 

especial, em Santa Maria.  

Os objetivos desta pesquisa são: primeiro, verificar qual é a real credibilidade da voz 

feminina no rádio e sua evolução nas locuções radiofônicas, em Santa Maria. Para tanto é 

preciso analisar as condições determinantes da evolução da participação da mulher no rádio 

santa-mariense.  

Uma maneira de encontrar resultados é identificar qual a participação da mulher na 

programação das rádios de Santa Maria, ao longo da história e na atualidade. Pretendo 

aprofundar esta pesquisa, buscando motivos da grande participação da mulher no rádio em 

programas musicais, culturais, de entretenimento e de comportamento, em detrimento ao seu 

ingresso no radiojornalismo.   

Outro objetivo é verificar se a participação da mulher nas rádios santa-marienses se 

equipara, e em que medida, à participação masculina em relação à locução de todos os 

gêneros radiofônicos, sejam eles jornalísticos ou não, de maneira quantitativa, juntamente 

com entrevistas e pesquisa de opinião.  

É importante lembrar que esse trabalho é um estudo de caso e não serve para retratar 

realidades de âmbito estadual ou nacional e não pretende lançar mão de uma tese ou premissa 

em relação à credibilidade e à participação da mulher no rádio em Santa Maria. Por outro 

lado, poderá servir de base para pesquisas que ora poderão surgir em relação ao tema.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A HISTÓRIA DO RÁDIO 

2.1.1 A história do rádio do Brasil 

Nascido em 1887, quando as primeiras propagações radiofônicas foram lançadas ao 

mundo, o rádio encantou nações e moveu multidões. A radiodifusão popularizou-se em todo o 

mundo. Em 1925, já existiam transmissões em 19 países europeus, na Austrália, no Japão e na 

Argentina. Em 7 de setembro de 1922 chegou ao Brasil, pelo Rio de Janeiro. A primeira 

emissora brasileira foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923, (Ferrareto, 

2001). 

Na década de 1930 são criadas várias emissoras, entre elas, a Rádio Record, de São 

Paulo, em 1931 e a rádio Nacional, do Rio de Janeiro - a primeira grande emissora e líder de 

audiência do país. Em 1935, foi ao ar, pela primeira vez, o programa de rádio mais antigo do 

país ainda em execução – a Voz do Brasil. Nos anos 40, o Brasil vive a época de ouro no 

rádio, com a popularidade das músicas cantadas por doces vozes femininas, de faces não tão 

conhecidas, e também das radio novelas.  

Nas duas primeiras décadas do século XX, o rádio, em todo o mundo, sofreu grandes 

modificações no que diz respeito à programação e conteúdo transmitido. O meio que oferecia 

simples transmissões musicais passou a oferecer um formato de programação radiofônica com 

horários pré-estabelecidos pela emissora, em cada programa. Multiplicaram-se as 

transmissões ao vivo. Cresce o radiojornalismo.  

Porém, se comparado ao crescimento do rádio, a participação de mulheres no meio 

teve crescimento quase insignificante até o fim dos anos 80, começo dos anos 90. Isso é 

percebido quando consultamos, via web, por exemplo, os sites de rádios onde constam os 

nomes de repórteres e locutoras. Pode ser observado também, em um programa transmitido 

nacionalmente, a Voz do Brasil.   

2.1.2 A história do rádio em Santa Maria 

Em Santa Maria, o rádio começou a traçar sua história na década de 40, mais 

precisamente em 13 de fevereiro de 1942, já com o nome de Rádio Imembuí. Rechia (1999), 

caracteriza esse começo como o de uma espécie de evolução da propaganda falada comum na 
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época, que consistia em alto-falantes instalados ao longo do que hoje é o calçadão da cidade. 

Não fugindo à regra brasileira, a programação da emissora foi marcada pelas radionovelas, 

transmissão de festas e eventos da cidade, como desfiles de Sete de Setembro e programas de 

auditório.  

Em pesquisa feita em documentos e nos arquivos históricos das rádios de Santa Maria 

(informação precária, pois pouco guardam de sua história), em relação à participação 

feminina no início dessa trajetória, constatei que poucos nomes podem ser citados, se 

comparados ao número de homens. Dos responsáveis pelas primeiras transmissões 

radiofônicas de Santa Maria, apenas uma era mulher: Mercedes Alencar, o restante era 

formado por homens, principalmente locutores e técnicos das propagandas faladas. Alguns 

deles: Francisco do Ó, Murias Bastos, Pacífico de Assis Berni, Jarbas Begerestein, Petronius 

Cabral, Rodolfo Schwartz e Fred Germano.  

Desde aquele período, várias rádios foram surgindo e conseguindo espaço, operando, 

principalmente em AM (Amplitude Modulada), e também em FM (Freqüência Modulada). 

Como exemplos temos: 

- Rádio Santa-mariense AM, criada em 12 de abril de 1954. Em sua programação, 

constam programas de notícias, entrevistas, debates e música; 

- Rádio Guarathan AM, criada em 23 de abril de 1960, com o mesmo formato da rádio 

Santa-mariense; 

- Rádio Medianeira AM e FM, criadas em 13 de agosto de 1960. A AM tem caráter 

semelhante à programação de outras AM’s de Santa Maria, diferenciada somente pelo 

conteúdo religioso de alguns horários. A sintonia em FM tem programação somente musical 

durante todo o dia; 

- Rádio Universidade, vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, criada em 27 

de maio de 1968. Tem a programação mais abrangente da cidade. Por ser vinculada à UFSM, 

tem espaços dedicados aos estudantes, aos funcionários e ainda, ao público geral; 

- Rádio Atlântida FM Santa Maria Ltda, afiliada do grupo RBS, criada em 17 de 

janeiro de 1979. Programação cem por cento jovem, com música e debates sobre temas que 

interessam aos jovens, seu público alvo;  

- Rádio Pampa FM integrante da Rede Pampa de Comunicação, criada em agosto de 

1988. Exclusivamente musicas, durante 24 horas;  
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- Rádio Nativa FM, criada em 27 de abril de 1989. Rádio com uma programação 

musical extensa, direcionada ao tradicionalismo gaúcho; 

- Rádio Santuário FM, instalada em três de maio de 1989; 

- Rádio Transamérica FM, criada em 1º de maio de 1994. Mais tarde, passou a ser 

Rádio Pop Rock, vinculada à Universidade Luterana do Brasil. Hoje, na mesma freqüência, 

opera a Rádio Itapema, do grupo RBS. Outra rádio exclusivamente musical; 

- Rádio Cultura FM de Santa Maria, já extinta. A rádio cedeu espaço a primeira rádio 

exclusivamente jornalística de Santa Maria – a Rádio CDN FM (Central Difusora de Notícias) 

em 24 de outubro de 2001, afiliada e retransmissora da Rede Gaúcha Sat. Única rádio, em 

Santa Maria, com uma programação sem música, exclusivamente jornalística.  

Em quase 70 anos de rádio em Santa Maria (66, mais precisamente), poucos nomes 

femininos são lembrados na locução radiofônica, e não são raros os casos em que as mesmas 

mulheres acabavam trabalhando em mais de uma rádio. É o caso de Maria Helena de Mello, 

Vera Lúcia Pinheiro, Ana Lúcia Miranda, Sandra de Deus. 

Ainda na história radiofônica da cidade, dois nomes são particularmente importantes, 

mesmo não fazendo mais parte do cenário local: Maria Helena de Melo e Sandra de Deus, 

ambas com notoriedade atípica e desproporcional ao quadro de gênero homem e mulher do 

rádio hoje, em Santa Maria.  

E a partir de 2002 que a participação da mulher cresceu, mas apenas em uma rádio, a 

Rádio CDN, criada neste mesmo ano em Santa Maria. Por lá, passaram vários nomes 

femininos pela locução, a maioria absoluta, acadêmicas de cursos de jornalismo da cidade: 

Alexandra Zanella, Bianca Backes, Juliana Mostardeiro, Juliana Mota, Lílian Abelin, Mauren 

Rigo, Lidiane Amorin, Roberta Paz, Thaís Gomes. Dessas, somente uma permanece no meio 

radiofônico, Roberta Paz, contudo como editora, coordenadora de uma equipe de três 

repórteres – dois deles, homens, em Porto Alegre. As demais trabalham hoje em televisão, 

jornalismo impresso e assessoria de imprensa.  

A locução feminina em Santa Maria é feita hoje por um número muito pequeno de 

mulheres. Na Rádio CDN, Stefanie Silveira, Júlia Barcellos e Sonaira Canterle. Na Rádio 

Imembuí, somente Salete Barbosa. Na rádio Universidade, Rejane Miranda e Áurea Fonseca. 

Na rádio Atlântida, somente em Porto Alegre há a voz feminina ao longo da programação. Em 

Santa Maria, a retransmissora não tem trabalho de locução feminino. Na rádio Medianeira 
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FM, cuja programação é exclusivamente musical, trabalha Celma Bittencourt. Nas demais 

rádios, Guarathan, Santamariense, Medianeira AM, Nativa e Santuário, também não há 

mulheres na locução de programas. Há mulheres somente na produção.  

Das rádios operantes e dos profissionais atuantes em Santa Maria, hoje, a diferença 

numérica entre homens e mulheres é inegável. Com a veiculação de cerca de 100 programas, 

entre transmissões ao vivo e em cadeia, o número de mulheres é pouco mais do que dez 

pessoas e, a maioria, em programas de cultura, saúde, comportamento e música.  

2.2 AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

Antes de começar a análise sobre a participação da mulher na sociedade em relação ao 

meio profissional, gostaria de ressaltar um ditado comum que, quando inserido nessa 

pesquisa, torna-se ao mesmo tempo irônico e ilustrativo: 

(nos) espetáculos da vida a mulher vem sempre assumindo papéis co-adjuvantes. 

Na sociedade brasileira, nos diferentes contextos, inclusive os de gala, tornou-se 

clássico dizer que ‘por trás de um grande homem sempre existe uma grande 

mulher. Algum autor ou diretor talentoso nesta arte de escrever a trama, situar os 

personagens e registrar a história teria realmente de encontrar um espaço no 

cenário comunicacional para destacar a mulher como protagonista. (MARQUES 

DE MELO, GOBBI e BARBOSA, 1979 p. 204) 

Falar sobre a mulher no mercado de trabalho sem lembrar das lutas feministas pela 

igualdade de direitos, no começo do século XX, é quase impossível. Posso arriscar a 

afirmação de que, com essa revolução feminina, que levou muitas mulheres ao extremo do 

feminismo sem medida, não diferente do machismo preconceituoso da história da sociedade, a 

mulher passou de um simples instrumento do marido, um objeto matrimonial, como dona de 

casa e reprodutora, para chefe de família, independente e reconhecida, ainda que não o 

suficiente, como profissional.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, na década de 90, o 

cenário profissional do país sofreu uma inversão. Enquanto o número de mulheres 

economicamente ativas no país aumentou 9%, o índice masculino diminui 4%. Até os anos 

80, mais ou menos, falar de trabalho e mulher era fazer uma relação automática de donas de 

casas, empregadas domésticas, educadoras e, talvez, enfermeiras. Isso tem razões históricas; 

no Brasil, mulheres têm o direito e condições de cursar uma universidade há setenta anos. 

Podem mostrar suas pernas e braços há pouco mais de 60 anos, e exercem o direito do voto há 
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pouco mais de cinco décadas.  

De acordo com Vieira (2005), esse crescimento, ou essa evolução, como prefiro 

caracterizar, tornou a convivência de gêneros sociais menos distante. Atualmente, pode-se 

dizer, sem sombra de dúvidas, e isso não é uma novidade trazida nessa pesquisa, que homens 

e mulheres, fazendo uma separação objetiva, convivem de maneira bem mais hegemônica.  

A mulher contemporânea, com base em novas redes de poder, impõe-se na 

sociedade em diferentes áreas, inclusive na sexual, tendo espaço para 

preferências e vontades em assuntos que antes não podiam sequer ser 

mencionados em discurso privado, quanto mais ser objeto de discurso público. 

(VIEIRA, 2005 p. 219-220) 

Mas essas mesmas mulheres, ainda não têm o cargo mais alto de certas empresas. 

Ainda não são aquela pessoa a qual todo um investimento é confiado, centenas de empregos 

entregues à sua avaliação – ela ainda não é intitulada “a presidente”, na maioria das empresas. 

Ou seja, esse crescimento ainda tem percalços. Consequentemente, o salário ainda não é o 

mesmo que o dos homens. Os motivos, vão além da competência e entram, mais uma vez, 

como campo da identidade feminina no mercado de trabalho e de sua credibilidade perante a 

sociedade. 

Hoje, graças ao grito de contrariedade às opressões da sociedade, e também das 

próprias mulheres, que permitiram tamanhas diferenças graças à submissão que atravessou 

séculos, mulheres estão na área da saúde como médicas, na ciência como grandes nomes da 

genética, na política como prefeitas, vereadoras, deputadas, governadoras e candidatas à 

presidência da República. Além disso, são advogadas, policiais, empresárias, socialites, 

motociclistas, praticantes de esportes masculinizados ao longo da história, donas de suas vidas 

da maneira como acharem melhor.  

Fabrício (2004), afirma que as mulheres enfrentam preconceito porque o tema 

“homem-mulher” ainda está muito presente da sociedade contemporânea. O assunto, embora 

antigo, ainda gera discussões. E sempre terá o mesmo viés: a luta feminina pela ascensão, a 

masculinização do mercado de trabalho, a queda de braço por igualdade de direitos. Para a 

autora, “homens e mulheres continuam a ser diferenciados em razão de sua anátomo-

fisiologia, na medida em que explicações de cunho fisicalista atribuem ao cérebro sexuado a 

responsabilidade pela conduta social, psicológica e moral”. Aceitas ou não as condições que 

levam a sociedade a ainda diferenciar pelo físico, e por esse mesmo motivo, separar o 

intelecto através de gêneros, homens e mulheres ainda não são iguais no que diz respeito à 
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competição pessoal, carnal e, principalmente, profissional.  

A sexualidade entrou em evidência incomum em meados do século XVIII. Vieira 

(2005) lembra que o que antes era escondido e quase negado pela Igreja, passou a interessar e 

integrar a medicina, política e até demografia. Ainda, segundo a autora, a repressão e a 

anulação do passado deram espaço à liberação e independência da atualidade. Paralela a essa 

evidência, há o contraponto formado pelo binômio mulher – sociedade. Apesar de fazer parte 

dela, sua inserção nesse meio gerou, gera, e ainda vai gerar discussões.  

 2.2.1 A mulher, a mídia e o rádio 

Para Fabrício (2004), a mídia é o meio capaz de transformar simples identidades em 

grandes personalidades. A informação, o conhecimento, chega às pessoas de maneira 

homogênea, mas a interpretação heterogênea de tais informações é a responsável por essa 

transformação.  

Nesta pesquisa, o termo mídia deve remeter, imediatamente, à imprensa. Até agora 

falei sobre a evolução na mulher na sociedade, sua luta por igualdade no mercado de trabalho 

e a quase eterna guerra dos sexos traçada pelas próprias mulheres. Entro agora na relação 

entre as mulheres e a imprensa.  

A imprensa, seja ela impressa, falada ou on-line, trabalha com a informação. 

Informação, como todo meio midiático define, automaticamente, é poder. Esse poder, ou 

ainda, essa luta por poder, aumenta quando ligado às diferenciações de discursos através da 

separação por gêneros e sexualidade.  

Desde que surgiu no Brasil, em 1922, o rádio se tornou um dos principais meios de 

comunicação do país, por isso, um dos maiores instrumentos de informação e poder da 

história. Muito embora tenha nascido em meio a propostas de um governo opressor, 

comandado por Epitácio Pessoa, o rádio serviu para aproximar diferentes costumes, divulgar a 

cultura brasileira que nascia com suas músicas e radionovelas – que tiveram seu auge no 

início dos anos 40, quando nasceu a chamada “Era de Ouro do Rádio”.  

Para a pesquisadora Sônia Virgínia Moreira (200), o rádio é magia. A autora coloca 

que “a prática radiofônica representa momentos importantes, que serviram para delinear um 

perfil que nos ajudasse a compreender um pouco mais a própria história cultural e política do 

país” (MOREIRA, 2000, p. 11). 
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Foi durante a “Era de Ouro” que a mulher teve acesso ao rádio pela primeira vez, mas 

não do lado do ouvinte. Elas cantavam músicas ao vivo nos estúdios e interpretavam vozes de 

personagens em radionovelas. Depois disso, passaram a integrar equipes de programas de 

entretenimento, comportamento e também religiosos. 

Em seu livro Comunicação: relações de gêneros em práticas radiofônicas, Corazza 

(2000) embasa sua pesquisa no fato de que  

(a) relação homem-mulher, perpassada por relações de poder, veste-se de 

coloridos distintos em cada emissora do país, com maior ou menor visibilidade, 

pode-se afirmar que há uma percepção crescente de que a entrada da mulher no 

mercado de trabalho qualifica as relações de gêneros. (p.154). 

A autora analisou o trabalho de mulheres em rádios de cunho religioso, de diferentes 

regiões do país. Na maioria das rádios do gênero, a presença da mulher em apresentações de 

programas implica em uma maior credibilidade e audiência à programação.  A pesquisadora 

conclui sua obra afirmando que “o lugar da mulher na mídia acaba sendo significativo de 

mudanças e rupturas” (CORAZZA, 2000, p. 168). 

O programa “Voz do Brasil” é o mais antigo do rádio brasileiro. Foi criado há exatos 

70 anos, durante o governo do então presidente Getúlio Vargas. Transmitido pela Radiobrás, 

de Brasília, destinado exclusivamente ao jornalismo é ainda vinculado ao governo. No final 

dos anos 90 e início dos anos 2000, passou por uma reformulação de sua estrutura. E a 

mudança nas relações de gênero (homem – mulher) fizeram parte dessa mudança. Antes, o 

programa tinha dois homens como âncoras (locutores que apresentam os programas e não 

narram reportagens, apenas chamam notícias e matérias) e ainda eram a maioria dos 

repórteres. Após a “metamorfose”, foram incluídas mais mulheres e a elas foi dado destaque 

no trabalho. Quatro nomes surgem com bastante força para todas as rádios brasileiras: 

Rosamélia de Abreu, Hellen Bernardes, Suzana Leite e Bruna Vieira.  

Trazendo o tema para um local mais próximo, a cidade de Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, esse crescimento é percebido de maneira diferente. Das seis rádios da cidade, somente 

três têm a participação de locutoras em sua programação, são elas Rádio Universidade AM, 

Rádio Imembuí AM e Rádio CDN FM. Nesta última, a única FM especializada em 

Jornalismo no interior do Estado, afiliada da Rede Gaúcha em Santa Maria, tem em sua grade 

de programação dois programas de notícias, um apresentado por uma mulher e outro por um 

homem. Existem ainda dois programas de debate, ambos ancorados por vozes masculinas; e 
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ainda três programas de entrevistas, todos com o microfone dominado por um homem. A 

equipe de repórteres é composta por seis pessoas, das quais três são mulheres, uma delas, a 

coordenadora de jornalismo da rádio.  

“(C)omunicação e relações de gênero em práticas radiofônicas continuam sendo um 

desafio para o terceiro milênio, que deverá possibilitar a expressão de personalidade 

masculina e feminina em todo o seu potencial”; assim Corazza (2000, p.169) conclui seu 

trabalho sobre as diferenças na ação de gêneros sociais no rádio. Apesar do crescimento 

feminino na mídia radiofônica brasileira, as mulheres ainda têm muito a mostrar. O número 

de homens no mercado de trabalho da área ainda é predominante. Mas para essas mudanças, 

deve-se ainda trabalhar a base de tudo – a Comunicação Social e as relações de gênero. Neste 

trabalho, essas questões de gêneros sociais e o rádio serão trazidas com base na questão da 

linguagem.  
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3 METODOLOGIA 

A realização dessa pesquisa partiu de uma base teórica de conhecimento sobre a 

questão da mulher na sociedade, sobre o rádio e sobre a união de ambos. A partir dessa base, 

interagi, como ouvinte e pesquisadora, com cada rádio que foi alvo dessa pesquisa. A partir da 

base teórica e do trabalho de observação da realidade local, fiz coleta de dados nas rádios 

locais.  

Foram pesquisadas as seguintes rádios: Rádio Santamariense (630 AM), Rádio 

Imembuí (960 AM), Rádio Medianeira AM (1130 AM), Rádio Guarathan (800 AM), Rádio 

Universidade 800) Rádio CDN (93,5 FM), Rádio Medianeira (100.9 FM), Rádio Atlântida 

(94,3 FM) e Rádio Itapema (105,7 FM). 

Obrigatoriamente, durante a pesquisa, acabei por deter-me a dados históricos como a 

data de fundação das emissoras, as freqüências de cada uma dessas emissoras e os gêneros 

radiofônicos que compõem suas programações. Aqui também foi feito um levantamento 

simples sobre os nomes de algumas mulheres que trabalharam nessas rádios ao longo de sua 

existência e em quais delas ainda existem mulheres trabalhando na locução.  

A partir daí foram escolhidos os nomes para as entrevistas, realizadas com radialistas e 

locutoras que passaram ou ainda estão presentes na imprensa radiofônica em Santa Maria. 

Depois de concluídas as entrevistas, foi elaborado e aplicado um questionário voltado ao 

público em geral, profissionais da comunicação ou não, com as perguntas: “Você costuma 

ouvir as rádios locais?”, “Você prefere ouvir a voz do homem ou da mulher nos programas de 

rádio?”, “Em quais estilos de programa você prefere a voz feminina: jornalístico, de 

variedades, de comportamento, popular, cultural?” e, por fim, “Você confia mais na locução 

feminina ou na masculina?”.  

Na fase seguinte do trabalho, foram analisadas as respostas do questionário, em 

relação à linguagem utilizada pelas pessoas que responderam as perguntas, para saber como 

elas próprias traziam a questão da credibilidade e das preferências em relação à locução 

radiofônica. Aqui foram destacadas as palavras utilizadas pelos consultados para caracterizar 

a voz feminina e a masculina, além daquelas utilizadas para indicar a preferência por uma ou 

outra voz. 

Depois da análise dos questionários, foram analisadas as entrevistas, que tinham 
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perguntas sempre relacionadas à participação da mulher no mercado de trabalho, sua inserção 

na mídia e também a freqüência em que é ouvida a voz feminina em relação à masculina e 

logicamente, sobre o fator da credibilidade em relação aos gêneros sociais no meio 

radiofônico geral e, principalmente, local.  

Após, feitas todas as coletas e análises dos dados de pesquisa, voltei à pesquisa 

bibliográfica e leituras que formaram o referencial teórico final deste trabalho. Busquei 

leituras relacionadas à mulher e o mercado de trabalho, à mulher e a mídia, à mulher e o 

rádio; sobre a questão da linguagem, sobre diferenciações e caracterizações de gêneros 

sociais, a respeito de pesquisas feitas sobre as vozes masculina e feminina e, por fim, em 

relação à credibilidade dos gêneros sociais.  

 Ressalto que esse trabalho é um estudo de caso, de base exploratória e, por isso, seus 

dados não são abrangentes o suficiente para descrever uma realidade estadual ou nacional.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS  

 Para realizar a pesquisa sobre a aceitação e a credibilidade da voz feminina no rádio 

em Santa Maria optei pela aplicação de um questionário direcionado tanto aos profissionais 

ligados ao referido meio de comunicação, quanto no público geral, que tem como único pré-

requisito ser, obrigatoriamente, ouvinte das rádios e programações locais.  

 O questionário era composto por quatro perguntas com respostas descritivas, de 

caráter explicativo das opiniões daqueles que responderam. Constava das seguintes perguntas:  

1. Você costuma ouvir as rádios locais? 

2. Você prefere ouvir a voz do homem ou da mulher nos programas de rádio? 

3. Em quais estilos de programa você prefere a voz feminina: jornalístico, variedades, 

comportamento, popular, cultural? 

4. Você confia mais na locução feminina ou na masculina? 

Ao todo, responderam o questionário 25 pessoas. Desse número, oito são ligadas ao 

rádio, como comentarista, como repórter ou técnico de áudio, e 17 eram pessoas comuns, 

apenas ouvintes, sem ligação direta com o rádio santa-mariense, escolhidos alheatoriamente. 

Mesmo não sendo uma informação relevante em relação ao objetivo desse trabalho, acho 

válido informar que dez dos que responderam são mulheres e quinze homens.  

Na primeira pergunta, que questionava se a pessoa ouvia rádio e com que freqüência, 

dezenove pessoas se declararam ouvintes assíduos de rádio. Em conversa durante o 

preenchimento do questionário afirmaram que julgam o rádio o meio mais fácil, mais cômodo 

e até mesmo mais barato de acompanhar o que acontece no dia-a-dia da cidade, do estado e do 

país. Cinco pessoas disseram que escutam rádios às vezes. Os motivos alegados foram dois: 

falta de tempo e preferência pela televisão, por agregar o apelo da imagem. Somente uma 

pessoa disse ouvir rádio muito raramente, mas mesmo assim respondeu o questionário, por 

conhecer os meios locais.  

A segunda pergunta tratava da preferência do público pela voz feminina ou masculina. 

Seis pessoas afirmaram não se importarem com a voz de quem apresenta e sim, com a dicção, 

a maneira como se porta ao microfone e com a entonação que dão às palavras ao fazerem a 

locução, além do meio para o qual trabalham. Podemos observar essa informação no exemplo 
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abaixo, pelo uso das expressões sublinhadas:  

Ex. 1: não tenho preferência por homem ou mulher, o que importa é a clareza da voz, o 

sentimento que passa e a qualidade do programa”; “a importância está no fato de comunicar-

se bem, deve ter entonação adequada”; “não tenho preferência definida pelo sexo do locutor, 

tem que ter é boa dicção e timbre de voz normal”.  

Nove pessoas disseram que depende de vários fatores e o principal deles é o tipo de 

programa (gênero radiofônico) apresentado. A maioria defendeu sua posição dizendo que 

deve ser analisado o estilo do programa combinado ao estilo do locutor ou locutora. 

Alicerçam essa idéia no fato de que é necessária uma identificação com o público, para uma 

melhor resposta dos ouvintes ao meio de comunicação. Cinco pessoas foram taxativas quando 

disseram que preferem a voz masculina, duas por confiarem mais em homens e três por 

acharem a voz masculina mais forte e mais comum no rádio. Somente uma pessoa, um 

homem, admitiu preferir a voz feminina. O motivo é a crença de que a mulher tem mais 

credibilidade ao se comunicar.  

Na pergunta número três, solicitava-se que o público apontasse em quais tipos de 

programas preferem a voz feminina, deixo claro que o resultado não me surpreendeu e ficou 

de acordo com a minha expectativa. Nessa questão, cada participante podia marcar mais de 

uma opção. Dezoito pessoas acreditam que programas de comportamento são os mais 

indicados para uma locução feminina; dezesseis apontaram o gênero de variedades; treze, os 

programas culturais; seis pessoas acham que programas populares combinam mais com 

apresentação feminina; apenas quatro gostam de ouvir radiojornal por uma voz feminina. 

Somente uma pessoa disse que gostaria de ouvir mulheres narrando jogos em programa 

esportivos. 

As explicações sobre as preferências da voz feminina em programas de 

comportamento, variedade e cultura se encaixam mais nos campos da fonoaudiologia, do 

discurso e da identificação com o público. Quase que cem por cento das pessoas que 

confessaram a preferência citada, garantiram que esses programas têm um caráter mais 

feminino, um estilo feminino e um público feminino. Alguns defenderam a idéia 

(ultrapassada, em minha opinião) de que mulher deve falar para mulher e homem deve falar 

para homem. A explicação é que gêneros iguais se entendem melhor na “arte da 

comunicação”. Essa idéia reforça a crença de que as mulheres não se interessam por notícias, 

reportagens, informações sobre fatos atuais relacionados a política, economia, esporte, polícia 
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e problemas sociais, geralmente presentes na pauta do chamado “jornalismo stricto sensu” 

Em vários questionários encontrei também a justificativa de que esses programas 

(comportamento, religião e musical) têm um perfil feminino e por isso, mais delicado. As 

mulheres são mais sensíveis e, por terem a voz mais fina, os programas se tornam mais 

agradáveis com sua locução. Nos exemplo abaixo destacamos os elementos lingüísticos que 

reforçam esta interpretação. 

Ex. 2:  “a mulher que usa sua sensibilidade para comunicar e agrega sua cultura geral e sua 

percepção para as variedades e novidades costuma prender melhor a atenção das pessoas”. 

Uma surpresa foi o fato de alguns considerarem a mulher com um estilo mais 

irreverente. Calcam a opinião no fato de julgarem os programas citados acima mais 

descontraídos, com menos regras e, portanto, mais flexíveis, o que, segundo as respostas, se 

encaixa mais do perfil feminino de comunicação através do rádio. Isso está bem marcado nas 

opiniões apresentadas no exemplo abaixo. 

Ex. 3: “Parece mais adequado ao perfil feminino de tonalidade e timbre vocal. A voz feminina 

possui maior suavidade e isso a torna apta, mais do que a masculina, a programas de 

descontração”.   

 Quanto à justificativa sobre a preferência de homens em programas de jornalismo e 

poucos em programa popular, tudo se repete: homens têm a voz mais forte, mais grave e mais 

firme. Por isso, parecem, pelo menos para os participantes da pesquisa, passar informações 

com mais credibilidade e, até, sabedoria. As palavras sublinhadas nos exemplos de respostas 

comprovam esta idéia.  

Ex. 4: “confio mais na masculina. É mais forte, mais grossa, mais feroz”; “confio mais na voz 

masculina por acreditar que a informação dada por ela é mais fácil de ser absorvida pelo 

ouvinte”; “masculina, mais segura, firme, além de ser uma voz em tom mais grave”.  

 Um fato interessante foi que muitos afirmaram não fazer diferença o tipo de programa 

em relação à voz na locução, mas logo começaram com explicações e tendências à preferência 

por um ou outro nos gêneros radiofônicos citados. 

 Depois de pesquisar sobre a preferência ou não pela voz feminina, questionei sobre a 

questão principal dessa pesquisa, a credibilidade da voz feminina no rádio santa-mariense. A 

pergunta era direta: qual voz é mais crível aos ouvidos do público pesquisado: masculina ou 

feminina? Do total de pessoas que responderam ao questionário, catorze afirmaram não 
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conceituar a credibilidade através do sexo e sim, pela maneira como se porta e ainda, pela 

rádio em que ouvem as notícias. Ou seja, a rádio e o nome do profissional é o que realmente 

importa. Disseram ser dependente, também, da maneira como os locutores falam, mais uma 

vez porque depende do tipo de programa que apresentarão, do estilo da voz e da maneira de se 

comunicar. Vou relembrar aqui que na pergunta dois houve uma afirmação de que em 

programas jornalísticos somente é confiável a voz masculina.  

 Ao contrariar aquela opinião, uma pessoa (homem, quero informar) afirmou que 

confia mais na voz feminina porque considera as mulheres mais sinceras no que falam e mais 

objetivas do que os homens.  

 Dez pessoas deixaram claro confiar mais na voz masculina, mesmo tendo deixado 

claro que nem por isso não confiam na voz feminina. A defesa da preferência mais uma vez se 

repete: homens têm voz mais forte, mais firme e até mesmo mais “feroz”, o que, segundo 

essas pessoas, prende mais a atenção dos ouvintes.  

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 Para ilustrar mais a pesquisa sobre as preferências de locução em relação à voz 

feminina ou masculina, busquei entrevistar profissionais ligados ao rádio local, sejam do 

cenário mais antigo ou do atual.  

 A escolha foi de uma mulher que trabalhou com locução em Santa Maria, Maria Elena 

Martins de Mello e uma que ainda trabalha na rádio Universidade AM, mestre em 

Comunicação Social, Áurea Fonseca; um diretor-proprietário de rádio, Luis Carlos Coser, da 

rádio Guarathan AM; outro entrevistado foi o jornalista e radialista Roberto Montagner, 

diretor da rádio Universidade; e o último entrevistado, jornalista, chefe de reportagem e 

apresentador do Correspondente Ipiranga, da Rede Gaúcha Sat, André Machado.  

 Segue abaixo o texto completo das entrevistas realizadas.  

4.2.1 Maria Elena de Melo 

Maria Elena Martins de Mello foi uma das primeiras mulheres a trabalhar com locução 

em Santa Maria. Com o início de sua carreira no rádio santa-mariense entrelaçado à história 

do rádio na cidade, com a criação da Rádio Imembuí, Maria Helena sabe das dificuldades que 

enfrentou com a profissão que escolheu.  
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 Ao longo de sua vida como radialista, apresentou programas femininos, infantis, 

narrou radionovelas, eventos sociais da cidade e, com bem menos freqüência, apresentava, via 

rádio, as notícias dos jornais impressos da época.  Para Maria Elena, nessa época o 

preconceito com mulheres que tinham uma vida pública, era comum. Ela mesma admite ter 

sido audaciosa em um meio quase totalmente masculino, o que nunca a intimidou.   

 Como espelho de quem batalhou por seu espaço, percebi que Maria Elena não 

responsabiliza somente o preconceito da sociedade atual pelas dificuldades da mulher em 

relação ao mercado radiofônico de Santa Maria, ela culpa também as próprias mulheres. 

“Acredito que elas têm um preconceito com elas mesmas. Há sim espaço no rádio. Essa 

alegação de falta de credibilidade não é verdadeira. Eu mesma prefiro a voz feminina por ser 

mais delicada. E não falo como radialista, falo como um ouvinte qualquer.” 

Sobre os gêneros apresentados por ela e outras radialistas que deixam seu nome na 

história do rádio em Santa Maria, Maria Elena admite que o preconceito pode ser o principal 

vilão. Mulheres eram, sim, destinadas às programações que serviam como um manual da 

mulher. Programas de culinária, comportamento, horóscopo e dicas de um bom casamento, 

eram os mais comuns.   

Ela não nega que as dificuldades existem, mas ela garante que um problema é também 

a falta de coragem e empenho, mas que isso acomete tanto homens quanto mulheres. Mas, no 

que diz respeito à voz e sua credibilidade, para ela, é uma questão de disciplina. 

4.2.2 Áurea Fonseca 

Áurea Evelise Fonseca é jornalista, integrante da equipe de redação e produção 

jornalística da Coordenação de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. 

Atua no rádio santa-mariense desde o final dos anos 70, início dos anos 80.  

Áurea julga a participação feminina na mídia atual, significativa, assim como em 

outras áreas do mercado de trabalho. Ela não faz a distinção quantitativa entre a área midiática 

ou a não midiática. Para Áurea, “as mulheres conquistaram seu espaço, entraram no universo 

antigamente comandado apenas pelos homens”. Mas, falando especificamente em rádio, 

Áurea admite que, talvez, ainda predomine a voz masculina. Ela faz a ressalva de que o 

mesmo não vale para a televisão, onde, segundo ela, as mulheres são maioria.  

Quando indagada sobre a existência da diferença de credibilidade dada à voz 



 23 

masculina e à voz feminina, a jornalista revela acreditar que o preconceito ainda existe por 

parte do público. Ela define como sendo uma resistência quando ressalta que “uma certa 

parcela da sociedade ainda teima em achar que um homem é capaz de exercer melhor algumas 

tarefas”.  

Sobre a mulher na mídia em geral, Áurea acredita, como eu, que homens ainda 

predominam em cargos de comando e chefia, mas é minoria em equipes de reportagem e 

apresentação visual. Mais uma vez, a jornalista remete isso ao preconceito da opinião pública. 

Mas assim como Maria Elena de Melo, sua colega no rádio santa-mariense, as mulheres 

também precisam lutar e acreditar mais em si mesmas.  

Quando Áurea conclui que a voz masculina ainda predomina no rádio, ela traz a 

questão da separação feita também pelos meios radiofônicos. Mas ao contrário do que o 

público informou nos questionários, Áurea acredita que as mulheres cresceram em número e 

qualidade na área da reportagem e que os homens ainda predominam em espaços opinativos, 

principalmente de cunho político e econômico.  

4.2.3 Roberto Montagner 

Roberto Montagner é jornalista, atualmente chefe da Coordenadoria de Comunicação 

Social da UFSM, além de radialista. Sua opinião diverge um pouco da de outros 

entrevistados. Para ele, a mulher luta com igualdade no mercado de trabalho e, segundo ele, 

na área da comunicação funciona da mesma maneira. Ele arrisca que no campo da 

comunicação é onde a “participação da mulher mais cresce, tanto em importância quanto em 

percentual relativo aos homens”.  

Sobre a freqüência da locução feminina, Roberto Montagner acredita que o equilíbrio 

maior está na televisão, assim como a jornalista Áurea Finseca. Contudo, ele acha que há uma 

tendência de aumento da presença feminina no rádio. Apesar disso, o jornalista não crê em 

uma diferenciação de credibilidade em relação aos gêneros sociais do rádio. Ele diz que "tanto 

a mulher quanto o homem passam a informação com a mesma credibilidade se houver 

seriedade profissional tanto deles quanto do veículo onde trabalham".  

Para ele a credibilidade não existe por causa da voz dos locutores e sim, em função da 

forma como é dada a notícia: sem sensacionalismo e com embasamento, não apenas por 

audiência. Ele reafirma a questão do profissionalismo entre os sexos como causa de 
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confiabilidade e não a voz ou o sexo.  

Quando questionado sobre o que falta para que homens e mulheres tenham o mesmo 

espaço na mídia, Montagner responde que falta é abertura dos dirigentes dos veículos de 

comunicação. A cultura antiga prevalece e, mais uma vez, é trazida a questão de que as 

próprias mulheres precisam se interessar e lutar por essa mudança.  

Sobre a restrição de gêneros radiofônicos com a locução masculina, como mulheres 

apresentando somente programas de comportamento, femininos ou de entretenimento, ele 

ressalta a questão do preconceito vindo de uma cultura antiga. Ele não nega a existência de 

programas femininos mas diz que há esse gênero textual para visar diretamente o público e a 

opinião feminina, não o fato da locução feita por uma mulher.  

Mas a superação, segundo o entrevistado, já está presente no nosso cotidiano. 

Entretanto, mais do que uma mudança da concepção de direitos e deveres dos gêneros sociais, 

é necessária "uma nova concepção de mídia, tanto do empresário quanto do trabalhador".  

4.2.4 Luis Carlos Cozer 

 Como algumas pessoas culpam empresários e dirigentes dos meios de comunicação 

pela desigualdade da presença feminina em relação à masculina na mídia atual, achei justo e 

pertinente conversar com um deles, para verificar se a opinião tem ou não fundamento. 

 Luis Carlos Cózer é diretor e proprietário de uma das rádios mais antigas da cidade, a 

Guarathan AM. Essa mesma rádio já foi uma das maiores em número de funcionários em 

Santa Maria. Segundo o próprio empresário, já chegou a trabalhar com trinta funcionários, 

mas as crises financeiras e, também, as exigências do Ministério do Trabalho e de Sindicatos 

de profissionais do rádio fizeram o quadro diminuir.  

 Assim que surgiu e durante alguns anos, a rádio contou com a locução de mulheres 

que, como já visto nessa pesquisa, fizeram história no rádio santa-mariense. Entre elas, 

citamos: Salete Barbosa, Ana Lúcia Miranda e Vera Lúcia Pinheiro, mas, hoje não há 

mulheres trabalhando com locução na rádio Guarathan. Um dos motivos dessa ausência, 

segundo Luis Carlos Coser, é a mesma do início da entrevista, economia e restrições 

trabalhistas.  

 Mas o principal motivo, segundo Cózer, foi que as mulheres que fizeram testes na 

rádio no começo do ano de 2006 não corresponderam às expectativas da Rádio Guarathan. 



 25 

Que expectativas seriam essas o empresário não esclarece, mas garante que nada tem a ver 

com o fato de serem mulheres, da voz feminina ou de não serem confiáveis. Segundo ele, 

"elas apenas não foram competentes".  

 Sua opinião sobre a voz feminina é contraditória ao quadro de radialistas de sua 

empresa. Ele afirma que acha a voz feminina mais agradável e crível, por sua sensibilidade. 

Sobre mulheres na mídia, ele também considera o fator sexo indiferente na questão de 

empregos ou cargos no mercado de trabalho, especialmente na mídia. Para ele, canais 

esportivos e informativos estão sendo cada vez mais ocupados pelo rosto e pela voz 

femininos.  

4.2.5 André Machado 

 André Machado começou na rádio gaúcha como repórter, ainda estudante. Aos 

poucos, foi conquistando seu espaço e, hoje, é editor de vários programas da rádio, além de 

chefe de reportagem e de ser o apresentador que reformulou o Correspondente Ipiranga, um 

dos programas mais antigos do rádio, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por ser um nome 

influente no cenário midiático, hoje, em todo o estado, tanto na televisão quanto no rádio, é 

que o escolhi para uma entrevista. 

 Sobre a inserção e a participação da mulher na mídia, André Machado faz parte dos 

que defendem que o espaço feminino está se igualando ao masculino e que as mulheres 

conseguem, hoje, mostrar sua capacidade e seu profissionalismo. Para ele, já vivemos o 

momento em que o que decide uma vaga no mercado de trabalho é a competência profissional 

e não o sexo.  

 Mesmo analisando que, no rádio, ainda existem mais homens do que mulheres, 

principalmente no esporte e no jornalismo, o jornalista não acredita que isso se deva à questão 

da voz ser masculina ou feminina e sim, ser mais ou menos grave o que, para ele, é que define 

a maior ou menor credibilidade. Contudo ele deixa claro que ter ou não ter um tom grave na 

voz é passível para ambos os gêneros sociais.  

 Quando questionado sobre o que ainda falta para que mulheres e homens tenham uma 

posição na mídia, André Machado é rápido e enfático: o que falta é apenas tempo.  
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4.3 IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS 

Analisando, tanto os questionários respondidos por ouvintes e profissionais da 

comunicação, quanto as entrevistas, feitas apenas com profissionais, percebi que há alguns 

pontos essenciais a serem analisados quando se trata de credibilidade no rádio. Um deles é 

que não é simplesmente a voz feminina ou masculina que traz essa credibilidade, mas sim, o 

tipo de voz feminina e o tipo de voz masculina. 

 Primeiramente, fazendo atentamente as leituras e as análises dos resultados, percebi 

que essa pesquisa não poderia tratar sobre credibilidade de gêneros sociais sem antes falar de 

agradabilidade. Porque é isso que percebo quando ouvintes, locutores, apresentadores, 

produtores e jornalistas falam em primeiro contato sobre a questão da credibilidade dos 

gêneros sociais no rádio. 

 Existe uma divisão, conforme já era esperado, nas categorias dos programas em que a 

opinião pública encaixa a voz de mulheres e aqueles em que encaixa a voz masculina. O 

motivo real, como disse anteriormente, é o tipo de voz, ou ainda, o tom da voz, ligado ao 

“tom” do programa. Se o programa falar de comportamento, de sociedade, as pessoas 

preferem uma voz feminina, por julgarem ser mais sensível, mais fina, mais delicada e mais 

adequada para tal programa. Quanto aos programas jornalísticos, a voz masculina apareceu 

como preferida, por ser mais grossa, mais firme, mais constante e até mesmo mais “feroz”. 

Ser a preferida é, conseqüentemente, mais crível nesse gênero radiofônico.  

 Para ilustrar um pouco mais o resultado da aplicação da pesquisa, trago os resultados 

de uma pesquisa feita por Emma Rodero Antón (2001), na Universidad Pontificia de 

Salamanca. É uma análise comparativa entre os tons das vozes feminina e masculina em 

programas de rádio. Os resultados dessa pesquisa trazem a voz masculina como a mais 

agradável entre o público pesquisado. A voz mais grave é a voz mais agradável e assim, essa 

voz consegue transmitir mais “credibilidade, segurança, tranqüilidade e veracidade” (p. 5). Na 

pesquisa, 95% das pessoas afirmaram preferir a voz masculina por ser mais natural e 

persuasiva e, ainda, por ser uma transmissão com credibilidade e segurança.  

Nas entrevistas realizadas, é fato que as opiniões são um tanto diferentes. Para os 

entrevistados, o que determina a presença da mulher no rádio não é voz e sim um certo 

preconceito que ainda existe perante as transmissões radiofônicas. Mais de um entrevistado 

lembrou a diferença entre a presença feminina no rádio e na televisão. O que distingue um 
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meio do outro, é lógico, é a imagem. Enquanto a televisão precisa ser agradável aos olhos, o 

rádio precisa prender a atenção pelo ouvido.  

As pessoas que trabalham na televisão, acredito, têm algumas vantagens. As pessoas, 

por natureza, confiam mais naquilo que vêem na televisão, unindo voz e imagem dos fatos, do 

que naquilo que escutam no rádio, somente na voz dos repórteres. Ver um fato, para o 

público, é a prova de que ele realmente existe ou acontece. De maneira alguma quero julgar o 

rádio com um meio menos confiável por usar somente a voz. Mas acredito, sim, que para os 

profissionais da televisão é mais fácil se fazer confiável. A voz não importa tanto, estar bem 

portado, apresentado e com figurino adequado é o passo principal a ser dado.  

 Mas, tão importante quanto lembrar a opinião dos entrevistados sobre as diferenças da 

presença da mulher na televisão e no rádio, é lembrar que quase todos eles afirmam que ainda 

falta as mulheres se imporem de maneira mais incisiva, mais ofensiva e mostrarem sua 

capacidade profissional. Penso que, com tais opiniões, não é difícil pensar que o preconceito 

que, segundo eles ainda impera, parte muito das próprias mulheres. 

Quanto à credibilidade, percebi que alguns dos entrevistados não crêem em uma 

questão de confiabilidade em relação aos gêneros sociais, apenas na divisão de gêneros 

radiofônicos em relação às vozes, tratadas no começo da análise. Para os profissionais 

entrevistados, tanto a presença da mulher no rádio igualada à dos homens e a credibilidade 

dada a um e a outro, é uma questão de tempo. 

Já que este trabalho fala sobre credibilidade, trago algumas observações feitas em 

relação à linguagem, para comprovar o que digo em minha análise. Pelo que foi escrito, dito e 

da forma como foi julgada a questão da freqüência, preferência e confiabilidade das vozes 

feminina e masculina, é que posso concluir que realmente há uma diferenciação grande entre 

a voz feminina e masculina, além do seu tom – falo exatamente do fator credibilidade.  

 Nos questionários, nas perguntas relacionadas às preferências sobre as vozes no rádio, 

à voz feminina foram atribuídas características positivas como sensibilidade, cultura, 

suavidade, delicadeza e agradabilidade, marcadas por adjetivos correspondentes. Mas, 

também lhe foram atribuídas características negativas, como inconstante e de menor 

confiança, também marcadas por adjetivos correspondentes.  

Em relação à voz masculina, os adjetivos são outros, mais decisivos e mais firmes. 

Para o público, a voz do homem é mais feroz, mais grave, mais confiante, constante, passa 
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mais confiança e, mais uma vez, tem mais credibilidade.  

A palavra “confiança”, e suas variações, aparece negativamente em relação às 

mulheres, e positivamente em relação aos homens. A leitura que podemos fazer dessa 

ocorrência é de que, no rádio, a credibilidade não é uma característica da mulher. Esta 

constatação só reforça a idéia de que as mulheres evoluíram em número no rádio, mas não em 

posição social, reforçando os discursos identitários que restringem os espaços de atuação da 

mulher. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Depois de fazer a análise da opinião do público e relacioná-las às leituras que fiz sobre 

a questão dos gêneros sociais em relação ao mercado de trabalho e, especificamente, sobre o 

rádio em Santa Maria, percebi que em relação à principal questão analisada nessa pesquisa, a 

credibilidade da voz feminina no rádio santa-mariense, é preciso, primeiro, fazer uma análise 

de outra questão que dá título a este trabalho: o fator aceitação da voz feminina no rádio de 

Santa Maria.  

Antes de falar em credibilidade, é imprescindível lembrar a agradabilidade e, também, 

os costumes das pessoas. O fato de ainda existir uma preferência pela voz masculina no rádio 

vem de uma questão histórica e cultural de que a participação da mulher nesse meio de 

comunicação era muito restrita e somente agora entra em um processo e equiparação à 

participação masculina. As pessoas estão mais acostumadas a ouvir os homens no rádio e por 

isso, ainda questionam ao ouvirem mulheres fazendo locuções.  

Já sobre a credibilidade em si, comprovei aquilo que já havia observado ao longo dos 

anos na universidade e no trabalho com locução em Santa Maria: a voz do homem tem maior 

credibilidade do que a voz feminina. Os motivos começam nas características da própria voz: 

ser mais firme, mais grossa, mais constante e mais alta, passa mais segurança para os santa-

marienses, consequentemente, mais confiança, já que precisam sentir-se seguros para 

acreditar nas informações que recebem através do rádio.  

Contudo, é preciso fazer um registro: existe, evidentemente, a diferenciação de 

credibilidade e agradabilidade entre os gêneros sociais em relação aos gêneros radiofônicos. 

Programa de conteúdo feminino, na maioria programas de variedades e comportamento, são 

mais ouvidos e aceitos quando apresentados por mulheres. Percebi que a questão 

credibilidade, aqui, está inserida nas questões do feminismo, de que somente mulheres 

compreendem mulheres, porque somente mulheres sabem falar adequadamente às mulheres.    

Portanto, sobre o principal objetivo desse trabalho de pesquisa (analisar o crescimento, a 

aceitação e a credibilidade da participação da mulher na programação do rádio santa-

mariense), considero que ainda existem diferenças quantitativas marcantes, mas há um 

processo de mudança. Acredito que, no futuro, a participação feminina no rádio, em Santa 

Maria, será tão freqüente quanto a masculina. Os motivos, creio, serão diversos: o aumento do 
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número de jornalistas mulheres no mercado de trabalho, as mudanças nos perfis dos 

programas radiofônicos em geral, e, por fim, a aceitação de que o fator credibilidade não deve 

ser definido pela voz de homens e mulheres e sim, pela competência profissional.  
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